.0

العضــــــــــو أهــــــــــــــد براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور أهـــــد ةـــــا العـــــري .

.3

العضـــــــــــــو أهـــــــــــــد مهـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البنم حمــــــــــد.

.5

العضـــــــــــــو جاةـــــــــــــم أهـــــــــــــد املهـــــــــــــ .

.2

العضــــــــــــــــو مجــــــــــــا

مــــــــــــد ف ــــــــــــرو.

.2

العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة

مـــــــــــد الىعـــــــــ ـ .

.1

العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ةــــــــــــــلما .

.9

العضــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.01

العضــــــــــــو جــــــــــــواد عبــــــــــــدا

عبـــــــــــــاس.

.00

العضــــــــــــو هــــــــــــد مبــــــــــــار النعيمــــــــــــي.

.02

العضــــــــــــــــو خالــــــــــد حســــــــ ـ املســــــــــقطي.

.03

العضـــــــــــــو خالـــــــــــــد

مـــــــــــــد املســـــــــــــلم.

.04

العضـــــــــ ـ و مخـــــــــــيس هـــــــــــد الرميحـــــــــــي.

.05

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

أهــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

.02

العضــــــــــــــــــو دال جاةــــــــــــــــــم ال ايــــــــــــــــــد.

.02

فــــــــــــــر .

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

.01

العضـــــــــــو كهـــــــــــوة

.09

العضـــــــو الــــداتور ةـــــعيد أهــــد عبـــــدا .

.21

العضـــــــــــــو ةوةـــــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.20

العضـــــــــو عـــــــــاد عبـــــــــدالرهن املعـــــــــاودة.

.22

العضو الـداتور عبـدالع ي عبـدا

العامـا .

.23

العض ـــــــــو عبــــدالوهاب عبدا ســــن املنصــــور.

.24

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــ ـ أهــــــــــــــد.

.25

العضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار الىـــــــوهاي.

.22

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد أهـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.
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.22

العضــــــــــو الــداتور

مــد علــي حســن علــي.

.21

العضــــــو الداتور

مد علي

مد اخل اعي.

.29

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

مـــد ةـــرحا .

.31

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا يلــــــــي خضــــــ ـوري.

.30

العضــــــــــــــو نــــــــــــــوار علــــــــــــــي ا مــــــــــــــود.

وقد حضر ا لسة ةعادة السيد عبدا ليل براهيم آ

ريف األم العـام

ولس الشورى .هذا وقد مثل ا ىومة ةعادة السيد غامن بن فضل البوعين وكير
ش و جملسي الشورى والنواب.
اما حضر ا لسة بع

5

ممثلي ا هاا الر ية وهم:

 من وكارة العد والش و اإلةالمية واألوقاف:
ــ السيد ةعيد

مد عبداملطلا املستشار القانوني.

 من وكارة العمل والتنمية االجتماعية:
 - 0السيدة بدرية يوةف ا يا الوايل املساعد للرعاية والتأهيل.

01

 - 2السيدة جنوى عبداللطيف جناحي مدير دارة املنظماا األهلية.
 - 3الداتور أةامة اامل

مود املستشار القانوني.

 - 4السيد مجا عبدالوهاب قاروني مستشار مىتا الوكير.
 من وكارة ش و جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم

05

مد العيد الوايل املساعد لش و جملسي

الشورى والنواب.
 - 2السيد عبدا

عبدالرهن عبداملل املستشار القانوني.

 - 3السيد أاق جاةم عاشور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلداراا ورؤةاء األقسام وموظفي الوكارة.
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 من وكارة ش و الشباب والريا ة:
 - 0السيد خالد ةليم ا ا مدير دارة املنشآا واملشاري .
 - 2السيد علي

مد

احه املستشار القانوني.

 من اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية:

5

 - 0الداتورة مريم عذبي ا الهمة الرايس التنفيذي للهيئة.
 - 2السيد أةامة أهد األمري املستشار القانوني.
اما حضرها الداتور أهد عبدا

ناصر األم

العام املساعد

للموارد البشرية واملالية واملعلوماا ،والداتورة فوكية يوةف ا يا األم
العام املساعد لش و

01

العالقاا واإلعالم والبحوث ،والداتور عصام

عبدالوهاب القكجني رايس هيئة املستشارين القانوني

باولس ،وأعضاء

هيئة املستشارين القانوني باولس ،اما حضرها عدد من مديري اإلداراا
ورؤةاء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرايس ا لسة:
05

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرهن الرحيم ،أةعد ا

صباحىم بىل خري ،نفتتح

ا لسة الثانية والعشرين من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي
الراب  ،ونبدأ بتالوة أ اء األعضاء املعتذرين والغااب
فضل األخ عبدا ليل براهيم آ

عن ا لسة السابقة.
21

ريف األم العام للمالس.

األمني العام للمجلس:
شىرًا ةيدي الرايس ،السالم عليىم ورهة ا
ا

وبراا ه ،وأةعد

صباحىم مجيعًا بىل خري ،اعتذر عن حضور هذه ا لسة ال من

أصحاب السعادة :صادق عيد آ رهة ،وةامية خليل امل يد ،وجواد حبيا 25
اخلياط ،وعبدالرهن

مد مجشري ،وةيد

ياء حيي املوةوي للسفر خار

اململىة ،و ري صادق البحارنة ،والداتور عبدالع ي حسن أبل لظرف
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ارئ منّ ا

صحي

عليهما بالصحة والعافية ،وهالة رم ي فاي لظرف

خاص ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،وبهذا يىو النصاب القانونـي النعقاد ا لسة متوافرًا .وننتقل 5
ىل البند التالي من جدو األعما واخلاص بالتصديق عل مضبطة

اآل

ا لسة السابقة ،فهل هنا مالحظاا عليها؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر املضبطة اما وردا ليىم .وننتقل اآل ىل البند التالي من

جدو األعما واخلاص بالرةاال الواردة ،فضل األخ عبدا ليل براهيم
آ

ريف األم العام للمالس.
05

األمني العام للمجلس:
شىرًا ةيدي الرايس ،الرةاال الواردة :رةاال معالي السيد أهد
بن براهيم املال رايس جملس النواب خبصوص ما انته
حو التالي :مشرو قانو بتعديل بع
لسنة 2112م بشأ التأم

ليه جملس النواب

أحىام املرةوم بقانو رقم ()21

د التعطل (املعد يف

من جملس النواب) .وقد متت حالته ىل

وء االقرتاح بقانو املقدم 21
خطار

نة اخلدماا م

نة

الش و التشريعية والقانونية .وقرار جملس النواب حو قرار جملس الشورى
بشأ

مشرو قانو

اخلا ع

قرير كيادة ألصحاب املعاشاا واملستحق

ألحىام القانو رقم ( )03لسنة  0925م بشأ

عنهم

نظيم معاشاا

ومىافآا التقاعد ملوظفي ا ىومة .وقد متت حالته ىل

نة اخلدماا25 .

وقرار جملس النواب حو قرار جملس الشورى بشأ مشرو قانو

قرير

كيادة ألصحاب املعاشاا واملستحق عنهم اخلا ع ألحىام قانو

نظيم
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معاشاا ومىافآا التقاعد لضباط وأفراد قوة دفا البحرين واألمن العام
الصادر باملرةوم بقانو رقم ( )00لسنة 0922م .وقد متت حالته ىل

نة

اخلدماا .وقرار جملس النواب حو قرار جملس الشورى بشأ مشرو قانو
بشأ

قرير كيادة ألصحاب املعاشاا واملستحق

عنهم اخلا ع

ألحىام

قانو التأم االجتماعي الصادر باملرةوم بقانو رقم ( )24لسنة 0922م .وقد 5
متت حالته ىل

نة اخلدماا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،وننتقل اآل

ىل البند التالي من جدو األعما واخلاص

بأخذ الرأي النهااي عل مشرو قانو بالتصديق عل القو واو الثاني 01
لتعديل ا فاقية التاارة ا رة ب

حىومة مملىة البحرين وحىومة

الوالياا املتحدة األمريىية ،املرافق للمرةوم امللىي رقم ( )51لسنة
2105م؛ وقد وافق اولس عل مشرو القانو يف جمموعه يف ا لسة
السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهااية؟
05

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو بصفة نهااية .وننتقل اآل ىل البند التالي من
جدو األعما واخلاص بأخذ الرأي النهااي عل ا فاقية ب مملىة البحرين 21
ومجهورية الق غا بشأ جتنا االكدوا الضري

ومن التهرب املالي فيما

يتعلق بالضرااا املفرو ة عل الدخل ،املرافق للمرةوم امللىي رقم ()20
لسنة 2105م؛ وقد وافق اولس عل مشرو القانو يف جمموعه يف ا لسة
السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهااية؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو بصفة نهااية .وننتقل اآل ىل البند التالي من
جدو األعما واخلاص اناقشة قرير

نة اخلدماا خبصوص املرةوم

بقانو رقم ( )32لسنة 2105م بتعديل بع

أحىام القانو رقم ( )31لسنة

2119م بإنشاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ،وأ لا من 5
األخ عبدالوهاب عبدا سن املنصور مقرر اللانة التوجه ىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شىرًا ةيدي الرايس ،بسم ا

الرهن الرحيم ،صباح اخلري معالي
01

الرايس ،بدايةً أ لا ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

21

(انظر امللحق  /1صفحة )08
الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر اللانة.

25

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شىرًا ةيدي الرايس ،دارةت اللانة املرةوم بقانو واةتعر ت
وجهاا النظر اليت دارا حوله من قبل أعضاء اللانة واملستشار القانوني
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لش و اللاا واملستشار القانوني املساعد ،وا لعت عل رأي

نة الش و

التشريعية والقانونية باولس الذي خلُص ىل ةالمة املرةوم بقانو املذاور
من الناحيت

الدةتورية والقانونية ،اما ا لعت اللانة عل قرار جملس

النواب ومرفقا ه .يتألف املرةوم بقانو من ( )2مواد ،نص املادة األوىل منه
عل أ يباشر اولس األعل للصحة الـمُنشأ باملرةوم رقم ( )5لسنة 2103م 5
اختصاصاا جملس دارة اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية
املنصوص عليها يف القانو رقم ( )31لسنة 2119م بإنشاء اهليئة الو نية
لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ىل جانا اختصاصا ه املنصوص عليها يف
مرةوم نشااه ،ويصدر مرةوم بتحديد الوكير املس و عن أعما اهليئة أمام
جملس الوكراء والسلطة التشريعية ،و نص املادة الثانية عل اةتبدا

عريف 01

«جملس اإلدارة أو اولس» ونصه« :جملس اإلدارة أو اولس» :جملس دارة
اهليئة ،الوارد باملادة ( )0من القانو رقم ( )31لسنة 2119م بإنشاء اهليئة
الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ،بالنص التالي الوارد باملرةوم:
«اولس األعل للصحة أو اولس :اولس األعل الـمُنشأ باملرةوم رقم ()5
لسنة 2103م بإنشاء اولس األعل للصحة» .وجاءا املادة الثالثة لتستبد

05

نصوصًا جديدة بنصوص املواد ( )2و( )2فقرة (أ) البندين ( )0و( )9من
القانو رقم ( )31لسنة 2119م بإنشاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا
الصحية .أما املادة الرابعة فتنص عل أ ُستبد عبارة «اولس األعل
للصحة» بعبارة «جملس اإلدارة» أينما وردا يف القانو املذاور ،وعبارة
«الوكير بعد موافقة رايس اولس األعل للصحة» بىلمة «الوكير» الواردة 21
باملادة ( )02فقرة (ب) من القانو ذا ه ،فيما جاءا املادة اخلامسة لتلغي
املاد

( )05( ،)5من القانو املذاور ،واذل

ال نصّ يتعارض م

أحىام هذا القانو  .واملادة السادةة هي مادة نفيذية .اةتعر ت اللانة
خال دارةها للمرةوم بقانو األهداف اليت صدر من أجلها ،ورأا وجاهة
األهداف اليت جاء بها ،واليت تمثل يف اآل ي0 :ــ نقل صالحياا جملس دارة 25
اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ىل اولس األعل للصحة؛
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ا هت 2 .ــ عطاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن

نظرًا ىل داخل املهام ب

واخلدماا الصحية القدرة املطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاع

العام

واخلاص بشىل متساوٍ3 .ــ قليل عدد جمالس اإلداراا يف القطاعاا
الصحية و وحيد مراا صدار القرار4 .ــ قليل النفقاا و رشيد اإلنفاق
ا ىومي من خال

وحيد جمالس اإلداراا5 .ــ متى

للصحة ــ امل تص بقًا ملرةوم نشااه بو

اولس األعل

5

االةرتا ياية الو نية للصحة يف

اململىة ــ من ممارةة اختصاصا ه بالطريقة املثل اليت سهم يف التشاي
عل االةتثمار يف القطا الصحي اا يسهم يف طوير اخلدماا الصحية
املقدمة يف امل ةساا الصحية ورف جود ها بالشىل الذي ينعىس جيابًا
عل
الو

أم

واملقيم  .اما ا لعت اللانة عل

البيئة الصحية للموا ن

01

القانوني للهيئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية قبل صدور

املرةوم بقانو  ،والو

القانوني ا ديد بعد صدور املرةوم بقانو  ،الذي

يتمثل يف اآل ي0 :ــ جعل اولس األعل للصحة هو السلطة العليا اليت توىل
ش و اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية2 .ــ لغاء جملس دارة
اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ،وحيل
للصحة3 .ــ نقل اختصاص و
الصحية ىل اولس األعل

له اولس األعل

05

ةياةة طوير نظم اخلدماا والرعاية
للصحة4 .ــ لغاء اختصاص الوكير باملتابعة

واالعرتاض عل ما يتعارض من أعما اهليئة الو نية م أحىام القانو أو
السياةة املعتمدة أو عدم قيامها باملهام املنو ة بها بىفاءة وفاعلية5 .ــ جعل
الرايس التنفيذي للهيئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ممثلها 21
القانوني2 .ــ الوكير املس و ةياةيًا عن أعما اهليئة الو نية أمام جملس
الوكراء والسلطة التشريعية ،يصدر بتعيينه مرةوم .وعليه ،ويف

وء ما قدم

وصي اللانة باملوافقة عل املرةوم بقانو رقم ( )32لسنة 2105م بتعديل
بع

أحىام القانو رقم ( )31لسنة 2119م بإنشاء اهليئة الو نية لتنظيم

املهن واخلدماا الصحية؛ واألمر معروض عل اولس املوقر الختاذ الالكم25 ،
وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا؟ فضلي األخت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا ةيدي الرايس ،بسم ا
بالشىر ىل

الرهن الرحيم ،يف البداية أ قدم 5

نة اخلدماا عل هذا التقرير الوايف .هذا املرةوم من

املراةيم املهمة ،و

اا يتعلق اسألة نظيم ونقل صالحياا من مىا

ىل مىا آخر فإنه ضمن مواد مهمة تعلق باالختصاصاا اليت ةوف ناط
باولس األعل للصحة .صحيح أ مملىة البحرين من خال املي انياا
العامة للدولة را ا عل جودة ونوعية اخلدماا الصحية اليت ُقدّم ىل 01
املوا ن  ،وهو أمر أةاةي يف أي بلد ةواء اا هذا البلد فقريًا أو متوةطًا
أو غنيًا يف مداخيله ،والبحرين عمل بشىل جدي يف هذا ا انا ،وهو ما
نشهده عق نشاء عدد من املستشفياا ا ىومية واملراا اليت قدم
اخلدماا ،واليت جتم ب

الىادر البشري صاحا اخلقاا وجودة قديم

اخلدماا ،باإل افة ىل األجه ة اليت أصبحت متطورة جدًا يف هذا اوا 05 .
اليوم أنا أ شرف بوجود األخت الداتورة مريم ا الهمة معنا ،وهي منذ أ
اانت موجودة يف وكارة الصحة ثم اآل يف اهليئة الو نية لتنظيم املهن
واخلدماا الصحية وحنن عل
تضمن بع

واصل معها ش صيًا يف عدد من ا االا اليت

الشىاوى ،وقد ملسنا منها ةرعة االةتاابة يف هذا ا انا،

وهو ا انا الذي ةوف أحتدث فيه .ةوف أرا عل مسألة اخلدماا 21
الصحية ،حنن اليوم ننتظر من اهليئة الرتاي عل النوعية وا ودة يف
اخلدماا الصحية يف مجي املراا الصحية ،باإل افة ىل مو و مهم
آخر ،وهو مو و دراةة شىاوى املر
املس ولية الطبية داامًا ما ب

ومتابعة ما يتم بشأنها ،حيث ق

اخلطأ غري املقصود واخلطأ الذي يق نتياة

اإلهما والتقصري ،وهذا ا انا حنتا ىل الرتاي عليه من قبلهم ،باعتبار 25
أ هنا حاالا مستعالة ،وأمتن أ يتم ثباا ا الة بصورة عاجلة ىفل
للش ص املتضرر أ يثبت حالته ،ويف الوقت نفسه ال يذها عنصر اإلثباا
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الذي عو عليه ا اام ا نااية يف مسألة ثباا اخلطأ الط

من قبل

الطبيا املعاجل ،وحت ال يسمح بالعمل للىوادر الطبية اليت ــ بشىل
اةتثنااي ــ ر ىا أخطاء قد رت ا عليها الوفاة أو قد رت ا عليها عاهة
مستدمية أو قد يرت ا عليها

رر للمري  ،البد أ ينا الطبيا املعاجل

عقابه وفق العدالة ،وذل بأ حتفظ عناصر اإلثباا ،باإل افة ىل مسألة 5
عدم الرتاخي وذل لعدم وجود الىادر امل هل للنظر يف شىاوى املر
اآل ا ىوماا ض من أوىل أولويا ها مسألة ر
النوعية اليت قدمها ،واليوم البد أ ىو هنا

.

