
 19المضبطة      م25/2/2018 ( 1)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 

 

 

 5 

 

 مضبطة الجلسة التاسعة عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
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 19الرقـم:    

 هـ1439جمادى اآلخرة  9 التاريخ:  

 م2018فبراير  25    

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

 الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد التاسع من

هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير 1439جمادى اآلخرة  شهر

 20علي بن صالح الصالح رئيـس  م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد2018

 مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

ــعــريــ .  الــعضــــــــــو الــــدلــتــور أحــمــــد ســــــــــــالــم ال

ـــــــحـــــــداد. ـــــــدي ال ـــــــعضـــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــه  ال

ــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.  الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاع

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــاســــــــــــــم أحــــــمــــــد الــــــمــــــهــــــ  .

 الـــــــعضــــــــــــــو جـــــــمـــــــا  مـــــــحـــــــمـــــــد فـــــــخـــــــرو.

ـــــكـــــعـــــبـــــي. ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد ال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســـــــــــــلـــــمـــــا .

 العضــــــــو الــــدلتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ــــــــــــل.

 الـــــــعضــــــــــــــو جـــــــواد حـــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا .

  عــــــــبــــــــا .الــــــــعضـــــــــــــــو جــــــــواد عــــــــبــــــــدا 

 الــــــعضـــــــــــــو حــــــمــــــد مــــــبــــــار  الــــــنــــــعــــــيــــــمـــــي.

ــــطــــي. ــــمســــــــــــق ــــن ال ــــعضــــــــــــو خــــالــــد حســــــــــــي  ال

 الـــــعضـــــــــــــو خـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســـــــــــــلـــــم.

ـــــحـــــي. ـــــي ـــــرم ـــــد ال ـــــس حـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو خـــــم  ال

ــــــاعــــــي. ــــــمــــــن ــــــ  أحــــــمــــــد ال ــــــعضــــــــــــــو دروي  ال

ــــــــد. ــــــــ اي ــــــــعضــــــــــــــــو دال  جــــــــاســــــــــــــــم ال  ال

ــــــــر . ــــــــدا  ف  الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــب

 الـــــــعضــــــــــــــو  هـــــــوة مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــكـــــــواري.

ـــــد. ـــــ ي ـــــم ـــــل ال ـــــي ـــــة خـــــل ـــــي ـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــام  ال

 ا .الــعضـــــــــو الــــدلــتــور ســــــــــعــيــــد أحــمــــد عــبــــد

 الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  الــــبــــحــــارنــــة.

 الـعضـــــــــو الــــدلتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قـوي.

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.
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لموســـــــــوي. لعضـــــــــو الســـــــــيــــد  ـــــــــيــــاء يحي  ا  ا

 الــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.

ـــعضـــــــــــو عـــبــــدالـــرحـــمـــن مـــحـــمــــد جـــمشـــــــــــيـــر.  ال

 الــعضــــــــــو الــــدلــتــور عــبــــدالــعــ يــ  حســــــــــن أبــــل.

ــــا . ــــدا  العجم  العضــــــــو الــــدلتور عبــــدالع ي  عب

 عبــــدالوهــــاب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور. العضــــــــو

ـــــــي عـــــــيســـــــــــــــ  أحـــــــمـــــــد.  الـــــــعضـــــــــــــــو عـــــــل

 العضــــــــو الـــدلتورة فـــاطمـــة عبـــدالجبـــار الكوهجي.

ـــــــحـــــــاجـــــــي. ـــــــ اد أحـــــــمـــــــد ال ـــــــعضـــــــــــــــو ف  ال

علـي.  الـعضـــــــــو الــــدلتور مـحـمــــد عـلــي حســـــــــن 

 العضــــــــو الــــدلتور محمــــد علي محمــــد الخ اعي.

 العضــــــــو الــــدلتور منصــــــــور محمــــد ســــــــرحــــا .

 الــــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديــــنــــا  يــــلــــي خضـــــــــــوري.

ـــــــي الـــــــمـــــــحـــــــمـــــــود.الـــــــعضـــــــــــــــو نـــــــوار عـــــــ  ل

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة األخ غانم 

 بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5 لما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من و ارة الداخلية 

يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الو ارية بإدارة النقيب محمد  -1

 الش و  القانونية.

 المال م أو  فيصل غا ي حمود من  دارة الش و  القانونية.  -2

 10 
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  :من و ارة العمل 

الشيخة عائشة بنت علي    خليفة الوليل المساعد للرعاية  -1

 والتأهيل االجتماعي. 