ا مهور عن اخلدماا
سهيالا يف اإلجراءاا يف

حالة ذا قام املتضرر بتقديم شىوى ،حت ال يىو ةبا عدم اقتضااه
حقه صعوبة اإلجراءاا ،وعدم قدر ه عل الوصو
ل

ىل صان القرار بسبا 01

اإلجراءاا .اما أحا أ أواد نقطة اعتماد شروط ومعايري جودة

اخلدماا الصحية بالذاا يف القطا اخلاص ،أل القطا اخلاص هو قطا
رحبي ،ولىن يف املقابل جيا أ يراعي مسألة معايري ا ودة اليت قد ىلفه
ماالً ،م ا فاظ عل صحة البشر ،وبالتالي وجوبًا جيا أ يتم العمل بها.
أمتن أ يتم األخذ بها

املهمت ؛ نظرًا ىل ار با هما بشىل 05

النقطت

مباشر بصحة وحياة اإلنسا  ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
مد علي حسن علي.

شىرًا ،فضل األخ الداتور

21

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شىرًا ةيدي الرايس ،أنته هذه املناةبة أل قدم بالشىر ىل

نة

اخلدماا عل دراةتها هذا املشرو املهم املتعلق باهليئة الو نية لتنظيم املهن
واخلدماا الصحية .الىل يعلم أ

نظيم املهن واخلدماا الصحية من أهم

األمور اليت تطور من خالهلا البلدا  ،ويف الوقت نفسه حنن نعلم أ هذا 25
املرةوم حياو أ يرا عملية اختاذ القرار عل جهة واحدة بدالً من أ
يىو اختاذ القرار يف أاثر من جهة .يهدف هذا املرةوم اذل
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النفقاا ،وحنن نعلم أ هذا املرةوم صدر منذ أاتوبر 2105م ،وة الي ىل
األخت الداتورة مريم ا الهمة الرايس التنفيذي للهيئة الو نية لتنظيم
املهن واخلدماا الصحية ــ وانت أمتن حضور ممثلي اهليئة الو نية لتنظيم
املهن واخلدماا الصحية اجتما اللانة لتو يح بع
التقرير أنهم

األمور حيث يبدو من

يستطيعوا ا ضور ــ هل نفاذ هذا املرةوم اآل قد حقق 5

األهداف املرجوة منه ،وخصوصًا فيما يتعلق بىفاءة وفعالية قديم اخلدماا
الصحية من خال هذه اهليئة؟ وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت كهوة

01

مد الىواري.

العضو زهوة حممد الكواري:
شىرًا ةيدي الرايس ،والشىر موصو ىل اإلخوا يف اللانة و ىل
ال من عمل يف عداد هذا املرةوم بقانو  .لدي اةتفسار خبصوص مهام
ا هاا املذاورة يف التقرير اليت ةيطبق عليها هذا املرةوم ،فبحسا فهمي 05
للمرةوم هنا ثالث جهاا معنية بهذا املرةوم وهي :اولس األعل للصحة،
واهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ،ووكارة الصحة ،فما هي
مهام ال جهة؟ وما هي ايفية داخل االختصاصاا فيما بينها؟ وأين
ةتىو اإلجراءاا مرتا ة؟ حت نىو عل بيّنة ،وحت

ىو األمور
21

وا حة بالنسبة لينا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد مهدي ا داد.
25

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا ةيدي الرايس ،أود أ أ طرق ىل بع

النقاط .أوالً :دعت

اللانة ىل اجتماعها الثامن والعشرين ال من :اولس األعل للصحة،
واهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ،وقد اا بودنا حضور
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ممثلي ا ولس األعل للصحة وممثلي اهليئة الو نية لال ال عل رأيهم بشأ
املرةوم بقانو وذل ألهميته .ة الي ىل األخت الداتورة مريم ا الهمة
هو :ما هي األةباب اليت دعت ىل عدم حضورام اجتما اللانة؟ ثانيًا :ورد
يف التقرير التالي «اةتعر ت اللانة خال دارةها للمرةوم بقانو األهداف
اليت صدر من أجلها ،ورأا وجاهة األهداف اليت جاء بها ،ومنها5 :
0ــ نقل صالحياا جملس دارة اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية
ىل اولس األعل للصحة ،نظرًا ىل داخل املهام ب

ا هت 2 .ــ عطاء

اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية القدرة املطلوبة للقيام بالدور
التنظيمي للقطاع

العام واخلاص بشىل متساوٍ ...خل» ،اما ورد يف

التقرير « :اما ا لعت اللانة عل الو

القانوني للهيئة الو نية لتنظيم املهن 01

واخلدماا الصحية قبل صدور املرةوم بقانو  ،والو

القانوني ا ديد بعد

صدور املرةوم بقانو  ،والذي يتمثل يف اآل ي0 :ــ جعل اولس األعل للصحة
هو السلطة العليا اليت توىل ش و اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا
الصحية» ،أعتقد من خال هذا التقرير أ اهليئة الو نية لتنظيم املهن
واخلدماا الصحية قلصت صالحيا ها ىل حد ابري ،ونقلت هذه 05
الصالحياا ىل اولس األعل للصحة ،وة الي ىل األخت الداتورة مريم
ا الهمة هو :ما هي فاادة وجود اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا
الصحية ذا نقلت مجي صالحيا ها ىل اولس األعل للصحة وأعطيت فقط
صالحية التنظيم؟ أعتقد أ وجود هذه اهليئة ال معن له .ثالثًا :بالنسبة ىل
صالحية وكير الصحة ،الوكير بشىل عام قلصت صالحيا ه ،وجعل مس والً 21
أمام جملس الوكراء ةياةيًا ،ومس والً أمام اولس التشريعي ،يف ح
ليس هو من يقوم بو

أنه

السياةياا ،فىيف يىو مس والً؟ أعتقد أ هذه

أةئلة مهمة ،وأمتن عل وكارة الصحة أ قوم باإلجابة عنها ،وشىرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ الداتور أهد ةا العري .
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العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا ةيدي الرايس ،والشىر موصو
هذا التقرير ،والشىر موصو اذل

ىل

نة اخلدماا عل

ىل اهليئة الو نية لتنظيم املهن

واخلدماا الصحية برااةة األخت الداتورة مريم ا الهمة .املو و شاا
جدًا بالنسبة ىل وكارة الصحة يف هذه املرحلة لتطبيق مثل هذه القوان 5 .
اريخ وكارة الصحة يعود ىل  011عام ،حيث أُنشئت الوكارة بالتدريج ،وهنا
داراا مدنية عملت عل منو هذه الوكارة منذ أيام املغفور هلما الشيخ عيس
بن عل ي آ خليفة ،والشيخ هد بن عيس آ خليفة ،حيث اانت وكارة
الصحة نمو باةتمرار بقياداا مدنية .خبصوص عطاء اهليئة الو نية لتنظيم
املهن واخلدماا الصحية الدور التنظيمي للقطاع
متساوٍ ،يف مجي أحناء العا

العام واخلاص بشىل 01

أخذ اهليئاا دورًا رقابيًا فقط ،وال ميىن

عطاؤها صالحياا نفيذية ،فوكارة الصحة ضم ما ال يقل عن  05ألف
موظف ،و 25مرا ًا صحيًا باإل افة ىل املستشفياا ،فىيف ميىن
عطاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية صالحياا نفيذية يف
ح أ اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ال ي يد عدد العامل
فيها عل  11ىل  011موظف؟! أنا م أ

05

أخذ اهليئة الو نية لتنظيم املهن

واخلدماا الصحية دورًا رقابيًا ،واذل م أ يأخذ اولس األعل للصحة
دورًا رقابيًا ،عل أ يىو هدفهما األةاةي رقابيًا فقط وليس نفيذيًا.
ةحبت صالحياا وكير الصحة قريبًا الها ،وحت عندما تم معا ة
مو و خطأ

يرف املو و ىل اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا 21

الصحية  ،ا دث حيدث يف املستشف  ،ويرف األمر ىل اهليئة للتحقيق بعد
التحقيق يف األمر من قبل
ىل هذا املري

ا يف وكارة الصحة ،وبالتالي مت ةيصل القرار

الذي ثبت حدوث خطأ

حبقه؟ حنن نعرف أ ال

نة

قد حتتا ىل ثالثة أشهر الختاذ قرارها .أعتقد أننا جيا أ نىو حذرين
عند طبيق مثل هذه القوان  ،صحيح أنه مرةوم بقانو وا مي ةيصوا 25
عليه ،ولىننا حباجة ىل أ يىو وكير الصحة ووكارة الصحة مس ول عن
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الت طيط وو

االةرتا ياياا ،أل وكارة الصحة جهاك متىامل منذ 011

عام؛ لذل أرى أ هذا املو و حباجة ىل الىثري من املناقشاا يف املستقبل
شاء ا  ،وشىرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا ةيدي الرايس ،مرة أخرى حنن أمام مرةوم بقانو  ،وجيا
أ نوافق عليه .لدي بع

االةتفساراا انت أمتن ا صو عل

جابة 01

عنها من قبل ا هاا املعنية ،واللانة اانت تمن حضور ممثلي ا هاا
املعنية اجتماعاا اللانة إلثراء التقرير ارايا هم .أوالً :خبصوص البند الذي
يقو « :نقل صالحياا جملس دارة اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا
الصحية ىل اولس األعل للصحة؛ نظرًا ىل داخل املهام ب ا هت » ،هل
أعضاء اولس األعل للصحة هم أنفسهم أعضاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن 05
واخلدماا الصحية؟ ثانيًا :خبصوص املادة الرابعة اليت نص عل أ ُستبد
عبارة «اولس األعل للصحة» بعبارة «جملس اإلدارة» أينما وردا يف القانو
املذاور ،هل املسم فقط هو الذي ةيتم غيريه وةيتم اإلبقاء عل أعضاء
اولس أم أ أعضاء اولس أيضًا ةيستبدلو ؟ وممن يتألف اولس األعل
للصحة؟ وممن تألف اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية؟ 21
وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ ف اد أهد ا اجي.

25

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شىرًا ةيدي الرايس ،حنن يف املناقشة العامة ،وقد أخر قليالً عن
جوهر املو و  .حنن اليوم نناق
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الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية ،والداتور أهد العري

أةها

خبصوص عطاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية دورًا رقابيًا
فقط ،وهو أعلم يف هذا اوا  .ةيدي الرايس ،خبصوص التأم الصحي،
حنن منذ عام  2114م ىل اليوم ال نعرف عل عا ق من لق مس ولية التأم
الصحي؟ هل لق املس ولية عل عا ق اولس األعل للصحة برااةة الوكير 5
أم لق املس ولية عل عا ق اهليئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية؟
حنن يف هذا اولس ال  3أو  4ةنواا نعيد مناقشة مو و التأم
الصحي ،وخصوصًا م دني اخلدماا الصحية يف مرحلة ما ،واليوم ا مد
حنن جتاوكنا هذه املرحلة ،وهم معذورو نظرًا ىل الىم اهلاال من
املرتددين من موا ن

وغري موا ن

عل املستشفياا ،نظرًا ىل افالة 01

العال اواني .خبصوص وفري األدوية الذي يتحدث عنه ا مي  ،وفري
دودية املوارد ،فهنا أدوية بسيطة وهنا أدوية

األدوية أصبح صعبًا م

ىلف مئاا الدنانري ،وهنا أدوية ىلف أاثر من ألف دينار .حنن يف
هذا اولس ناقشنا أاثر من مرة مو و التأم

الصحي ،وعل مر هذه

السنواا مر علينا أاثر من وكير ،وكير يستلم وكارة الصحة ويناق
يأ ي وكير آخر ويناق
م و و التأم

ومن ثم 05

وهىذا ،وماكا املو و قيد الدراةة ،وة الي هو:

الصحي ةيىو حتت مظلة من؟ هل ةيىو حتت مظلة

وكير الصحة املساء ةياةيًا أمام جملس الوكراء وأمام اولس الو
بغرفتيه الشورى والنواب أم أنه ةيىو حتت مظلة اهليئة الو نية لتنظيم
املهن اليت هي جهة رقابية عل الوكارة؟ ة الي هو أن
مس وله عن هذا األمر ،و شاء ا

أعرف أي جهة 21

ةيظهر مشرو قانو التأم الصحي

هذا يف حيا نا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت الداتورة مريم عذبي ا الهمة الرايس 25
التنفيذي للهيئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية.
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الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:
شىرًا معالي الرايس ،السالم عليىم ورهة ا

وبراا ه،

أشىر اللانة املعنية والسادة األعضاء عل مناقشة هذا املو و  .لقد ةالت
ال املالحظاا واألةئلة وةأجيا عنها بشىل عام .يف أي نظام صحي 5
حديث البد من وجود  3جهاا مس ولة عن القطا الصحي ،وهي :راةم
السياةاا ،ومقدمو اخلدمة ،وا هة الرقابية ،وهذا حبسا وجهاا منظمة
الصحة العاملية والتوجه العاملي اآل  .البد من فصل ا هة اليت قدم اخلدمة
ىو جهة مستقلة هي اليت راقا

عن ا هة الرقابية ،بل جيا أ

اخلدماا؛ لذل اا اهلدف من نشاء اهليئة الو نية لتنظيم املهن يف عام 01
2119م هو أ ىو جهة راقا القطا اخلاص والقطا العام وبالذاا فيما
يتعلق او و األخطاء الطبية و راخيص القاام

عل هذه املهن ،هذا هو

ةبا الفصل من حيث املبدأ .عندما أنشئت اهليئة الو نية
جملس أعل للصحة ،لذل

يىن هنا

أُنشئ هلا جملس دارة خاص ،واا هنا

ممثلو عن ا هاا اخلاصة وليس صنا القرار يف ا هاا املعنية .عندما 05
أُنشئ اولس األعل للصحة باملرةوم رقم ( )5لسنة 2103م أصبح اولس
األعل هو قريبًا أعل ةلطة وفيه ممثلو عن القطا الصحي ،فباإل افة
ىل معالي الشيخ

مد بن عبدا

آ خليفة ،و عتق وكارة الصحة ممثلة يف

ةعادة الوكيرة وهي نااا الرايس ،باإل افة ىل وجود ممثل
التنفيذية يف اخلدماا العسىرية ومستشف املل

عن ا هاا

هد ووكارة الداخلية 21

ووكارة املالية والقطا األاادميي والقطا اخلاص ،فتمثيل اولس األعل
خمتلف عن جملس اإلدارة استوى أعل وبصنا القرار .فعندما انتقلت
الصالحية ىل اولس األعل

نتقل فقط فيما خيص عمل جملس اإلدارة

يف اهليئة بل عندما يض اولس األعل اللوااح املطلوب صدارها لتنظيم
القطا الصحي فعل اهليئة أ

نفذ ،والذي يض اللوااح هم ممثلو ا هاا 25

املعنية ،فلم يغيّا دور أي جهة .بالنسبة ىل دور الوكير اإلشرايف والرقابي اا
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أ اهليئة هي جهة رقابية عل القطا اخلاص فمن الطبيعي أ ىو مستقلة
متامًا عن أي جهة قوم اراقبتها ،فبالتالي وجود ةعادة وكيرة الصحة
بصفتها ناابًا للرايس يف اولس األعل يعطي شرافًا عل اهليئة بشىل آخر
باإل افة ىل اإلشراف السياةي .بالنسبة ىل ة ا فيمَ يتمثل دور اهليئة
الرقابي؟ فهو يتمثل يف الرقابة عل

الدواء ،وعل

العامل

الصحي

5

و رخيصهم ،وعل امل ةساا الصحية والرتخيص هلا ،والنظر يف الشىاوى،
واملوافقة عل البحوث اإلالينيىية وهي التاارب اليت جترى عل البشر.
اهليئة ــ اما فضل الداتور أهد العري
و قوم عل

ـ قاامة عل عدد من املوظف

ا فنية ممثلة عن القطاعاا امل تلفة .اآل هنا

لىل مهنة من املهن ،األ باء وجد هلا

نة أديبية

نة ممثلة من  05بيبًا ممثل عن 01

ا هاا ا ىومية واخلاصة ومجعية األ باء ،أي أ من يقوم بالرقابة عل
القطا اخلاص يف اهليئة فنيًا هم املوظفو  ،باإل افة ىل متثيل اللاا الفنية
الداام .فبالتالي مثلها مثل اهليئاا األخرى حتتا ىل اخلقاا الفنية املوجودة
يف خمتلف القطاعاا ،وقريبًا جدًَا ةتطبق اهليئة نظام اعتماد املستشفياا
واملراا الصحية وةتصنف هذه املستشفياا من حيث ا ودة ،بالضبط 05
اما حيصل يف االعتماداا الدولية ،وةتنشر القاامة ــ اما هيئة

ما

جودة التعليم ــ عل مستوى املستشفياا ،فبالتالي يعرف املوا ن مستوى ال
مستشف  .بالنسبة ىل الشىاوى يف السابق اانت اللاا هي اليت صدر
الرتخيص وهي املس ولة عن التأديا ،اآل قانو

عديل اهليئة أعط اهليئة

ا ق فقط يف الرتخيص لأل باء و فرغت اللاا
اجتماعا ها أاثر م ةرعة اإلجراءاا.

للتأديا ،فأصبحت 21

قلص صالحياا اهليئة أبدًا،

صالحيا ها نفيذية ورقابية فقط .بالنسبة ىل األعضاء فقد ذارا أ
جملس اإلدارة خيتلف عن اولس األعل للصحة .واا هنا ة ا عام عن
مو و التأم
األعل

الصحي ،بعًا التأم

وجارٍ العمل عل
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25

ا ىومة .أمتن أ أاو قد اةتوفيت اإلجابة عن األةئلة املطروحة،
وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شىرًا ،فضل األخ الداتور أهد ةا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا ةيدي الرايس ،أشىر الداتورة مريم ا الهمة عل
يضاحا ها ،وأنا أ فق معها  %011يف ال ما قالته بالنسبة ىل الدور الرقابي
للهيئة وللمالس .وذارا أ اخلطة هي اليت تبعها اآل الدو املتقدمة01 ،
ولىن ال نس الداتورة أ هذه اللاا ومثا عل ذل

General medical

 councilالذي انا نعمل حتت مظلته يف بريطانيا ،هذه اوالس ع

من

قبل القملاناا وجمالس الشورى وليس هلا أي عالقة با هة التنفيذية ،فهي
جهة رقابية مثل جملسىم و راقا ــ اما قالت الداتورة مريم ا الهمة ــ
األ باء ،وهنا
رقابية و ع

جمالس أخرى راقا عمل املمر اا وال هذه اوالس 05

من قبل اوالس القملانية يف الدو املتقدمة .مشىلة اهليئة

واولس األعل للصحة أنهما أصبحتا جهت
نفيذيت

ليستا رقابيت

فحسا بل

اذل  ،والتعي يأ ي من جاللة املل  ،فلدينا وكير مع من قبل

جاللة املل واهليئاا راقا وهما من املصدر نفسه فىيف ىو الرقابة؟
من يراقا من؟ أعتقد أ األشياء جيا أ

و

عل أةس ودراةة أاثر 21

صقًا يف هذا املو و حت ال نهار األنظمة الصحية اليت عا عل بنااها
الىثري من األجيا السابقة ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت الداتورة جهاد عبدا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 21

الفا ل.
2102/3/22م

25
املضبطة 22

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا ةيدي الرايس ،اا بودي أ
ا الهمة بالرد عل

تفضل الداتورة مريم

ساؤ اإلخوة األعضاء عن عدم حضورهم اجتماعاا

اللانة .هذه مشىلة واجهنا يف اللانة،

نة اخلدماا اما عرفو

نة

ناق

أمورًا عديدة وحنتا ىل التواصل م جهاا عديدة من ا ىومة5 ،

فبع

الوكاراا غري متعاونة لألمانة ،وةعادة وكير ش و جملسي الشوى

والنواب عل علم بذل  .هنا

جهة خا بناها أاثر من مرة وراةلناها

وذارناها ،وخا بنا وكارة ش و جملسي الشورى والنواب و

رد علينا.

معالي الرايس ،هذه شىالية ،حنن نطبق مبدأ التعاو ب

السلطاا

وصاحا السمو امللىي األمري خليفة بن ةلما ــ حفظه ا
عل التعاو ولىن هنا بع

ــ داامًا ما يشدد 01

ا هاا لألةف غري متعاونة ،وةأ طر ىل

ذار ا هة ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل ةعادة األخ غامن بن فضل البوعين

وكير ش و

05

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا معالي الرايس ،أشىر الداتورة جهاد الفا ل رايسة اللانة
واإلخوة األعضاء ،اما أشىر الداتورة مريم ا الهمة عل

و يحها 21

لألشياء الفنية اليت هي أهل هلا ومن اختصاصها .بالنسبة ىل عدم حضور
ممثل عن اولس االجتما  ،أؤاد بدايةً حرص ا ىومة عل التعاو م
السلطة التشريعية متمثلة يف جملسي الشورى والنواب ،وهذا شيء م اد
منذ العام 2112م و ىل اليوم 04 ،عامًا

توا َ ا ىومة يف قديم أوجه

التعاو اافة إلجناح هذا املشرو اإلصالحي .بالنسبة ىل هذه ا ادثة 25
بالذاا اُةتلمت الدعوة لالجتما بتاريخ  03مارس وحدد االجتما بتاريخ 05
مارس ،فضيق الوقت وار باط املس ول
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أخرى حا دو ذل  .األمر اآلخر ،ا ىومة نظر ىل السلطة التشريعية
بغرفتيها ــ جملس الشورى وجملس النواب ــ بصفتها وحدة واحدة ،فاملعلومة
اليت صل ىل جملس النواب بالضرورة ةوف صل ىل جملس الشورى وهذا
شيء م اد من خال هذه ا ا ر وا داو  ،أل الرأي قُدم يف حينه ىل
جملس النواب فىا االعتقاد أ املعلومة قد وصلت ىل اللانة املعنية 5
االسىم وأنه مت الرد عل ال االةتفساراا املطلوبة من خال
املعلومة ىل جملس النواب .مرة أخرى أؤاد أنه
اإلخوة يف اولس األعل
الر با اا مسبقة ،نتمن

يصا

يىن أمرًا مقصودًا غيّا

للصحة عن هذا االجتما للانة منا اا
شاء ا

يف املستقبل أ يىو التنسيق أاثر

ضور اجتماعاا اللاا وأ يىو هنا

شعار قبل مدة اافية من أجل 01

أم التواصل ب السلطت  ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد مهدي ا داد.
05

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا ةيدي الرايس ،األخت الداتورة مريم ا الهمة طرقت ىل
بع

األخطاء اليت حتدث يف مستشف السلمانية أو غريه ،اما طرق اإلخوة

األعضاء الىرام ىل هذه النقطة .األةبو الفاات طرقت الصحف ىل وفاة
أحد املوا ن بإعطااه جرعة كاادة ،اا من املفرتض أ يأخذ  05مليارامًا 21
يف ح أنه أُعطي  051مليارامًا ،ة الي لألخت الداتورة مريم ا الهمة:
ايف بإمىاننا مستقبالً أ نتانا مثل هذه األخطاء القا لة؟ أ
هنا من
للمر

يىن

من هذا القسم أ باء يقومو اراجعة صدار مثل هذه الوصفاا
وخباصة عندما يتعرض املري

ىل خطر الوفاة؟ ايف يىو ذل

ويف القسم أ باء مت صصو يقومو اهمة خاصة ،وخباصة أ املتوف
ــ رهه ا

ــ اا يعاني من مرض خطري واانت هذه هي أو جلسة
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للعال ؟ ايف يتم ذل

يف قسم يقوم خبدماا ابرية وجبارة منذ ةن

عديدة؟ َ ال يقوم املس ولو يف ذل القسم اراجعة هذه األمور؟ وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شىرًا ،فضلي األخت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا ةيدي الرايس ،م اإلشارة ىل أ ما وصلنا ليه يف هذا
املرةوم هو طور من الناحية الصحية ،لن أ لا من الداتورة مريم
ا الهمة الرد فصيالً ولىن للفت النظر يف هذا ا انا .معالي الرايس01 ،
يف لقاء أجر ه جريدة أخبار اخلليج مشىورة حو و

الشىاوى الصحية

اا الداتور بهاء الدين فتيحة قد أدىل ببياناا فيد أنه يف عام 2100م
اانت هنا

 24حالة خطأ

40

 ،ويف عام 2102م اانت هنا

شىوى ،ويف عام 2103م اانت هنا  12شىوى ،ويف عام 2104م اانت
هنا

05 39

 002شىوى ،ويف عام 2105م حت شهر مايو اانت هنا

شىوى ،واراجعتنا هلم حو التأخر يف مسألة الفصل ،ب أ لديهم بع
األمور اإلجرااية املعقدة هي اليت حتتا

ىل صحيح اآل  ،مَن هم صنا

القرار يف اللانة لىي يذللوا ل األمور اإلجرااية؟ ألنه لىي يتمىن من
اإلعداد للتحقيق حيتا ىل  4شهور .شهرا لىي يتمىن من التحقيق هذا
معقو وذل

ملعرفة السبا؛ أل هذا التقرير يعو عليه أيضًا القا ي 21

ا نااي .األمر اآلخر ،ملاذا يستمر الطبيا املعاجل يف معا ة اآلخرين املا أ
هنا دالال ظاهرة فيد بار ىاب اخلطأ الط من بداية النظر يف التحقيق؟
حنن شهدنا حالة وقد صرح لي بها كميلي األخ صادق آ رهة وهي وفاة ابنه
بسبا جرعة

افية من امل در عند جراء عملية جراحية ،و

يصدر

ا ىم النهااي الباا ال يف هذه السنة ،وهو أثار هذه املسألة .داامًا هنا
خشية ،ايف يستمر بيا معاجل يف العمل وحنن نعلم خبطئه؟ لذل ال خيلو
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أي جمتم متقدم بيًا من مسألة اخلطأ الط  ،فىل جمتم
األخطاء الطبية ،ولىن الدولة حترص عل أ ىو هنا

وجد به

جراءاا ةريعة

يف مسألة التحقيق ومسألة الوقف ،مثل الش ص الذي يعمل يف عمل جتاري
أو صناعي أو غري ذل  ،ذا ار ىا أي عمل يىو يف حىم ا ناية يتم
يقافه حت بعد التحقيق معه ،و ذا ثبتت براء ه أُعيد ىل العمل ،فمن باب 5
أوىل يقاف الطبيا الذي ير ىا مثل ل ا راام ،وقد أشار أخي أهد
ا داد ىل أننا نسم ب الفينة واألخرى أ هنا حاالا مر ية ،وحت وفق
منظمة الصحة العاملية ــ م اإلميا بالقضاء والقدر ــ فإنه يف حاالا مماثلة ال
ميىن نتياة العال الط

أ حتدث حالة وفاة ما

ىن هنا أةباب

قاهرة .األمر اآلخر هو الذي أشارا ليه الداتورة مريم ا الهمة وبينته 01
وكيرة الصحة خبصوص الدواء وام هو مىلف عل الدولة ،فعالً اليوم حنن
حنتا ىل رقابة لعدم اإلةراف يف صرف الدواء ،واليوم اخلدماا الصحية
املتعلقة باألدوية جمانية ،ولىن أرقامها مهولة من ناحية الىلفة ،وجند أ
اثريًا من األدوية يتم رةاهلا ىل اخلار  ،فالضبطية اآل مطلوبة بشىل
ابري يف هذا ا انا .وهنا جانا آخر ،فمن املمىن أ أذها ىل مرا
صحي و صرف لي  4أدوية وبعد عود ي ىل البيت أجد أن
واحد ،وهنا خدمة قوم بها بع

05

حباجة ىل دواء

املراا وهي خدمة رجا الدواء بعد

التأاد من ةالمته ،ولىنَّ املوا ن

ال يعو أ بإمىانهم رجا هذه

األدوية ،وحنتا ىل هلة يف هذا الشأ  ،أل رجا األدوية ةي ف

نفاق

وكارة الصحة ،وةيوجه هذا اإلنفاق ىل موا ن أخرى .أشىر الداتورة 21
مريم ا الهمة عل يضاحها ،وهذه جمرد نقاط نلمسها باعتبارنا مشرع ،
ونتطل ىل أ نرى قراراا صدر يف هذا ا انا حت يىو يف البلد جانا
صحي متقدم ،وشىرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ مخيس هد الرميحي.
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العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا ةيدي الرايس ،أختلف م ةعادة وكير ش و جملسي الشورى
والنواب فيما أثاره وهو أ املعلومة اليت أ ي ىل جملس الشورى هي املعلومة
نفسها اليت أ ي ىل جملس النواب ،فليس بالضرورة أ األةئلة اليت يوجهها
خو نا أعضاء جملس النواب هي األةئلة نفسها اليت يوجهها أعضاء جملس 5
الشورى ،وأ فق يف ج اية ابرية م ما ذار ه األخت الداتورة جهاد
الفا ل وهو أ التمثيل ا ىومي من قبل الوكراء يف جملس الشورى عادة
يىو أقل مما هو عليه يف جملس النواب ،وأمر م ةف أ حيضر الوكراء
اجتماعاا

ا جملس النواب ويىو التمثيل يف جملس الشورى من بع

الوكاراا ــ وال أقو ال الوكاراا ــ بشىل أقل ،وحت نثري املو و الذي 01
نظره اللانة جيا أ يأ ي ممثل عن الوكارة استوى الوكير أو وايل الوكارة؛
أل أعضاء السلطة التشريعية عندما يوجهو أةئلتهم فهم يوجهونها يف صميم
هذا املشرو  ،وهذا يثري املشرو وي يد عملية الفهم ،وعليه أمتن عل وكير
ش و جملسي الشورى والنواب أ حيث أصحاب السعادة الوكراء ومن ميثلهم
05

عل حضور اجتماعاا اللاا يف جملس الشورى ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ مجا

مد ف رو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا ةيدي الرايس ،أعتقد أ ما جاء به املرةوم بقانو هو جمرد
نقل للصالحياا و وكي للمهام و لغاء شيء اا يسم (جملس دارة) ونقل
ال صالحيا ه ىل اولس األعل للصحة؛ حت ال ىو هنا أاثر من
جهة مس ولة عن القطا الصحي ،وأعتقد أ من ب