 الدلتور أسامة لامل محمود المستشار القانوني. -2

 5 سيد عبدالجبار سلما  منسق  داري. ال -3

 

  : من و ارة اإلسكا 

 خبير التطوير اإلداري.  السيدة فاطمة  براهيم المناعي مستشار/ -

 

  :10 من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

سيد عبدالعظيم محمد العيد الوليل المساعد لش و  ال -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد ألبر جاسم عاشور المستشار القانوني.  -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 15 

  :من و ارة الصحة 

 دلتور عاد  سلما  الصياد رئيس قسم مكافحة األمراض. ال -1

 السيد محمود رشيد العو ي مستشار ش و  المجالس.  -2

 المواليد والوفيات.محامية بوحدة السيدة خولة خالد المسلماني  -3

 20 

  :من هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

 السيدة منيرة مبار  الفا ل المستشار القانوني.  -1

 السيد فهد خالد المريخي أخصائي  سجيل أو . -2
 

 25لما حضرها الدلتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

فو ية المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدلتورة 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 
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والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

مجلس، لما حضرها عدد من مديري المستشارين القانونيين بال

 5 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 10من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة التاسعة عشر

الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

 15السالم عليكم ورحمة ا  وبرلا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

عن حضور هذه الجلسة  تاعتذر وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل خير،

 هالة رم ي فاي  للسفر خار  المملكة، وشكرًا.األخت السعادة  ةصاحب

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

ص بالتصديق عل   ل  البند التالي من جدو  األعما  والخا اآل وننتقل 

 فهل هنا  مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي   ذ   قر المضبطة لما وردت  ليكم. 

 فضل األخ عبدالجليل من جدو  األعما  والخاص بالرسائل الواردة، 

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 5 

 العام للمجلس: األمين

الرسائل الواردة: رسالة مقدمة من سعادة  شكرًا سيدي الرئيس،

قتراح العضو خميس حمد الرميحي بخصوص طلب االنسحاب من اال

 . إلخطاراألول  من الدستور ( الفقرة91ألحكام المادة ) بتعديل دستوري

 10المجلس. ورسالة مقدمة من سعادة العضو الدلتورة سوسن حاجي محمد 

ألحكام  قتراح بتعديل دستوري قوي بخصوص طلب االنسحاب من اال

مقدمة  . إلخطار المجلس. ورسالةاألول  من الدستور ( الفقرة91المادة )

وجميلة علي  أصحاب السعادة األعضاء: خميس حمد الرميحي،من 

أحمد  براهيم به اد، وهالة رم ي وخالد حسين المسقطي، سلما ، و

 15االقتراح بقانو  بتعديل بع  أحكام قانو   استردادطلب  بشأ فاي ، 

. إلخطار المجلس. ورسالة م2014( لسنة 23المرور الصادر بالقانو  رقم )

مقدمة من صاحبتي السعادة: دال  جاسم ال ايد، وجميلة علي سلما  

( من قانو  326م االقتراح بقانو  بتعديل المادة )بشأ  التمسك بتقدي

( لسنة 12المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 20، للنظر في  حالة االقتراح  ل  لجنة الش و  التشريعية والقانونيةم. 1971

 وشكرًا.

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص شكرًا،  

التقرير التكميلي الثاني للجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن بمناقشة 
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الوطني بخصوص مشرو  قانو  بتنظيم  سجيل المواليد والوفيات، 

األخت وأطلب من  م.2013( لسنة 91المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 . مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل رينانسي دينا  يلي خضو

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 يت التقرير في المضبطة. ذ  يتم  ثب 

 15 

 (82صفحة  /1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 مقررة اللجنة فضلي األخت  

 20 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 (،9أرقام ) دارست اللجنة المواد المعادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

من مشرو  قانو  بتنظيم  سجيل المواليد والوفيات،  (14(، و)11و)

م، بحضور المستشار 2013( لسنة 91المرافق للمرسوم الملكي رقم )
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القانوني لش و  اللجا  بالمجلس، وذلك بناء عل  قرار المجلس في 

م، وعل  قرار 2018يناير  28جلسته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 

م 2018فبراير  4المنعقدة في  اريخ المجلس في جلسته السادسة عشرة 

( من مشرو  القانو  14( و)11( و)9بالموافقة عل   عادة المواد أرقام )