أهم التعديالا اليت

أُجريت هو عدم خضو اهليئة لرقابة وكير الصحة ،أل وكارة الصحة أصبحت 25
من ا هاا املقدمة لل دماا الصحية اوجا هذا القانو وختض لرقابة
هذه اهليئة ،وأعتقد أ هذا غيري ممتاك ،وأمتن أ نطبق مثل هذا التغيري يف
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ال وكاراا الدولة .عل ةبيل املثا  :اولس األعل للتعليم برااةة وكير
الرتبية والتعليم وجامعة البحرين برااةة وكير الرتبية والتعليم ،فهنا
يف املصا  ،وهذا التعديل ألغ هذه ا قيقة ،فليس هنا
املصا

ضارب
ضارب يف

ب وكير الصحة اونه وكيرًا للصحة وب اونه رايسًا للانة ،هذا

األمر أُلغي وأصبح عمل وكير الصحة أو عمل وكار ه مساويًا لعمل ال 5
مستشفياا القطا اخلاص ،وخيض لرقابة هذه ا هة ،وأعتقد أ ال
التعديالا أ ت لتحقيق م يد من الشفافية وملصلحة القطا الصحي يف
البحرين و عطاء اولس األعل دورًا أاق يف الرقابة .وةأعلق عل ما جاء
ع ل لسا أخي مخيس الرميحي خبصوص مداخلة ةعادة الوكير ،هل نفهم
من ةعادة الوكير أ ةياةة ا ىومة اآل هي أ ال ما اُتا وأُحيل ىل 01
اإلخوة النواب من أوراق ومراةالا يفي وعلينا أ نعتمد عليه وال نوجه دعوة
ىل ا ىومة ولن أ ي ا ىومة و قو نه

وجه لينا دعوة أم أننا نلاأ

ىل ا الت ؟ أل ما رحه ةعادة الوكير أمر مهم ،ذا اا يعتقد أ رد
ا ىومة الوارد ىل اإلخوة النواب يفي بالغرض واللاا ااتفت به فليس
هنا دا ٍ ىل دعوة ا ىومة ،ولىن نتمن أال يأ ي الوكير املع
جملس الشورى

ويقو

يقم بدعوة الوكارة للرد عل اةتفسارا ه ،فأحتا

05
ىل

و يح وافٍ من ةعادة الوكير ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
وكير ش و

شىرًا ،فضل ةعادة األخ غامن بن فضل البوعين

21

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا معالي الرايس ،أوالً :خبصوص مالحظة أةتاذي وأخي مخيس
الرميحي عندما طرق ىل مو و املعلومة اليت صلنا ،أنا
ش

يف أ هنا

أقل هذا ،فال 25

اةتفساراا من جملس الشورى ختتلف عن اةتفساراا

جملس النواب والعىس صحيح أيضًا ،لذل أنا
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البياناا الواردة من جملس النواب راا اانت في بالغرض .األمر اآلخر
خبصوص مالحظة أةتاذنا يف األمور املالية األخ مجا ف رو ،أوالً :أنا

أقل

هذه ةياةة ا ىومة .وثانيًا :االعتذار اا من قبل اولس األعل
للصحة واهليئة و

يىن هنا

اعتذار من قبل ا ىومة .وثالثًا :اا

االعتذار يف هذه ا ادثة فقط ،وعمر عاملىم م ا ىومة  04ةنة و
حتدث خالله مثل هذه ا الة ،وقلت

ةبا ذل هو

5

يق الوقت وعدم

وا فر اإلخوة املس ول املطلوب  ،وللعلم فإ املعلومة أحيانًا ىو لدى مدير
دارة ،فلماذا نستنىر حضور مدير دارة عل ةبيل املثا ؟! وقد انت
عضوًا يف جملس النواب وانت عضوًا يف

نة املرافق العامة والبيئة و نة

الش و التشريعية والقانونية وال أرى اةتنىارًا يف اةتقبا من يىو ممثل 01
عن ا ىومة أو اهليئاا وامل ةساا ا ىومية وشبة ا ىومية من أجل
عطااي املعلومة املطلوبة ،ولىن عندما يىو هنا
ددين فراا يف ذل الوقت

نص عل أش اص

يىن املطلوبو متوافرين ،ولو اانت هنا

دعوة أخرى بأجل آخر به متس من الوقت فأنا عل يق

بأ اإلخوة يف
هذه ليست 05

اولس واهليئة لن يستنىفوا عن ا ضور .أارر وأقو

ةياةة ،ونرحا بطلباا اإلخوة يف جملس النواب وجملس الشورى من أجل
االجتما بهم واخلرو بأفضل ا لو يف شريعا نا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شىرًا ،فضل األخ الداتور أهد ةا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا ةيدي الرايس ،وأشىر األخ مجا ف رو عل

و يحه ،وقد

ةبق أ شىرا الداتورة مريم ا الهمة وما كلت أصر عل أ الصالحية
الرقابية للهيئة واولس

رورية ،ولىن ةحا صالحياا الوكارة يف و

اةرتا ياياا الصحة يف البحرين ونقلها ىل اهليئة أو اولس؛ هذا ما انت
أريد أ أبينه ،فاةرتا ياياا وكارة الصحة جيا أ
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25

وكير الصحة ،ومراقبة مستشفياا وكارة الصحة من قبل اهليئة واولس
األعل للصحة خطو ة متقدمة وحنن معها وهي ليست جديدة عل البحرين
وقد ناقشناها منذ ةنة 0995م ،وانا نتمن أ يىو هنا جملس ملراقبة
أعما وكارة الصحة واملستشفياا اخلاصة والعياداا اخلاصة ،ولىن
ىو يف يد وكارة الصحة ،وهذا ما 5

اةرتا ياياا وكارة الصحة جيا أ
أردا أ أبينه ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
مد ف رو.

شىرًا ،فضل األخ مجا

01

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا ةيدي الرايس ،هنا

فرق ب

اةرتا ياية وكارة الصحة

واالةرتا ياية العامة للصحة يف البحرين ،االةرتا ياية العامة للصحة يف
البحرين يضعها اولس األعل للصحة ويشرف عل

نفيذها اإلخوة يف

اللانة ،أما وكارة الصحة فلها اةرتا ياية خاصة

من برنامج عمل 05

ا ىومة وهلا مي انية خاصة نفق عل حتقيق هذه االةرتا ياية ،ففعالً
هنا

جهتا  :الوكارة ض اةرتا يايتها ،واولس األعل

للصحة يض

االةرتا ياية العامة للصحة اليت شمل ا هاا ا ىومية والقطا اخلاص
والصيدلياا وغريها ،وشىرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،لدي ة ا أوجهه ىل الداتورة مريم ا الهمة :ىلمتم
عن فصل التنفيذ عن الرقابة ،حسنًا ،ذا اانت وكيرة الصحة هي نااا
رايس اولس األعل للصحة ،ويف حالة غياب الرايس ىو الوكيرة هي

رايس اولس ،فأين الفصل يف هذه ا الة ذا اا اخلطأ من وكارة الصحة 25
ونااا رايس اولس األعل للصحة هي وكيرة الصحة؟ والس ا اآلخر موجه
ىل ةعادة الوكير :ال وكارا نا نفيذية فأين اوالس العليا هلذه الوكاراا؟ أال
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حتتا الوكاراا ىل من يراقبها؟ أليست هنا أخطاء؟ وهيئة الىهرباء واملاء
ووكارة الرتبية والتعليم ووكارة األشغا ووكارة البلدياا وغريها من الوكراا،
الها وكاراا نفيذية ،فهل مو و الفصل يتعلق بالصحة فقط؟! و ذا حدثت
أخطاء يف الوكاراا التنفيذية األخرى فمن يراقبها؟! وهل حتتا ىل جمالس
عليا أيضًا؟ وهل هذه اةرتا ياية عامة أم يتم اختيار جهاا معينة من دو

5

خطة أو رؤية وا حة؟ فضل ةعادة األخ السيد غامن بن فضل البوعين وكير
ش و جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا معالي الرايس ،قبل أ يىو هنا
و ىو هنا

اهليئة الو نية ،هنا

جملس أعل للصحة 01

جملس وكراء وهنا

املس ولة عن السياةة العامة للدولة ،والوكراء

حىومة هي

اةبو أمام صاحا السمو

امللىي رايس الوكراء باعتباره املس و التنفيذي األو الذي يُسأ أمامه
الوكراء ،وقبله جاللة املل

بالطب  .خبصوص بع

املمارةاا يف وكارة

الصحة ــ مثالً ــ وغريها من الوكاراا التنفيذية واخلدمية ،هنا ممارةاا 05
دولية حاليًا بالنسبة ىل شىيل جمالس عليا يف قطاعاا معينة ،وملواابة
هذه املتغرياا والوصو

صل ليها اخلدماا

ىل أفضل ممارةة ميىن أ

الطبية والصحية يف البحرين؛ اُر ئي أ يىو هنا اولس األعل للصحة
الذي ةيىو عمله خمتصًا يف هذا القطا بالذاا ويوااا ــ اما قلت ــ
املتغرياا اليت حتدث .هذا القطا راا يىو خبالف قطاعاا أخرى وراا 21
يتشابه م بع

القطاعاا ،ولىن يف هذا القطا بالذاا نظرة ىل

االةتثمار يف القطا الصحي ،ونظرة ىل التأم الصحي القادم ،وبع

دو

اخلليج ةبقتنا يف هذا األمر ،وأعتقد أ دولة اإلماراا العربية املتحدة ودولة
قطر حتديدًا ذهبتا باجتاه التأم

الصحي ،في ف العاء عن السلطة

التنفيذية وا ىومة ،ويُنظم العمل .اما قا األخ مجا ف رو
ةلطة نفيذية وةلطة رقابية من القطا ذا ه ،وهنا
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25

ا ىومي والقطا الصحي اخلاص وهما قطاعا خيدما ةىا البحرين
ةواء اانوا موا ن أو مقيم  ،فاملوا ن نفسه أو املستفيد من اخلدمة هو
من يقرر أ يذها ىل مستشف حىومي أو مستشف خاص ،وال هذه
األعما حتتا ىل ختصص ،واُر ئي أ يىو اولس األعل للصحة هو
ا هة املس ولة ،بينما حىومة مملىة البحرين ــ من الناحية السياةة 5
ال عامة ــ هي املس ولة عن أعما وكرااها وهم ا اةبو أمام

و رايس

الوكراء ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت الداتورة جهاد عبدا

01

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا ةيدي الرايس ،فقط أود أ أو ح أ ما فضل به ةعادة
الوكير صحيح ،حيث ننا أخطرنا ا هة يف مدة قصرية ،ولىنَّ لدينا
ــ اما علمو ــ شحًا يف التقارير ومشروعاا القوان  ،ولذل اثفت اللانة 05
اجتماعا ها لىي نرف

قاريرنا ىل اولس ،وبالتالي ا طررنا ىل دعوة

ا هاا يف مدة قصرية ،ومن األوىل أ

تعاو السلطة التنفيذية معنا لىي

نرف التقارير ىل اولس ،هل هذا صحيح أم ال؟ وشىرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت الداتورة مريم عذبي ا الهمة الرايس
التنفيذي للهيئة الو نية لتنظيم املهن واخلدماا الصحية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:

25

شىرًا ةيدي الرايس ،أود التو يح خبصوص ساؤ معاليىم:
اولس األعل للصحة حتديدًا ليس له دور رقابي ،والدور الرقابي يق عل
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عا ق اهليئة ،واولس األعل يُشرف عل أعما الرايس التنفيذي وأعما
اهليئة ،ما يع

أ اولس األعل هو الذي يصن السياةاا ويض اللوااح

والقواعد واالشرتا اا اليت جيا عل النظام الصحي أ يتبعها ،واهليئة
ُراقبها ،ووكارة الصحة باعتبارها ج ءًا من ا هاا اليت قدم اخلدماا
وشريىًا يف و
ب

اللوااح ،فبالتالي جسد اولس األعل للصحة الشرااة 5

خمتلف القطاعاا ،وبهذه الطريقة نستطي

ما فصل السلطاا عل

أقل قدير ،وخصوصًا السلطاا الرقابية ،وال ننس أنه يبق لوكارة الصحة
دور رقابي هام عل الصحة العامة يف البالد ،وهذا أهم أمر ،علمًا أ هنا
وكاراا يف دو أخرى حتت مسم وكارة الصحة العامة ،وحنن نتىلم عن
مىافحة األمراض و ما التطعيماا والرقابة عل األغذية وغريها ،فيبق

01

الدور الرقابي املهم لوكارة الصحة عل الصحة العامة ،أما اهليئة فدورها
رقابي عل قديم اخلدماا والرتخيص هلذه اخلدماا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،قبل أ نأخذ رأيىم عل املرةوم بقانو  ،يسرني أ أرحا 05
با ي وا ىم مجيعًا بأبناانا لبة مدارس الفالح اخلاصة ومرافقيهم يف
جملس الشورى ،م ادين أهمية هذا النو من ال ياراا اليت نمي ا س
الو

بضرورة اال ال عل ةري العملية التشريعية باململىة ،معقين عن

ج يل شىرنا ملا قوم به وكارة الرتبية والتعليم و دارة املدرةة من نسيق
لتسهيل هذه ال يارة ،اما ال يفو

أ أشيد بالرعاية واالهتمام اللذين 21

وليهما وكارة الرتبية والتعليم ألبناانا وبنا نا الطلبة و س ري ال اإلمىانياا
هلم من خال ال ياراا امليدانية اليت من خالهلا يتم التعرف عل ةري العملية
التشريعية يف اولس ،متمن

لىم دوام التوفيق والنااح ،فأهالً وةهالً

بىم يف جملس الشورى .واآل ةوف نأخذ رأيىم نداءً باالةم عل املرةوم
بقانو  .فضل األخ عبدا ليل براهيم آ
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25

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم عل املرسوم بقانون)

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
5

موافق.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.

01

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
05

موافق.

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.
21

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو جـمعة حممد الكعيب:
موافق.

25

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
31

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
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العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو خالد حممد املسلم:
5

موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.
01

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

05

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو زهوة حممد الكواري:
21

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
25

العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.

31

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافق.
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العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو علي عيس أمحد:
5

موافق.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موافق.

05

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
21

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
25

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .موافقة باإلمجا  .ذ يقر املرةوم بقانو  .وننتقل ىل البند
التالي من جدو األعما واخلاص اناقشة قرير
والقانونية خبصوص مشرو قانو بتعديل بع

نة الش و التشريعية 31

أحىام املرةوم بقانو رقم

( )04لسنة  2112م بشأ مباشرة ا قوق السياةية (املعد يف
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بقانو املقدم من جملس الشورى) .وأ لا من األخ الداتور أهد ةا
العري

مقرر اللانة التوجه ىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
5

شىرًا ةيدي الرايس ،بداية أ لا ثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

05

(انظر امللحق  /2صفحة )09
الرئيـــــــــــــــــس:
ةنبدأ اناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو القانو  .فضل األخ
مقرر اللانة.

21

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا ةيدي الرايس ،قرير
خبصوص مشرو قانو بتعديل بع

نة الش و التشريعية والقانونية

أحىام املرةوم بقانو رقم ( )04لسنة

2112م بشأ مباشرة ا قوق السياةية (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم

من جملس الشورى) .رأي اللانة :ناقشت اللانة مشرو القانو مو و
الدراةة والبحث ،وا لعت عل
و بودلت وجهاا النظر ب

قرار جملس النواب ومرفقا ه بشأنه،

أعضاء اللانة ،وممثل وكارة العد والش و

اإلةالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني للمالس ،وبناءً عل
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25

واملبادئ اليت بـُ

عليها املشرو بقانو  ،فقد انتهت اللانة ىل التوصية

باملوافقة عل مشرو القانو ؛ انطالقـًا من أنه يستهدف عديل بع

أحىام

املرةوم بقانو رقم ( )04لسنة 2112م بشأ مباشرة ا قوق السياةية،
الثالث

وذل بتعديل املاد

للاراام االنت ابية يف املاد

وا ادية والثالث  ،بتشديد العقوباا املقررة
اليت ال تناةا م جسامة األفعا املر ىبة 5

وخطور ها عل الرأي العام و أثريها البالغ عل العملية االنت ابية .اما أ
هذا التعديل ةيحقق الرد العام واخلاص ،ذل

أنه يستهدف شديد

العقوباا عل الش ص العادي واملوظف العام يف حالة ار ىابهما أي فعل
ميس العملية االنت ابية ،وقد نص املشرو بقانو عل التماي يف العقوبة
املقررة يف املاد

وذل بتشديد عقوبة املوظف العام؛ حبىم أنه هو امل متن 01

عل ةري العملية االنت ابية .وصية اللانة :يف

وء ما دار من مناقشاا وما

أبدي من آراء أثناء دراةة مشرو القانو  ،فإ اللانة وصي اا يلي :املوافقة
من حيث املبدأ عل مشرو قانو بتعديل بع

أحىام املرةوم بقانو رقم

( )04لسنة 2112م بشأ مباشرة ا قوق السياةية (املعد يف

وء االقرتاح

بقانو املقدم من جملس الشورى) ،واملوافقة عل مواد مشرو القانو  ،وذل

05

عل التفصيل الوارد يف ا دو املرفق ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا؟ فضل األخ مخيس هد الرميحي.

21

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا ةيدي الرايس ،هذا املشرو هو مقرتح يف األصل من
جملسىم املوقر ،وهو يتعلق بتشديد العقوبة عل ا راام االنت ابية ،وهي
جراام االةتفتاء واالنت اب ،وهنا

أيضًا دراةة مقارنة م هذا املقرتح

متعلقة بنظام ةياةي شبيه ململىة البحرين وهما نظام دولة الىويت 25
ونظام اململىة األردنية اهلامشية .جند أ العقوبة السابقة عقوبة

ئيلة

جدًا ال تناةا وا راام االنت ابية ملا هلا من أثري ابري عل رأي الشعا،
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وبالتالي فإ
حيث

شديد العقوبة اا يتناةا م هذه ا رمية أصبح

العقوبة اانت

رورة،

ئيلة أمام اإلمىانياا الض مة اليت تمت بها

ا معياا والىياناا السياةية .وجند أ العقوبة يف دولة الىويت ىو
ا بس مدة ال يد عل  3ةنواا وبغرامة  2111دينار ،وجند أيضًا أ املادة
 25من قانو مباشرة ا قوق السياةية يف اململىة األردنية اهلامشية عاقا 5
باألشغا الشاقة امل قتة مدة ال قل عن  5ةنواا وال يد عل  01ةنواا،
وبغرامة ال قل عن  0111دينار وال يد عل  5111دينار ال من حاو أو
اةتوىل عل صناديق االقرتا  ...خل ،وبالتالي فإ مترير هذا املشرو الذي
عاد ىل جملسىم املوقر يف صورة مشرو قانو وافق عليه جملس النواب
يتطلا أيضًا عديل مادة أخرى ،وهي املتعلقة بالدعاية االنت ابية ،وهذه 01
ا رمية ليست موجودة يف قانو مباشرة ا قوق السياةية منا موجودة يف
القانو رقم ( )05لسنة 2112م املتعلق االسي الشورى والنواب ،وجملسىم
املوقر يف ا لسة قبل املا ية أو ما قبلها ــ حبسا ما أ ذار ــ أحا مقرتح
عديل املادة  31من قانو جملسي الشورى والنواب ىل اللانة امل تصة ،وهذه
املادة املتعلقة بالدعاية االنت ابية هي رديفة هلذه املادة ،أع

مادة االةتفتاء 05

واالنت اب؛ لذا أعتقد أ رف هذه العقوبة ال ش يف أنه ةيحقق الغرض منها
خبصوص التعدي عل رادة الشعا واألمة ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شىرًا ،فضل األخ ف اد أهد ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شىرًا ةيدي الرايس ،والشىر موصو ىل
والقانونية عل هذا التقرير .حنن م

نة الش و التشريعية

شديد العقوباا ملا له من أهمية

خصوصًا يف فرتة اإلعداد لالنت اباا أو االةتفتاء حت حيفظ للمرتشح
حقهم ،واالبتعاد عن الدعاياا املغر ة واإلةاءة ىل املرتشح  ،وحنن أيضًا
م

شديد العقوبة الةيما بالنسبة ىل املوظف؛ وذل

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 45

ألهمية دوره يف

2102/3/22م

املضبطة 22

25

االنت اب ،وللمرتشح يف عملية الرتشيح ،فقد جاء هذا التعديل برف العقوباا
متناةبًا م الظروف اليت منر بها ،حيث
مما شا البع

العقوباا السابقة اانت مرتاخية

عل اإلةاءة هلذه العملية السياةية .يف رأيي أنه

سن

عدالة التشري ينبغي أال ننظر ىل هذا املو و من شق واحد ،فنحن نظرنا
ليه من ناحية اوالس االنت ابية التشريعية فقط ،وذل

برف العقوباا5 ،

حيث نصت املادة  31عل ا بس مدة ال يد عل ةنت  ،وبغرامة ال جتاوك
ألفي دينار أو بإحدى ها

العقوبت  ،واملادة  30حددا العقوبة با بس مدة

ال يد عل ثالث ةنواا ،وبغرامة ال جتاوك ثالثة آالف دينار أو بإحدى ها
بالنسبة ىل املوظف العام الذي له ا صا بعملية االةتفتاء أو

العقوبت

االنت اب ،وانت أمتن لو أ املو و مشل أيضًا االنت اباا البلدية ،فال 01
ا العقوباا وا

اءاا يف االنت اباا البلدية مرتاخية ،حيث حددا

العقوبة فيها با بس ثالثة أشهر وبغرامة ثالمثااة دينار ،أو بعقوبة ا بس
ةتة أشهر وغرامة ةتمااة دينار رغم أ العملت

سريا يف خط متواكٍ ،ويف

رأيي أنه لضما عدالة التشري و نصاف اإلخوة يف اوالس البلدية البد أ
يقدم اقرتاح ةواء من جملس الشورى أو من جملس النواب بتعديل هذه املواد 05
اما حدث بالنسبة ىل عديل قانو االنت اب يف اوالس التشريعية،
وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شىرًا ،فضلي األخت مجيلة علي ةلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا ةيدي الرايس ،أنا ةأ ىلم يف النقطة ذا ها اليت ىلم عنها
األخ ف اد ا اجي .خبصوص مو و انت اباا اوالس البلدية ،حبذا لو مت
عديل القانو اخلاص باالنت اباا البلدية ،فىما مت شديد العقوبة بشأ
قانو مباشرة ا قوق السياةية جيا أ ينظر أيضًا ىل قانو انت اب
أعضاء اوالس البلدية بالشيء نفسه ،فىلنا متفقو عل أ ا راام
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25

االنت ابية هي ذاا خطورة

ثر يف ن اهة وعدالة العملية االنت ابية ةواء

اا املو و يتعلق بانت اباا اوالس البلدية أو يتعلق بانت اب اوالس
التشريعية ،فبالتالي عندما ننظر ىل املادة  31باعتبارنا قانوني جند أ املادة
 31من قانو انت اباا اوالس البلدية واملادة  31من قانو مباشرة ا قوق
السياةية جترما أفعا ا رمية ذا ها ،أي أ األفعا اورمة اليت عد 5
جراام انت ابية بالنسبة ىل االنت اباا البلدية هي ذا ها جراام انت ابية
بالنسبة ىل قانو مباشرة ا قوق السياةية ،يف ح
ينص عليها بعقوباا خمتلفة! بينما
ذا ها يف القانون

جند أ األفعا ذا ها

سن التشري جيا أ

عاقا األفعا

بالعقوبة ذا ها ،ف طورة األفعا اورمة ةواء املتعلقة

باوالس البلدية أو باوالس التشريعية هي ذا ها ،وهي أيضًا عد جراام 01
انت ابية ،فنأمل أ يىو هنا

عديل لقانو انت اب اوالس البلدية

أيضًا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل ةعادة األخ السيد غامن بن فضل البوعين وكير ش و

05

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا معالي الرايس ،اا بودي التداخل يف آخر ا لسة لىن
املا ةبق

األخ ف اد ا اجي واألخت مجيلة ةلما أقو  :نعم هنا

يف العقوبة عل األفعا اورمة ذا ها ،لذل

فاوا 21

ةريد ىل السلطة التشريعية

عديل اا يتناةا م هذه األفعا  ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شىرًا ،فضلي األخت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا ةيدي الرايس ،خبصوص ما فضل به اإلخوة من رأي حو
وجوب متاثل عقوباا النظام االنت ابي يف اوالس النيابية م عقوباا النظام
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االنت ابي يف اوالس البلدية ــ و

اا ةعادة األخ غامن البوعين

وكير

جملسي الشورى والنواب قد صرح بوجود وجه حىومي ورغبة شريعية يف
هذا الشأ ــ هو رأي ملن أراد أ يتقدم به ،ولىن جيا أ نض بع االعتبار
أ هذه ا راام قد مست أمرين ،أمرًا يتعلق باالةتفتاء املنصوص عليه يف
اللة املل

الدةتور ذا عرض بناء عل الصالحياا املمنوحة

ومياثله 5

ا راام اخلاصة باالنت اباا النيابية ،وقد يىو التشديد هنا جاء باعتبار
أ مو و االةتفتاء مو و دةتوري ونتياة ىل ما قد ينتج عنه ،حيث
اانت العقوبة

ددة يف السابق ادة ال يد عل ةتة أشهر م الغرامة اليت

ال جتاوك مخسمااة دينار .وفيما يتعلق باملوظف العام ذا ار ىبت من جانبه
جرمية من ا راام املنصوص عليها يف املادة السابقة حبىم ا صا وظيفته 01
بعملية االةتفتاء أو االنت اب ،اانت العقوبة ا بس مدة ال يد عل ةنة
وال جتاوك ألف دينار ،ملاذا لا شديد هذه العقوبة يف الوقت الراهن؟ نظرًا
ىل ما شهدناه من أفعا مت قييدها ةواء أمام اللانة امل تصة باإلشراف عل
والناخب  ،أو أمام

ةالمة االنت اباا بتلقيها شىاوى من املرتشح

ا اام من قضايا ،فأعتقد أنه ال ميىن أ نقو بتماثل أو ساوي ا راام 05
املذاورة يف الوقت الراهن باعتبار أ اختصاصاا اوالس البلدية ختتلف
متامًا عن اختصاصاا اوالس التشريعية ،اليت هلا ةلطاا متثيل ةيادة
الشعا من الناحيت التشريعية والرقابية ،فحام هذه االختصاصاا هو ما
اةتوجا هذا التشري  .حنن حباجة ىل رصد الفروقاا ب
وامل الفاا اليت رصدا عل

الشىاوى

مستوى االنت اباا النيابية والشىاوى 21

وامل الفاا اليت مت رصدها عل مستوى انت اب اوالس البلدية ،فإذا اانت
الشىاوى املرصودة عل مستوى اوالس البلدية ستدعي ذل التشديد يف
العقوبة فهذا وجه هيد ،أما ذا
هذه االنت اباا فلن يىو هنا

رصد خمالفاا و

سال شىاوى يف

مقر للتشديد مقارنة اا مت رصده من

شىاوى وقضايا تعلق باالنت اباا النيابية ،حيث صدرا أحىام تعلق 25
بهذا ا انا من االنت اباا .أعتقد أنه جيا أ نىو حذرين داامًا يف
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مسألة التشديد مت قامت قاامة ستوجا ذل

التشديد ،اما جيا أ

نأخذ يف االعتبار أ اوالس النيابية مت نظيمها بقانو منفصل ــ هو قانو
مباشرة ا قوق السياةية ــ عن قانو نظيم انت اب أعضاء اوالس البلدية،
وشىرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ مخيس هد الرميحي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا ةيدي الرايس ،اما فضلت األخت رايسة اللانة أ هذا 01
القانو خيتلف عن قانو مباشرة ا قوق السياةية ،وبالتالي فإ مقرتح
عديل املادة  31من القانو رقم ( )3لسنة 2112م املتعلق بانت اب اوالس
البلدية هو جاه للتقديم ،وةوف نتقدم به

شاء ا

األةبو القادم،

وشىرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا ةيدي الرايس ،ال ش يف أ هذا التعديل يصا يف مصلحة 21
العملية االنت ابية بشىل جيد ،فهو حياو من أي التباس أو شىالياا
خال عملية االنت اباا أو االةتفتاء ،واما ذار اإلخوة الذين ةبقوني يف
ا ديث أنه قد مت التشديد عل من ير ىا هذه األفعا با بس ةنت
وبغرامة قدرها ألفا دينار ،والشيء ا ميل يف هذا التعديل هو أ التشديد
حدث بالنسبة ىل املوظف العام الذي له عالقة اتابعة العملية االنت ابية أو 25
االةتفتاء مثل القضاة والىتّاب وغريهم ،حيث حُددا الغرامة بثالثة آالف
دينار ،وبا بس مدة ثالث ةنواا ،وهذا أمر جيد ،واإلخوة الذين قدموا
بهذا التعديل هلم ال الشىر والتقدير ،وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ عاد عبدالرهن املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شىرًا ةيدي الرايس ،جذبت
الفأ

شاء ا

هذه الشهية يف رف العقوباا فقلت 5

ذا جاءا مشاري رف املعاشاا والروا ا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا أخرى؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو من حيث املبدأ .وننتقل ىل مناقشة مواده مادة

21

مادة ،فضل األخ مقرر اللانة.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
الديباجة :وصي اللانة باملوافقة عل

الديباجة اما جاءا من

ا ىومة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاا عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر الديباجة .وننتقل ىل مقدمة املادة األوىل ،فضل األخ مقرر
اللانة.

01

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
مقدمة املادة األوىل :وصي اللانة باملوافقة عل مقدمة هذه املادة اما
جاءا من ا ىومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاا عل مقدمة هذه املادة؟ فضل األخ أهد براهيم 05
به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا ةيدي الرايس ،بالنسبة ىل املادة الثالث ...

21

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،حنن اآل نناق

مقدمة املادة األوىل .فضل األخ الداتور

عصام عبدالوهاب القكجني رايس هيئة املستشارين القانوني باولس.
25

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا ةيدي الرايس ،من املفرتض أ ي خذ التصويت عل مقدمة
املادة األوىل اليت نص عل اةتبدا املاد

املنطويت حتت هذه املادة .وقد

ورد يف جدو األعما خطأً ،واأ التوصية جاءا عل هذه املادة واملواد
املستبدلة دفعةً واحدة .يف ا قيقة جملس النواب صوا عل مقدمة املادة يف
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البداية ،وبعد ذل مت التصويت عل ال مادة من املاد
املادة األوىل ،وبناءً عل ذل

املنطويت

حتت

ينبغي أ يتم التصويت عل هذا النحو،

وشىرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل مقدمة هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر مقدمة هذه املادة .وننتقل ىل املادة الثالث  ،فضل األخ مقرر
اللانة.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
املادة الثالثو  :وصي اللانة باملوافقة عل هذه املادة اما جاءا من 21
ا ىومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاا عل هذه املادة؟ فضل األخ أهد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا ةيدي الرايس ،لدي اةتفسار موجه ىل اللانة :هل هذه املادة
شمل من يقوم بإ الف اإلعالناا االنت ابية للمرتشح أم ال؟ أعتقد أ هذه
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 52

2102/3/22م

املضبطة 22

25

نقطة مهمة أل املالحظ يف اآلونة األخري أ هنا

عملية الف و ىسري

لإلعالناا االنت ابية ،فهل هذه املادة عاجل هذه اإلشىالية؟ وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شىرًا ،فضل األخ مخيس هد الرميحي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا ةيدي الرايس ،الدعاية االنت ابية عا ها مادة أخرى وهي
املادة ( )31من قانو اولس
أحا جملسىم املوقر ىل

وليس قانو مباشرة ا قوق السياةية .وقد
نة الش و التشريعية والقانونية مقرتحًا بتعديل 01

هذه املادة األةبو املا ي واآل هو معروض أمام اللانة ،واللانة ةوف رف
قريرها ىل جملسىم املوقر خال أةبو أو أةبوع

بإذ ا

عاىل،

وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا ةيدي الرايس ،انت أمتن عل اللانة أ

ض خانة رابعة

يف جدو مواد مشرو القانو ب فيها القانو قبل التعديل ،حبيث نستطي

21

أ نعرف ما هي املواد اليت ةوف عد ؟ وما هو القانو السابق؟ وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا أخرى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر هذه املادة .وننتقل ىل املادة ا ادية والثالث  ،فضل األخ
مقرر اللانة.
01

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
املادة ا ادية والثالثو  :وصي اللانة باملوافقة عل هذه املادة اما
جاءا من ا ىومة.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هنا مالحظاا عل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اولس عل هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر هذه املادة .هل يوافق اولس عل املادة األوىل يف جمموعها؟

(أغلبية موافقة)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر هذه املادة .وننتقل ىل املادة التالية ،فضل األخ مقرر اللانة.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
املادة الثانية :وصي اللانة باملوافقة عل هذه املادة اما جاءا من 5
ا ىومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاا عل هذه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل هذه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر هذه املادة .وبهذا نىو قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو

21

القانو  ،فهل يوافق اولس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وةوف نأخذ الرأي النهااي عل مشرو القانو يف ا لسة القادمة25 .
وننتقل ىل البند التالي من جدو األعما واخلاص اناقشة قرير
اخلدماا خبصوص مشرو قانو بتعديل بع

نة

أحىام قانو ا معياا

واألندية االجتماعية والثقافية واهليئاا اخلاصة العاملة يف ميدا الشباب
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والريا ة وامل ةساا اخلاصة الصادرة باملرةوم بقانو رقم ( )20لسنة
وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس الشورى .وأ لا من

0919م ،املعد يف

األخت مقررة اللانة فا مة عبدا بار الىوهاي التوجه ىل املنصة
فلتتفضل.