 5المذلور  ل  اللجنة؛ وذلك لم يد من الدراسة. وقد بحثت اللجنة 

المالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أثناء 

السعادة أعضاء المجلس  االجتما ، والمناقشات التي طرحها أصحاب

أثناء جلسة المجلس، وأخذت اللجنة بعين االعتبار هذه المناقشات، 

وانتهت اللجنة  ل   عادة صياغة هذه المواد بما يتناسب مع اآلراء التي 

 10أبديت من قبل أصحاب السعادة األعضاء، وبما ينسجم مع التشريعات 

(:  م 9لتالي: المادة )النافذة، ومشرو  القانو  نفسه، وذلك عل  النحو ا

 «أو لا  المولود مجهو  األبوين أو لم يعلم أي من والديه»حذف عبارة 

قد  م  «مجهو  األب أو األبوين»الواردة في المادة، حيث    عبارة 

(:  م حذف 11( من مشرو  القانو . المادة )6النص عليها في المادة )

 15الواردة في  خر المادة،  وااللتفاء بالعبارة نفسها «عل  التر يب»عبارة 

( انسجامًا 3 ل  البند رقم ) «أو الطبيب الشرعي»و مت   افة عبارة 

مع  عريف )اإلخطار( الوارد في مشرو  القانو ؛ ألنها  ضمنت  كليف 

الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بالتبليغ، لما  م حذف البند رقم 

و نظم الالئحة »( لمعالجة مضمونه في نصوص أخرى، وحذف عبارة 4)

 20الواردة في  «التنفيذية  جراءات التبليغ المعمو  بها في و ارة الصحة

وال يقبل التبليغ من »(، باإل افة  ل  حذف عبارة 6نهاية البند رقم )

(: 14الوارد في نهاية الفقرة األخيرة من المادة. المادة ) «غير ذي صفة

حار  »حل عبارة م «الموظف المس و  عن المقبرة» م  حال  عبارة 

( 3( من القانو  رقم )53انسجامًا مع ما ورد في المادة رقم ) «المقبرة
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م بشأ  الصحة العامة. وفي  وء ذلك  وصي اللجنة بالموافقة 1975لسنة 

( من مشرو  القانو  بتنظيم 14(، و)11و) (،9أرقام )عل  المواد المعادة 

( لسنة 91لكي رقم ) سجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الم

م، بالتعديالت التي أجر ها اللجنة عليها لما وردت  فصيالً في 2013

 5(:  وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة 9. المادة )الجدو  المرفق

 ، وشكرًا.بالتعديل الوارد في التقرير
 

 الرئيـــــــــــــــس:

جواد  فضل األخ ؟ عل  هذه المادة هل هنا  مالحظاتشكرًا،  

 10 عبدا  عبا .
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

سيدي الرئيس،  خواني وأخوا ي أصحاب  شكرًا سيدي الرئيس، 

أسعد ا  صباحكم جميعًا بكل خير.  ،السعادة، الضيوف الكرام

 15( من هذا القانو ، 6بمراعاة أحكام المادة )»(  نص عل : 9المادة )

والدين بشر  أال  قل مدة الحمل يتم  صدار شهادة ميالد للمولود معلوم ال

ــ هذا في الحاالت الطبيعية ــ وأقترح هنا   افة  «عن ستة أشهر قمرية

ستة أشهر » :لتصبح العبارة« قمرية»، بعد للمة «لاملة»للمة 

من  اريخ  برام عقد ال وا  أيضًا في الحاالت الطبيعية، « قمرية لاملة

 20لنادرة الحصو ، عل  سبيل حيث لم يتعرض هذا القانو   ل  الحاالت ا

المثا  النكاح بشبهة، حيث    فاعله في الشر  معذور وغير  ثم  ال أ  

غاية األمر أنه لم يكن بعقد، حيث لم يبرم العقد، فهنا ذُلر من  اريخ 

 برام عقد ال وا ، وفي رأيي أنه في مثل هذه الحالة لم  تم معالجة 

ه  ل  ستة أشهر فما دو ، وأال و    أ ي ب»عبارة المو و . بالنسبة  ل  

 25هذا القيد من المبادئ الشرعية  ،«يتجاو  أقص  المدة وهي سنة لاملة

العامة المنصوص عليها في الفقه اإلسالمي عند جميع فقهاء اإلسالم بال 
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 فر  بينهم في هذا القيد، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ي. شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة سوسن حاجي  قو 
 5 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

بودي أ  أ وجه بس ا   ل  و ارة الصحة  شكرًا سيدي الرئيس، 

، هل ثبت أ  هنا  «وال   يد عل  سنة قمرية...»في الج ئية المتعلقة بـ

صحيح أ  هذا األمر مأخوذ به في حاالت  ؟!مدة سنةلحاالت حمل 

 10ة تلوننا قد حددناها بسولكن هنا أ كلم عن مدة الحمل،  ،الطال 

سنة قمرية، فهل ثبت في الطب والعلم أ   ل أشهر قمرية وال   يد ع

هذا هو س الي. لنت أ وقع أ   عد  هذه  سنة قمرية؟ مد ه هنا  حمالً

 ،«السنة القمرية»المادة بشكل للي، لكنني فوجئت باإلبقاء عل  

 بودي الحصو  عل   جابة عن هذا االستفسار، وشكرًا.
 15 

 :رئيـــــــــــــــسال

 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 20جاء متوافقًا « سنة قمرية»النص عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