5

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شىرًا ةيدي الرايس ،بدايةً أ لا ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
01

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )182
21

الرئيـــــــــــــــــس:
ةنبدأ اناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو القانو  .فضلي األخت
مقررة اللانة.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شىرًا ةيدي الرايس ،دارةت اللانة مشرو القانو واةتعر ت 25
وجهاا النظر اليت دارا حوله من قبل أعضاء اللانة واملستشار القانوني
لش و اللاا واملستشار القانوني املساعد ،وا لعت عل رأي

نة الش و

التشريعية والقانونية باولس ،واليت رأا ةالمة مشرو القانو من الناحيت
الدةتورية والقانونية ،ومالحظاا وكارة العمل والتنمية االجتماعية ،ووكارة
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ش و الشباب والريا ة ،وقرار جملس النواب ومرفقا ه .يتألف املشرو
بقانو فضالً عن الديباجة من ثالث مواد ،حيث نصت املادة األوىل منه عل
أ يستبد بنص الفقرة الثانية من املادة ( )21من القانو فقرة جديدة هي
«وال جيوك أ يىو املرشح لعضوية جملس دارة النادي أو االحتاد الريا ي
منتميًا ألي مجعية ةياةية» .و ضمنت املادة الثانية من املشرو بقانو حذف 5
الفقرة األخرية من املادة ( )4من القانو ذا ه وهي ااآل ي« :وحيظر ا م
ب عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة ال اوافقة الوكير
امل تص» .فيما جاءا املادة الثالثة مادة نفيذية .ويهدف مشرو القانو
رف القيد اخلاص حبظر ا م ب

ىل

عضوية جملس دارة النادي أو االحتاد

الريا ي واالنتماء ىل ا معياا األهلية ،واذل رف ا ظر بشأ ا م
ب

01

عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة .حيث

ا معياا واألندية االجتماعية والثقافية واهليئاا اخلاصة العاملة يف ميدا
الشباب والريا ة ،متثل منظماا اجتماعية فسح اوا للىوادر البشرية
للبذ والعطاء ،و ســ ري قـــدرا ها ومهارا ــها يف خدمـــة اوتم  ،و قامـــة
العالقاا وممارةة األنشطة الريا ية والثقافية واخلريية والتطوعية ،مما 05
يساهم يف نمية اوتم والنهوض بالو ن ومىتسبا ه .وبعد دارس مشرو
القانو وما جاء به من أهداف ،وبعد اال ال عل مراياا ا هاا املعنية رى
اللانة أهمية املوافقة من حيث املبدأ عل مشرو القانو  ،م جراء بع
التعديالا ،اا يتوافق واألهداف املرجوة من مشرو القانو  ،واالعتباراا
العملية يف نظيم عضوية ا معياا واألندية ،حيث رى اللانة أهمية رف

21

حظر ا م يف عضوية جملس دارة النادي أو االحتاد الريا ي واالنتماء
للامعياا األهلية ،م اإلبقاء عل عدم جواك ا م ب عضوية أاثر من نادٍ
أو احتاد ريا ي واحد ،وذل

راي ًا للطاقاا البحرينية والىوادر امل هلة

خلدمة األندية واالحتاداا ،وعدم شتيت جهود ل

الىوادر ب

األندية

واالحتاداا الريا ية ،باإل افة ىل الوقاية من نقل التىتالا االنت ابية يف 25
ا معياا العمومية ىل أاثر من نادٍ واحد أو احتاد ريا ي ،اما يساهم
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ذل ا ظر يف فساح اوا الخنراط افاءاا حبرينية جديدة وشابة يف
جمالس داراا األندية الو نية واالحتاداا الريا ية لصقل خقا ها ،وهو ما
يصا يف النهاية يف صا

األندية الو نية واالحتاداا الريا ية ومنتسبيها،

أما بشأ الفقرة األخرية من املادة ( ،)4فرتى اللانة اإلبقاء عل هذه الفقرة
م عادة صياغتها حبيث يىو حظر ا م ب عضوية أاثر من مجعية 5
عمل يف أنشطة متشابهة ،ورف ا ظر عن ا م ب عضوية ا معياا اليت
عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة ،وذل لرتاي جهود الىوادر البشرية ،بدالً
من التشتت يف ا معياا املتشابهة يف األهداف ،والسماح بتعدد العضوية
مادامت هذه ا معياا ذاا أهداف وأنشطة نوعية خمتلفة .ويف

وء ما قدم

وصي اللانة باملوافقة من حيث املبدأ عل املشرو بقانو بتعديل بع

01

أحىام قانو ا معياا واألندية االجتماعية والثقافية واهليئاا اخلاصة
العاملة يف ميدا الشباب والريا ة وامل ةساا اخلاصة ،الصادر باملرةوم
بقانو رقم ( )20لسنة 0919م ،واألمر معروض عل جملسىم املوقر الختاذ
الالكم ،وشىرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا؟ فضلي األخت ةوةن حاجي قوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا ةيدي الرايس،

مشرو قانو بتعديل بع

أحىام قانو

21

ا معياا واألندية االجتماعية والثقافية واهليئاا اخلاصة العاملة يف ميدا
الشباب والريا ة وامل ةساا اخلاصة املاثل أمام جملسىم املوقر هام جدًا،
وهو خبصوص حظر ا م ب

العضوية يف جملس دارة نادٍ أو احتاد ،أو

عضوية مجعية أهلية .أ وجه بالشىر ىل

نة اخلدماا عل ما قامت به من

جهود يف عداد هذا التقرير ،باجتماعها م ممثلي ا هاا امل تصة بهذا 25
القانو  ،ولىن أةتغرب مما ورد يف قريرها ،حيث ذار يف التقرير التالي:
« رى اللانة أهمية رف حظر ا م يف عضوية جملس دارة النادي أو االحتاد
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الريا ي واالنتماء للامعياا األهلية ،م اإلبقاء عل عدم جواك ا م ب
راي ًا للطاقاا

عضوية أاثر من نادٍ أو احتاد ريا ي واحد ،وذل

البحرينية والىوادر امل هلة خلدمة األندية واالحتاداا ،وعدم شتيت جهود
ل الىوادر  ،» ...واأ اللانة ريد رف ا ظر واأنها ال ريد ذل !
أعرف بالضبط ماذا ريد اللانة؟ عل الرغم من أ العمل يف هذا اوا هو 5
عمل طوعي ،فال يتلق أي عضو ةواء اا عضوًا يف مجعية أهلية أو
عضوًا يف مجعية ريا ية أو عضوًا يف نادٍ ...خل أي مقابل مادي ،وأنا يف الوقت
ا الي أدخل األندية واالحتاداا وأ لمس الواق الذي يعيشونه .أنا م اإلبقاء
عل ا ظر ،أل ا م ب

عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة

متشابهة ةيشتت الىوادر ،وةيبقي عل األفراد أنفسهم وال يتغريو 01 ،
ولىن عندما نفصل ب عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة متشابهة،
فسنعطي جماالً للطاقاا الشبابية للعمل واإلبدا  .حنن نقو

الشباب

والريا ة ،ولىن ام ش ص اآل عمره  21ةنة ويعطي يف الريا ة يف غري
جما التحىيم ويف غري اوا اإلداري؟ حنن اليوم أمام قانو حيد عمل
الشباب ،واأننا نقو لألش اص األعضاء يف األندية الريا ية واالحتاداا 05
ابقوا عل عضويتىم ،وابقوا جالس

يف أماانىم وأيضًا شاراوا يف

عضوية ا معياا األهلية! أين االةتثمار يف الطاقاا الشبابية؟ ذا

أعطِ

الشاب فرصة لىي حيصل عل مقعد ،أين ةيذها؟ اليوم حنن مدعوو يف
م متر شبابي عاملي يرعاه شاب وهو

و الشيخ ناصر بن هد آ خليفة،

وهو يطالا الشباب يف مملىة البحرين بالعمل واإلبدا يف العمل ،ولىن ذا 21
رفعنا حظر ا م ب

عضوية جملس دارة النادي أو االحتاد الريا ي

واالنتماء للامعياا األهلية ،و

نرت

فرصة للشباب لإلبدا يف اوا

الريا ي أل الديناصوراا موجودو  ،فال فاادة يف ذل  .ةيدي الرايس،
حنن قبل أشهر بسيطة فصلنا العمل يف املنق الدي

عن العمل السياةي،

وهذا شيء يا ،فالسياةي ةياةي يعمل يف جماله ويبد فيه ،وا قوقي 25
يعمل يف جماله ويبد فيه ،واملت صص يف ا انا الدي
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الدي
أ

ويبد فيه ...خل ،ال يعمل يف جماله حبسا ختصصه ،ولىن أ
مهندةًا وغريه للعمل يف اوا الريا ي ،وال أعطي فرصة للريا ي ــ

الذين هم اليوم أبطا وخا وا اوا الريا ي ــ للعمل يف اوا الريا ي
ألننا نوافق عل ا م ب

عضوية جملس دارة النادي أو االحتاد الريا ي

واالنتماء للامعياا األهلية ،فهذا ال ميىن وليس من املنطق .و ذا وجدنا 5
االةتثناء يف هذا التعديل ،فهذا يع أ قاعدة االةتثناء ةتلغي القانو  ،ملاذا
أةتث ؟ حنن قمنا بالفصل ب

العمل يف املنابر الدينية والعمل السياةي،

فلماذا ال نفصل هنا؟ فلنفصل ولنرت املت صص يعملو يف جماهلم ،ال أ
نرت املهندس يعمل يف أي جما  ،والريا ي يعمل يف أي جما  ،واملت صص
يف دارة األعما يعمل يف أي جما  ،صحيح أنهم قد يىونو قادرين عل

01

العمل واإلبدا يف جماالا أخرى ،ولىن البد من عمل ال مت صص يف
جماله ليبد فيه .وقد ىو الريا ة لدى الفرد موهبة ،وهذه املوهبة
اغية ،ولذل البد أ أةتثمر فيه هذه املوهبة وأ أةع لتدريبه و طويره.
جيا أال جنم ب

العضوية يف نادٍ ريا ي أو احتاد ريا ي والعضوية يف

مجعية أهلية ،فهذا غري مناةا ،وأمتن عل جملسىم املوقر أال يقبل أي 05
اةتثناء يف القانو  .أعاب

رأي وكارة العمل والتنمية االجتماعية خبصوص

املادة « فقرة أخرية» ،حيث بينت الوكارة عق مرايا ها فيما يتعلق بهذه املادة
من املشرو بقانو اليت نص عل « :وحيظر ا م ب

عضوية أاثر من

مجعية عمل يف أنشطة نوعية خمتلفة ال اوافقة الوكير» ،فإ الوكارة ليس
لديها مان من حذف هذه الفقرة .وبالتالي ألغت الوكارة قاعدة االةتثناء 21
للوكير ،وحنن اذل
ووا حًا ،حبيث ال نرت

ال نريد هذا االةتثناء ،حنن نريد قانونًا صرحيًا
يف القانو أي فاواا ،وحبيث ال نسمح للوكير

باختاذ قراراا عل هواه ،وحبيث ال ىو هنا ثغرة ضر شبابنا .أمتن
عل جملسىم املوقر عدم املوافقة عل هذا التعديل ،واإلبقاء عل املشرو
األصلي القادم من ا ىومة ،وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا ةيدي الرايس ،يف البداية أ وجه بالشىر ىل
عل

نة اخلدماا 5

قريرها ،وعل ما مت يف الدور األو عندما عرض علينا هذا املشرو ،

واا ا ظر يشمل حظر ا م ب

العضوية يف ا معياا السياةية

وا معياا األهلية ،اا لدينا وجه يف جملس الشورى بأال حيرم من هم
منتمو ىل ا معياا األهلية من يصبحوا أعضاء يف جمالس اإلدارة .قبل أ
أبدأ يف مداخليت أحا أ أةال يف مضبطة هذه ا لسة أننا اليوم نشهد أثر 01
التعديالا الدةتورية بأ

تم ةرعة اإلحالة من هيئة التشري واالفتاء

القانوني ــ وهم مشىورو عل ذل ــ حيث قُدم هذا االقرتاح يف الدور األو
ونوق

يف جملس النواب ،واآل نشهده يف جملس الشورى ،وهذا يعطي

انطباعًا أننا حنصد أثر التعديالا الدةتورية يف املدة ال منية إلحالة
االقرتاحاا بقوان  ،وهذا الشىر واجا هليئة التشري واالفتاء القانوني05 .
والشىر أيضًا موصو
اللانة ،والشىر اذل

ىل األخ هشام ا ودر عل حضوره اجتماعاا
موصو

ىل اإلخوا يف وكارة العمل .خبصوص

املادة األوىل ،ال يوجد لدي أي خالف عليها ،وأ فق م اللانة فيما انتهت ليه
يف أ ا ظر يف مسألة العضوية يف جملس دارة النادي ينصرف ىل حظره
بشىل مطلق عل املنتم

ىل ا معياا السياةية ،وهذا نهج متب فيما 21

يتعلق بفصل الريا ة عن السياةة ،واا هذا وجه أعضاء جملس الشورى
عند املوافقة عل هذا االقرتاح بقانو  ،وأختلف فقط م اللانة يف الفقرة
الثانية من املادة رقم  ،4فقد اا هنا حظر ــ اما طرقت ليه األخت
ةوةن قوي ــ وهو بشأ حظر ا م ب عضوية أاثر من مجعية عمل يف
أنشطة متشابهة ،وأعطت االةتثناء اوافقة الوكير ،ذا قُبل يتم ا م ب
عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة متشابهة ،و ذا رُف
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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ب

عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة متشابهة ،ويف مداخال نا

السابقة الثابتة يف مضابط ا لساا بيّنا أ مسألة االةتثناء و عطاء هذا
ا ق للوكير ليس أمرًا هيدًا ،فقد تفاوا مسألة القبو من الرف

ب

أش اص قد يتماثلو يف أو اعهم ،وأ ت اللانة بتقييد مطلق بدو اةتثناء،
وذل

بأ حظرا ا م ب

عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة 5

متشابهة  .ومن وجهة نظري الش صية أرى أ

لغ املادة ،أل بها قيدًا غري

مقر والقيود يف اوا الريا ي ــ اما قالت األخت ةوةن قوي ــ هي اليت
حتد من املشاراة واالةتثمار يف الطاقاا الريا ية والىفاءاا .وكارة العمل
أيضًا يف عليقها عل هذه املادة ذهبت ىل مسألة املوافقة عل حذف املادة
حبىم اختصاصها وصالحيا ها ،وأنا قد اةتفي
املادة ،ولىن

الحقًا عند مناقشة هذه 01

آمل من اولس املوقر أ يستند ىل ما وافقنا عليه من أةس

ومبادئ هلذا املشرو  ،اليت ضمنت املادة اما وردا يف املادة  21من هذا
املشرو  ،وأرى أ حنذف الفقرة الثانية من املادة  ،4اليت حظرا ا م
املطلق فيما يتعلق با م ب

عضوية أاثر من مجعية عمل يف أنشطة

متشابهة ،فعل ةبيل املثا  :ذا اا هنا ش ص

لي يف احتاد ارة قدم 05

السيداا ويف الوقت ذا ه لديه خقه يقدمها يف ارة قدم الرجا  ،وهذا
نشا ا متشابها  ،فهل جيوك اليوم حظر ا م فيما بينهما؟ ا ظر يف
اوا الريا ي بدو أ يوجد ما يقره ويسنده ال حاجة ليه يف اوا
التشريعي ،وشىرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ الداتور

مد علي حسن علي.

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شىرًا ةيدي الرايس ،أ وجه بالشىر ىل

نة اخلدماا عل

قريرها .عندما نقرأ قارير من هذا النو قد لتبس علينا األمور ،وقد
نستشىل الفهم خصوصًا عندما رد بع
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ا ظر) ... ،خل من أمور لغوية متضاربة .ةأقرأ عليىم مل ص ما فهمته من
هذا التقرير وهو يف نقطت رايسيت وأرجو من اللانة التو يح بهذا الشأ .
النقطة األوىل ،ورد يف التقرير أنه جيوك ا م ب عضوية جملس دارة نادٍ أو
احتاد ريا ي ومجعية أهلية ،وال جيوك ا م ب عضوية جملس دارة نادٍ أو
احتاد ريا ي ومجعية ةياةية ،وأعتقد أنه من املهم فصل العمل يف األندية 5
الريا ية عن العمل يف اوا السياةي وجتاذبا ه و ...خل .النقطة األخرى،
اليت أعتقد أن

فهمتها وأمتن أ

ىو وا حة وهي أنه جيوك ا م ب

عضوية مجعياا عمل يف أنشطة خمتلفة ،وال جيوك ا م ب

عضوية

مجعياا عمل يف أنشطة متشابهة ،وهذا األمر ال حيتا ىل موافقة الوكير
اما نص عليه التعديل يف املادة ،وبالتالي هنا جانبا أةاةيا يف التقرير 01
اله ،و ذا فهمنا هذا األمر من هذا املفهوم فال حنتا ىل و يح أاثر،
وأعتقد أ كالة موافقة الوكير بها الىثري من اإلجيابياا لىي يصبح األمر
قانونيًا ،بدو ا اجة ىل رأي قد خيتلف ب فرتة وأخرى ،وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا ةيدي الرايس ،والشىر موصو ىل األخت الداتورة جهاد
الفا ل واإلخوة أعضاء

نة اخلدماا ،الذين يقومو بعمل جبار خال هذه 21

األيام ،وحنن موجودو اليوم فقط ألنهم قدموا قاريرهم .معالي الرايس،
هنا

فقرة يف قرير اللانة أحا أ أ طرق ليها ،حيث قو « :يتألف

املشرو بقانو فضالً عن الديباجة من ثالث مواد ،حيث نصت املادة األوىل
منه عل أ يُستبد نص الفقرة الثانية من املادة ( )21من القانو بفقرة
جديدة« :وال جيوك أ يىو املرتشح لعضوية جملس دارة النادي أو االحتاد 25
منتميًا ألي مجعية ةياةية» ،»...وهذا بالطب معروف ووا ح؛ وأود أ أ قدم
ىل املس ول

يف ا ىومة املوقرة بس ا  :لو أ هذا املنتمي ىل مجعية
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هذه ا معية فهل ةوف قبل عضويته يف ها

ةياةية قرر أ يرت

امل ةست ؟ هل هنا آلياا جيا أ يقوم بها اي يُقبل يف هذه امل ةساا؟
هذا الس ا األو  .الس ا الثاني :طرق النص ىل «أنشطة نوعية» ،ما هي
هذه األنشطة النوعية؟ بودي لو يتفضل املس ولو يف ا ىومة املوقرة
5

باإلجابة عن هذه األةئلة ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
مد ف رو.

شىرًا ،فضل األخ مجا

01

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا ةيدي الرايس ،يف ا قيقة ةبق

ال مالء وال ميالا يف

التعليق عل املاد  ،وأنا بشىل خمتصر أعتقد أ ما خر به االقرتاح
بقانو من هذا اولس هو الصحيح ،أل االقرتاح بقانو خر عل

وء

نقاش مطوّ عند مناقشة املرةوم بقانو الذي أخرّناه ثالث ةنواا عندنا
لىي نصل ىل حل منطقي بأ نُصدر القانو ومن ثم نعدّله ،والتعديالا 05
اليت قُدّمت هي ع

الصواب ،والتعديالا اليت أدخلتها اللانة اآل أعتقد

أنها أةاءا ىل املفهوم العام الذي خرجنا به من املناقشاا العامة السابقة.
انت أمتن عل اللانة أال عدّ عل

وصيا نا نهاايًا ،أل التوصياا جاءا

بناء عل نقاش مطوّ ومفصل ال حيظر ا م ب عمل األندية واالحتاداا،
وال يعطي الوكير حق املفا لة؛ وقد أ ت وصية اللانة مغايرة متامًا ملا أمجعنا 21
عليه ،ةوف نناق

هذا األمر بالتفصيل ،ولىن

انت أمتن لو أ اللانة

عدّ يف املقرتح األصلي ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ مخيس هد الرميحي.
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العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا ةيدي الرايس ،والشىر موصو

ىل اللانة املوقرة .اما

فضل األخ مجا ف رو هذا املقرتح يف األصل هو مقرتح مقدم من جملس
الشورى ،ومت أخريه أاثر من مرة ــ اما فضل ــ عل اعتبار أننا انا يف
انتظار صدار مشرو قانو متعلق بهذا ا انا ،لذل أرى أ عادة الفقرة 5
اليت حذفها جملس النواب وأعاد ها

نة اخلدماا هو قرار موفق ،ومتعلق

فقط با ظر يف النشاط املوحّد ،أما ذا اا احتاد ريا ي م دارة نادٍ
ريا ي فهذا ال بأس به ،وأعتقد أ اللانة أصابت يف عادة هذه الفقرة،
لذل أمتن أ مير هذا التعديل ،وشىرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ الداتور ةعيد أهد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا ةيدي الرايس ،ا ح لي أ أةتطرد يف و يح ملاذا حصل 05
التغيري .معالي الرايس ،أنا أ فق م ما فضل به األخ مجا ف رو فيما يتعلق
خبلط العضوية ب

ا معياا السياةية واألندية ،ولىن املشىلة هي أ

هنا الىثري من الشباب هم أ باء ومهندةو  ،و صوروا يا خوا أ

بيبًا

عمره  25عامًا وعضو يف جملس دارة مجعية األ باء ال يستطي أ يىو
عضوًا يف جملس دارة نادٍ ،وشاب عمره  22عامًا يعمل مهندةًا وهو عضو يف 21
مجعية املهندة ال يستطي أ يىو عضوًا يف جملس دارة نادٍ ،وقس عل
هذا الىالم ما فضل به األخ عاد

املعاودة .الىثري من املعلم

واألاادميي ــ أو حت الداتور ا امعي الشاب الذي ال يتااوك عمره  23أو
 25عامًا ــ ال يستطيعو أ يىونوا أعضاء يف أاثر من جملس دارة ،أي أ
املشىلة هي أ جمالس داراا األندية جيا أال يىو فيها شباب ينتمو ـ 25
أو منتسبو ــ ىل جمالس داراا مجعياا أهلية ،وأشدد عل أهلية وليست
ةياةية ،هذه هي املشىلة .معالي الرايس ،هنا
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اجتماعاا ا معياا العمومية يف األندية ال يوجد فيها نصاب ،واخلوف هو
أال يىو يف جمالس داراا األندية يف البحرين أش اص لديهم مستوى عا ٍ
من التعليم مثل األ باء واملهندة

وغريهم .أنا اآل عضو يف جملس دارة

مجعية التغذية فلماذا ال أةتطي أ أاو عضوًا يف جملس دارة نادٍ ،ال
عالقة ب

االثن ؟ لنفرتض أ األخت ةوةن قوي عضو يف جملس دارة 5

مجعية ةيداا األعما فلماذا ال ستطي أ

ىو عضوًا يف جملس دارة

نادٍ؟ حنن بهذه الطريقة نضر العملية الريا ية ،فاألندية فتقر ىل أ يىو
يف جمالس دارا ها الىثري من األش اص املتعلم
اإلدارة ،هذا جانا أو حه األخ الداتور

والىفاءاا يف جما

مد علي حسن .ا انا اآلخر،

هو عضوية األندية ،الذي ال أرى فيه أيضًا أي مشىلة ،ذا منعنا األش اص 01
من أ باء ومهندة

ومعلم

وداا رة ومن عل منواهلم فمن ةيىو يف

األندية؟! أين ةيذها الشباب؟! من ةيدير األندية؟! أمتن عل اإلخوة
األعضاء املوافقة عل هذا املشرو  .لألةف أ املشىلة يف القانو أنه مج
ا معياا األهلية وا معياا السياةية ،أي أ هنا خلطًا ب
العمل والتنمية االجتماعية ووكارة ش و

عمل وكارة

الشباب والريا ة ،هذه هي 05

املشىلة ،و ذا اا هنا فصل بينهما مستقبالً فإ هذا ةيىو جيدًا
جدًا ،ولىن يف الو

ا الي حنن نرت

دارة جمالس داراا األندية

خالية ،وال نعرف من ةيديرها؟! وشىرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ ف اد أهد ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شىرًا ةيدي الرايس ،االمي ال خيتلف اثريًا عن االم األخ
الداتور ةعيد عبدا

بل هو

افة ليه .حنن يف مقرتح القانو فصلنا ب

االنتماء ىل مجعياا ةياةية واالنتماء ىل مجعياا أهلية أو أندية ريا ية
ألننا نعرف أثري السياةة و أثري املشتغل
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االجتماعية أو األندية الريا ية؛ و أثريها وا ح ومعروف ،مثل التىتل
االنت ابي ،ووجود الىتل االنت ابية وغريها ،وهذا مفهوم ووا ح ،والفصل
ب

هذين ا انب

فيه اةتقرار وخدمة ألهداف ال ا معياا ،لىننا

ةوف نتىلم عن ا معياا األهلية ،ونتىلم عن العمل التطوعي ،ةوف
نالحظ ع وفًا يف جمتمعنا عن العمل التطوعي ،وهذا شيء وا ح ،وبالذاا 5
العمل التطوعي ب فئة الشباب ،ونقصد بها الفئة من  01ىل  41ةنة؛ هذا
العمل مرتا يف فئة من الشباب اما قا األخ الداتور ةعيد عبدا ،
فلماذا ال يستطي

بيا عضو يف مجعية األ باء أ يدخل أي مجعية

اجتماعية أو نادٍ ريا ي آخر ويىو عضوًا يف اإلدارة؟! فئة الشباب القادرة
عل العطاء هم فئة

دودة ةواء يف اوا الريا ي أو اوا االجتماعي01 .

حنن لدينا مجعياا اثرية فما الذي يضر ــ عل ةبيل املثا فقط ــ أ عضوًا
يف جملس دارة مجعية مصارعة الديو

يريد أ يىو عضوًا يف مجعية

اجتماعية أو نادٍ ريا ي؟! ال يوجد ما مين ذل ؛ و ذا قلنا
و الفئة الشبابية اليت قوم بالعمل التطوعي

الع وف وا ح،

دودة ،فلماذا نض العوااق

يف وجه هذه الفئة من الشباب؟! حنن فصلنا السياةة عن جما الريا ة 05
واواالا األخرى ألننا نعرف أثريها وأنه يتم اةتغالهلا من قبل مجعياا ريد
االةتغال يف القطا الشبابي أو الريا ي ،ولىن يف ا انا اآلخر ال يوجد
أي مان  .أنا م وصية اللانة وأشىر رايستها ،وشىرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت ةوةن حاجي قوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا ةيدي الرايس ،أشىر مجي األعضاء عل
ووجهاا نظرهم واحرتمها ،ما فضل به األخ الداتور ةعيد عبدا
عليه؛ اليوم لدينا دراةة علمية قو
يف اوا الريا ي ،والسبا هو
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االحتاداا وبصفة ش صية وليست مدونة

االحتاد واذل األندية ،ال بع

من الاحة؛ أما ع وف الرجا يف اوا الريا ي فلم أجد له دراةة .اليوم
أنا أقرأ يف الدراةاا ــ وباألخص يف البحرين ــ وال البحوث العلمية يف
البحرين ب

يدي ،وع وف الشباب عن املشاراة يف اوا الريا ي غري

موجود؛ اذها اليوم ىل مباراة ارة ةلة واذها ىل مباراة ارة يد ولن جتد 5
ارةيًا لتالس ،ه الء الشباب الذين حضروا
أ وا

بهم للعبة ،فلماذا

حيضروا جمبورين ،و منا

احم اواالا األخرى اوا الريا ي؟! ليُبد

الداتور يف ختصصه ،وليُبد املهندس يف ختصصه؛ يوجد داا رة يف
اولس وأثناء مناقشا نا معهم صدر منهم عباراا مثل« :كاهونا يف عملنا»،
وحنن أيضًا نقو هلم« :كاهتونا يف عملنا» ،حنن لدينا اليوم شباب ريا ي ال 01
عطه

يذها ىل االحتاد أو النادي ألن

أنت كاهته يف العمل ،أنت

الفرصة؛ لذل م احرتامي أقو

اوا الريا ي يرحا بالىفاءاا يف

جماالا أخرى ،ولىن ذا فضّل الش ص أ يأخذ عضوية يف جماله فليبقَ
يف جماله وليرت اوا يف الريا ة لغريه من الشباب ،م العلم أ املقاعد
دودة يف األندية ،فهم  9أو  02عضوًا حبسا الالاحة الداخلية ،ام نادٍ 05
لدينا؟!  21أو  22ناديًا ،وام احتاد لدينا؟!  22احتادًا ،أ رب  22يف  9ىل
 02عضوًا ،ال يوجد لدينا يف البحرين عدد من الشباب لتغطية عضوية هذه
االحتاداا أو هذه األندية! هذا الىالم غري صحيح يا معالي الرايس ،ليس
لدينا ع وف يف اوا الريا ي لدى الرجا ؛ املرأة احم وحتاو أ

دخل

اوا الريا ي ولىنها غري قادرة ألنه البد أ يىو هنا قرار ةيادي .أنا 21
م الىفاءاا ةواء اا الش ص مهندةًا أو ريا يًا أو بيبًا أو أاادمييًا
يستطي طوير اوا الريا ي فإننا نرحا به ونفتح له الباب عل وةعه،
لىن أنت ريد أ

ىو عضوًا يف مجعية التغذية ومجعية املهندة

ويف

اإلعالم ،فماذا رات للبقية؟! أال يوجد عالمي أو مهندس أو غريهما؟! ما
أقصده هو أ نرت جماالا للشباب ،الشباب اليوم هم الشغل الشاغل عندما 25
يبد يف اوا الذي حيبه ،واوا الريا ي فيه عدد ابري ونسبة الشباب
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يف مملىة البحرين فوق النسا األخرى .أمتن أال يفهم مو وعي فهمًا
خا ئًا ،حنن نرحا باملهندس والطبيا ونرحا با مي يف اوا الريا ي،
لىن ما أ ىو يف اوا الريا ي أو اوا الذي حتبه ،ال أ ىو يف
ال جما «راك روح يف ال مىا » ،أعطِ الشباب جماالً ولىي يعملوا،
5

وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ جاةم أهد امله .
01

العضو جاسم أمحد املهزع:
شىرًا ةيدي الرايس ،ما ذاره األخ مجا ف رو من مداخلة
والداتور

مد والداتور ةعيد صراحة ال يستطي أحد أ يضيف عليهم،

فهم أوفوا وافوا .ال الذي أريد قوله هو خبصوص ا راة الريا ية يف
مملىة البحرين يف اآلونة األخرية صار أهل البحرين يفت رو باإلجناكاا
الريا ية بدعم القاام

عليها من القيادة وال املس ول  ،وهذا الشيء 05

نفتحر به ،وأهل املنطقة يالحظوننا يف جناحا نا وجواا نا العاملية اليت حصلنا
عليها .حنن نريد أ نض للماا الريا ي يف البحرين ال وةاال املساعدة
من دعم وقوان و شريعاا ،وهذا ةيساعد القاام عل الريا ة يف دعمها
أاثر .الدعم املالي والبشري موجود ،واالهتمام الريا ي ةابقة غري معهودة
يف البحرين .ال نريد أ نض قيودًا عل منتس

األندية و ريقة دخوهلم بل 21

بالعىس ،نريد أ نفتح اوا للامي  ،الريا ة للامي يف البحرين ،ال
نريد أ نقو الريا ة هلا

وابط للمهندس و وابط للريا ي بل هي للامي

الىبري والصغري ،والبحرين بلد مقدم عل نقلة ريا ية ملحوظة والىل
يشهد بها ،وشىرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ الداتور ةعيد أهد عبدا .
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا ةيدي الرايس ،بعًا لو ىلمنا عن شاي دخو املرأة يف
جتربة ناجحة يف نادي ةار ،ولىن حت

الق طا الريا ي واألندية فهنا

الشاباا الهن يعملن ،فمنهن الطبية وا امية وغري ذل  .راا يىو
األعضاء يف النادي

ام

وأ باء ومهندة  ،ة الي :أين يعمل عضو 5

جملس اإلدارة؟ البد أ يعمل ،ذا اا معلمًا وعليه أ يىو يف جملس
دارة املعلم فقط ،و ذا اا عالميًا وهنا مجعية مر بطة باإلعالم ،ذ
من يدير األندية؟ هذا الىالم يشمل املرأة أيضًا ،ما رح ةيدعو الناس ىل
الع وف أاثر ذا حاولنا ضييق اخلناق عل من يدير األندية ،وشىرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
مد الىواري.