أحكام األسرة حدد فترة الحمل قانو  مع قانو  أحكام األسرة؛ أل  

عل  أ  أقل مدة للحمل هي ستة أشهر التي نصت (، 71في المادة )

قمرية، وألثرها سنة واحدة قمرية، فجاء قانو  أحكام األسرة بهذه 

الصياغة، لذلك جاء  عديل اللجنة متوافقًا مع قانو  أحكام األسرة، 

 25 وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 مقررة اللجنة. شكرًا،  فضلي األخت  

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5للتو يح، أوالً:  م  عطاء فرصة أسبوعين  شكرًا سيدي الرئيس، 

أي  صحيح إلجراء لإلخوة األعضاء الكرام إلبداء  رائهم مكتوبة للجنة 

 خر عل  المواد بحسب ما  م في الجلسة، وقد  م األخذ بآراء الجميع. 

ثانيًا: في المرفقات يبين  قرير المجلس األعل  للش و  اإلسالمية 

عل  هذه المادة، لذلك أُخذ في االعتبار المادة لما وافق  موافقتهم

 10عليها المجلس األعل  للش و  اإلسالمية، هذا للتو يح فقط، وهذا 

 الرأي موجود في المرفقات أيضًا، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 15 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

أريد  و يح نقطة مهمة، عندما أثرت  رئيس،شكرًا سيدي ال 

مو و  النكاح بشبهة، فهو موجود شرعًا وفاعله معذور وغير  ثم في 

هذه الحالة، وأريد أ  أو ح أنه قد ينتج عن النكاح بشبهة مولود، فهذا 

 20المولود هل يسجل أم ال؟ هنا أستفسر من اإلخوة ممثلي و ارة الصحة، 

المحكمة الشرعية المختصة أم ق هل من الممكن أ  يسجل عن طري

أم أ  هنا   جراءات أخرى ثانوية؟ بالنسبة  ل  الحاالت الخاصة ، ال

بفاقد الوعي،  ذا افتر نا أ  شخصًا وهو في حالة سكر واقع امرأة 

ونتج عن ذلك مولود، فهل في مثل هذه الحالة يسجل هذا المولود، ويثبت 
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 نسبه  ل  والده؟ وشكرًا.

 

 :ـــــــسالرئيــــــــ

 ش و  و ير البوعينين فضل بن غانم األخ سعادة  فضل شكرًا، 

 5 . والنواب الشورى مجلسي

 

 :والنواب الشورى مجلسي شؤون وزير

الرئيس، األخ جواد عبا  بدأ بمثالين ثم أ اف  سيدي شكرًا 

مثالين  خرين، والحالة التي  فضل بها عل  ما يبدو أنها غير محصورة 

 10وغير محددة، لذلك ليس مكا   يرادها هذا النص الذي هو قاعدة 

وطرح أمثلة منها النكاح عبا  عامة في القانو .  فضل األخ جواد 

المحررة، ثم أ اف فاقد الوعي  بشبهة، والو ء بشبهة، والعقود غير

وحاالت السكر وخالف ذلك، بينما هذا النص يل م جهة االختصاص 

بتسجيل المولود و صدار شهادة ميالد له لقاعدة في هذا الشأ ، 

 15والحاالت التي ذلرها مكانها المحكمة الشرعية المختصة، فهي 

ي المحكمة محل الن ا ؛ أل   برا  األدلة واإلثبا ات وخالف ذلك يكو  ف

وليس في الجهة اإلدارية المختصة بإصدار شهادات الميالد، وعندما 

يحصل الشخص عل  حكم من المحكمة الشرعية بإثبات نسب المولود 

له يذهب  ل  الجهة اإلدارية المختصة ويسجل المولود. أعتقد أننا نتكلم 

 20عن قاعدة عامة وهذه التفاصيل ليس محلها هنا، هذا النص يعالج 

وهي ــ االت االعتيادية الطبيعية، أما بالنسبة  ل  الحاالت االستثنائية الح

فإ  محلها ــ  لثيرة جدًا وليست منحصرة في  يراد مثا  أو مثالين فقط

جهة االختصاص وهي المحكمة الشرعية، وبالتالي عندما يثبت الشخص 

نسب المولود له في المحكمة الشرعية، يذهب  ل  الجهة اإلدارية 
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 دار شهادة الميالد للمولود، وشكرًا.إلص