شىرًا ،فضلي األخت كهوة

العضو زهوة حممد الكواري:
شىرًا ةيدي الرايس ،أعتقد أ هنا خلطًا ب املهنة واهلواية .حنن 05
عندما نقو مهندس أو بيا أو

امٍ فهذه مهنته وجيا عليه من طويرها

وأ يىو عضوًا يف حدى ا معياا املنتمية هلا ألنه ةيطور نفسه مهنيًا،
ولىن ريا يًا فهو مطلا آخر للتطوير الذا ي ،فليس هنا مان من اإلملام
باألمرين ،بل بالعىس ةأغذي اوال يف الوقت نفسه ،وشىرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت ةوةن حاجي قوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا ةيدي الرايس ،أل هذا جمالي فأعرف الذي فيه .انت قبل 25
دخولي اولس التشريعي رايسة اللانة النسااية يف االحتاد البحري

لىرة

القدم ،ورُشحت ألاو عضوًا يف االحتاد اآلةيوي لىرة القدم لتطوير
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الريا ة النسااية يف منطقة غرب آةيا ،باإل افة ىل مراقا مبارياا للرجا
والنساء .لدي عضوية يف االحتاد وعضوية أخرى يف نفس اوا يف االحتاد
القاري ،ال مين ذل  .بطبيعة ا ا أايد أ ال أعضاء جمالس اإلداراا
يف االحتاداا واألندية موظفو  ،ال يصح أال يعمل ويلعا ريا ة فقط ألنه لن
يستطي أ يعي  ،أنا لست
مهندس و ريد أ

بقاء ا ظر ،فأنت 5

د الىفاءاا بل م

بد يف اوا الريا ي ،نرحا ب

ولىن ال

غري  ،فراا هنا مهندس آخر أحسن من يف مجعية املهندة

احم

يريد أ

يىو عضوًا وأنت شاغر يف الطرف ولست اراًا للغري جماالً لإلبدا  .حنن
نقو الما وظفنا الشباب يف اقا هم و بداعا هم الما كدنا قاعدة اإلنتاجية
يف البلد .حنن نُطالَا بالتنمية املستدامة ،رؤية  2131االس التنمية 01
االقتصادية عندما ىلمت ،ىلمت عن النوعية يف اخلدماا والنوعية يف
العمل والنوعية يف األداء ،هذا هو املطلوب .ةيدي الرايس ،ما نقوله هو أ
نعطي الشباب جماالً أاق بغ

النظر عن ختصصا هم ،وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،ذا سمحو لي بعد هذا النقاش الطيا ،يف ا قيقة وجهاا
النظر الها مقدرة والٌ ينظر من كاوية مهمة ،ولذل

عند الدخو يف

مشرو القانو مادة مادة ةتأ ينا عديالا من قبلىم ال حبسا ما أدىل
من رأي ،فأقرتح ــ وأرجو أ

وافقون

عليه ــ أ ن جل هذا املشرو ىل

األةبو القادم ،وال من لديه عديل أ يتقدم به مىتوبًا عل أي مادة من 21
املواد ،وةنأخذ رأي اولس عل أي عديل مقرتح من قبلىم حت
مناقشته والتصويت عليه؛ وذل حتسبًا من دخا

تم

عديالا فورية اآل وغري

مدروةة وبالتالي قد نتأةف عليها عند قرارها .اآل ةوف نصوا عل
مشرو القانو من حيث املبدأ ون جل مناقشة مواد املشرو

ىل ا لسة

القادمة ،وال من لديه عديل عل أي مادة من املواد يأ ينا بها مىتوبة قبل 25
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االجتما لطرحها عل جملسىم ،فإذا وافق عليها تم مناقشتها .اآل هل
يوافق اولس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو من حيث املبدأ .وةوف يتم أجيل مناقشة
مواد مشرو القانو

ىل ا لسة القادمة .وننتقل اآل

جدو األعما واخلاص اناقشة قرير
قانو بتعديل بع

نة اخلدماا خبصوص مشرو

أحىام القانو رقم ( )01لسنة 2112م بشأ الضما

االجتماعي( ،املعد يف
املشرو قد رُف

ىل البند التالي من
01

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .هذا

من قبل جملس النواب واللانة االسىم أوصت برفضه

من حيث املبدأ ،فلىي ال نتعا اإلخوة املس ول يف ا ضور مرة ثانية ،هذا
للعلم .واآل أ لا من األخ الداتور ةعيد أهد عبدا

مقرر اللانة التوجه
05

ىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا ةيدي الرايس ،بدايةً أ لا ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

25

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )123
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الرئيـــــــــــــــــس:
ةنبدأ اناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو القانو  ،فضل األخ
مقرر اللانة.
5

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا ةيدي الرايس ،دارةت اللانة مشرو القانو واةتعر ت
وجهاا النظر اليت دارا حوله من قبل أعضاء اللانة واملستشار القانوني
لش و اللاا واملستشار القانوني املساعد ،وا لعت عل رأي

نة الش و

التشريعية والقانونية باولس اليت رأا ةالمة مشرو القانو من الناحيت
الدةتورية والقانونية ،وا لعت عل

مالحظاا وكارة العمل والتنمية 01

االجتماعية .يتألف مشرو القانو فضالً عن الديباجة من ثالث مواد ،حيث
نصت املادة األوىل منه عل رف قيمة املساعداا املالية االجتماعية اليت
قدمها وكارة العمل والتنمية االجتماعية ىل املستحق

لتل

املساعداا

اوجا أحىام القانو رقم ( )01لسنة 2112م بشأ الضما االجتماعي،
حبيث ال يقل حدها األدن عن  011دينار للفرد ،و 051دينارًا لألةرة املىونة 05
من أقل من مخسة أفراد ،و 211دينار لألةرة مت كاد عن ذل  .رى اللانة أ
مشرو القانو ةي ف

مبلغ املساعدة االجتماعية املمنوحة لألةر اخلا عة

ألحىام القانو رقم ( )01لسنة 2112م بشأ الضما االجتماعي ،اما هو
مب با دو  .وعليه يتب
رب أةرة حبري

أ مبلغ الدعم املالي املقرتح الذي مينح ىل ال

حبسا نص املادة التاةعة (مىررًا) الواردة يف مشرو

21

القانو  ،حبسا فئاا الدخل الشهري من  311ىل  0111دينار ،ال ميىن
النص عليه يف قانو الضما االجتماعي؛ حيث

املادة السادةة من القانو

رقم ( )01لسنة 2112م بشأ الضما االجتماعي اشرت ت الةتحقاق
املساعدة االجتماعية عدة شروط ،وهي االتالي :أ .أال يىو ملستحق
املساعدة االجتماعية قريا مقتدر مل م باإلنفاق عليه شرعًا .ب .أ يثبت 25
بالبحث االجتماعي أ جممو الدخل الشهري لطالا املساعدة االجتماعية
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يقل عن ا د األدن الالكم لتوفري متطلباا ا ياة األةاةية ،ويف هذه ا الة
ىو قيمة املساعدة االجتماعية مىملة للدخل حت يصبح اافيًا لتوفري
هذه املتطلباا . .أ ثبت ا الة املوجبة لصرف املساعدة االجتماعية اوجا
مستنداا ر ية معتمدة من ا هاا ا ىومية امل تصة .وبالتالي ىو
قيمة املساعدة االجتماعية مىملة للدخل حت يصبح اافيًا لتوفري هذه 5
املتطلباا .جتدر اإلشارة ىل أ مشرو القانو مت عداده يف

وء اقرتاح

بقانو مقدم من جملس النواب ،وأ جملس النواب قد قرر رف

مشرو

القانو  .ويف

وء ذل

قانو بتعديل بع

وصي اللانة بعدم املوافقة من حيث املبدأ عل مشرو
أحىام القانو رقم ( )01لسنة 2112م بشأ الضما

االجتماعي (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .واألمر 01

معروض عل اولس الختاذ مايل م ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا؟ فضل األخ دروي

أهد املناعي.
05

العضو درويش أمحد املناعي:
شىرًا ةيدي الرايس ،مساام ا

باخلري مجيعًا .أشىر اللانة

عل هذا اإلعداد القيّم وأوافق عل ما وصلت ليه من وصياا .ن
أ أُ يف أ هذا املقرتح أ اف مبلغ  31دينارًا لفئة األفراد
دينارًا ىل  011دينار ،وخف

أرغا

د  3من 21

املبالغ املعتمدة للفئاا األخرى ،اعن أ

21

املقرتح ةوف يشا عل الت طيط العاالي ب العااالا ذاا الدخل ا دود،
اأننا يف بلد مثل الص  ،منوه السىاني خطر عل اقتصاده ،وأرى أ
كيادة أفراد العاالة البحرينية حت من ذوي الدخل ا دود ميىن التغلا
عليها ،و ْ اا هلا بع

املساوئ ماديًا و ربويًا ولىنها أفضل بىثري من

رق كيادة عدد السىا بأةاليا أخرى قد ال تناةا م و عنا ،وشىرًا25 .
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضلي األخت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا ةيدي الرايس ،أنا م قرار اللانة وم ما انته
النواب من قرار بالرف  .ولىن لدي ة ا  :يف

ليه جملس 5

ار ما هو مثبت يف مضابط

ا لساا أثناء مناقشة مشرو القانو هذا أمام جملس النواب ،ومن خال
مداخلة لألخ النااا عاد العسومي ،وبناء عل
املشمول

وصياا صدرا بشأ

بقانو الضما االجتماعي ،ونهج الدولة اآل يف وةي قاامة

املستفيدين لتل االةتحقاقاا يف هذا ا انا؛ مت اال فاق م وكارة العمل 01
والتنمية االجتماعية ،وما صرحت به الوكارة هو أنه ةوف تم دراةة مو و
من هم املشمولو اآل بالضما االجتماعي وحبث ايفية جتويد اخلدماا
املقدمة ليهم و قديم الدعم اإل ايف والرعاية اإل افية ،فأود أ أعرف ماذا
مت يف هذا الشأ ؟ وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ أهد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا ةيدي الرايس ،املالحظ لدي أ هذا املقرتح قُدم من جملس 21
النواب ورُف

أيضًا من جملس النواب ،والبد أ هنا

األةباب اليت دعت جملس النواب ىل رف

ةببًا ،فما هي

مقرتح ةبق أ قاموا بتقدميه؟

هل هنا كياداا رأا عل املساعداا االجتماعية يف هذه الفرتة أم أنهم
رفضوه ألنهم غري مقتنع به؟ حبسا ا دو الذي أمامنا فإ املستفيد من
هذا املقرتح هم األفراد ،وةيىو املبلغ من  21ىل  011دينار ،أما امتياكاا 25
البقية ــ  4أو  5أو  2أو  2أفراد ــ فهي أقل من ل االمتياكاا اليت اانت
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صرف هلم ةابقًا ،والس ا  :هل هذه االمتياكاا ــ ال يادة ــ اةتحدثت بعد
قديم املقرتح؟ وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،األخ أهد ،لقد قدموا باالقرتاح لتحس

خمصصاا 5

األةر ،وعندما أ اهم مشرو القانو وجدوا أ ما حتصل عليه هذه األةر
أفضل مما هو موجود يف املقرتح الذي قدموا به ،فت لوا عن مقرتحهم.
فضلي األخت بدرية يوةف ا يا الوايل املساعد للرعاية والتأهيل بوكارة
العمل والتنمية االجتماعية.
01

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية:
شىرًا ةيدي الرايس ،عندما صدر قانو الضما االجتماعي يف عام
2112م اا الفرد يستلم  21دينارًا واألةرة املىونة من ش ص

ستلم

 021دينارًا واألةرة املىونة من  5أش اص فما فوق ستلم  051دينارًا ،ويف 05
عام 2103م عُدلت املادة  2من القانو وأصبح الفرد يستلم  21دينارًا واألةرة
املىونة من ش ص

ستلم  021دينارًا والما كاد فرد يف األةرة يضاف ىل

املبلغ  25دينارًا ،مثالً :حنن لدينا أةر عدد أفرادها ةبعة ستلم  245دينارًا
بعىس املقرتح ا الي ،فالو

ا الي أفضل من مقرتح اإلخوة النواب،

فاجتم أصحاب السعادة النواب م أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى 21
وا فقوا عل اإلبقاء عل ما هو قاام حاليًا ،أي بالتعديل الذي أُجري يف عام
2103م .خبصوص ة ا األخت دال ال ايد ،الوكارة عىف يف هذه األيام
عل

عادة ــ ولن أقو

هنا دراةة ــ وجيه الدعم ةواء النقدي أو املادي

ىل مستحقيه ،فنحن بصدد قديم أمور مستقبالً اا يتوافق م الس ا
املوجه من األخت دال ال ايد والس ا املوجه من األخ عاد العسومي .أما 25
خبصوص املستلم
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لقاايًا يستلمو  011دينار هي من الدعم املالي ،أي باإل افة ىل الـ 021
دينارًا يستلمو  011دينار أخرى ،وباإل افة ىل الـ  21دينارًا يستلم الش ص
 011دينار

افية ،فامي األةر اليت ستلم الضما االجتماعي ستلم

الدعم املالي ،وشىرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل

وصية اللانة بعدم املوافقة عل مشرو القانو

من حيث املبدأ؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
مشرو القانو من حيث املبدأ .ولدينا قرير بشأ

ذ يُرف

مشاراة وفد جملس الشورى يف الندوة املشرتاة للماموعة اخلاصة بدو
البحر األبي

املتوةط والشرق األوةط واللانة الفرعية للعالقاا االقتصادية 21

عق اال لنطي ،املنعقدة يف فلورنسا ــ ا مهورية اإليطالية ،خال الفرتة من
 22ىل  21نوفمق 2105م .وحضرها األخوا خالد املسقطي وخالد املسلم.
و قرير وفد الشعبة القملانية ململىة البحرين بشأ املشاراة يف ا لسة
االفتتاحية األوىل للقملا العربي لدور االنعقاد الراب من الفصل التشريعي
األو  ،املنعقدة يف مجهورية ونس ،خال الفرتة من  2ىل  1أاتوبر 2105م25 .
وقد شار فيها األخ مجعة الىع  .فهل هنا مالحظاا عليهما؟ فضل
األخ الداتور

مد علي
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