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 5 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

هذه المادة جاءت عامة وموج ة و رلت  شكرًا سيدي الرئيس، 

التفاصيل، وأعطت حماية للجهة اإلدارية في بع  الحاالت التي ال  سجل 

فيها  ال بأمر قضائي. بالنسبة  ل  ما  فضل به األخ جواد عبا  عن 

 10بع  الحاالت، ولل الحاالت التي استعر ها، محلها المحكمة 

المحكمة الشرعية  ل   الشرعية إلثبات النسب، ومت  ما جاء أمر من

الجهة اإلدارية المختصة بإثبات النسب فسيسجل المولود، ال أ   قوم 

الجهة اإلدارية بأخذ اختصاص شرعي ليس من اختصاصها و قوم بتسجيل 

المولود. الشر  يقو     أقل فترة حمل هي ستة أشهر قمرية، وأقص  

 15لحفظ مدة حمل هي سنة قمرية، فهنا  حاالت جاءت لما أسلفنا 

وحماية األنساب  ذا حدث أي خالف، وبالتالي الحاالت التي  كو  فيها 

المدة أقل من ستة أشهر وألثر من سنة قمرية في حالة الطال  أو 

المحكمة الشرعية، والمحكمة  ثبا ها  الترمل أو غيرهما، فإ  محل

الشرعية  ل م في حكمها الجهة اإلدارية بالتنفيذ. أما بالنسبة لفروقات 

 20أنوا  ال وا ، فهنا  مذهب يقرها،  ل  لمذاهب اإلسالمية بالنسبة ا

ومذهب  خر ال يقرها، وهذه األمور جميعها مكانها المحالم الشرعية 

الجهة اإلدارية حت   قوم إلثبات النسب من عدمه، ومن ثم  صدر حكمها 

 بإ مام  جراءات  سجيل المولود في حالة  ثبات النسب، وشكرًا.
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 ــــــــــس:الرئيـــــ

 شكرًا،  فضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 5مع احترامي لجميع اآلراء التي قيلت،  شكرًا سيدي الرئيس، 

ومنعًا للجد ، نحن أخذنا بالنص الذي جاءنا من المجلس األعل  للش و  

م، 2016مايو  6اإلسالمية في رسالتهم  ل  رئيس مجلس النواب بتاريخ 

يتم  صدار شهادة ميالد للمولود معلوم الوالدين >التي ذلر فيها أنه 

ة أشهر قمرية من  اريخ  برام عقد بشر  أال  قل مدة الحمل عن ست

 10، هذا هو <ال وا ، وال   يد عل  سنة قمرية من  اريخ الطال  أو الوفاة

النص الموجود في التعديل الذي جاءت به اللجنة، لذا أرجو اعتماد هذا 

 من جهة شرعية موثوقة نعت  بها، وشكرًا.جاء النص ألنه 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 خت دال  جاسم ال ايد. شكرًا،  فضلي األ 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

أثني عل  ما  فضل به األخ عبدالرحمن  شكرًا سيدي الرئيس، 

جمشير، ولن ألرر ما قاله، ولكن باإل افة  ل  ما  فضل به نحن 

 20م ال وا   ل   وا  صحيح م قانو  األسرة الذي قس 2017َّأقررنا في سنة 

هذا ال وا  صحيحًا، ومت  يكو  و وا  غير صحيح، وبي ن مت  يكو  

غير صحيح عندما  نتفي أرلانه أو شروطه، وفر   بين الفقه السني 

والفقه الجعفري وحسم هذه النقطة، وجعل اختصاص الفصل فيها 

للقضاء. بالنسبة  ل  اإلشكالية التي  تكلم عنها اللجنة، سبق أ  قلنا 
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إلسالمية، ويجمع بالش و  ا اأعل  مختصً ا نه طالما أ  هنا  مجلسً

شيوخ الدين المعنيين بتطبيق الفقهين بالنسبة  ل  القضايا الخاصة 

به، وعندما جاؤوا بالمسلمين، فإنه وجوب عل  المشر  أ  يلت م بما 

ألدنا أ  النص الوارد في مشرو  الحكومة هو األصح؛ ذلك ألنه و ع 

 5نسبة  ل  الرأي الشرعي في هذه المسائل. بالومتفقًا مع بدو    ي د، 

، التي  وافقت «بغير مبرر طبي»اإل افة التي أ افتها اللجنة وهي 

فيها مع اإلخوة في مجلس النواب، بمعن  أ  األمور الطبية أصبحت 

 تدخل في مواعيد الحمل والوالدة لتثبت من خاللها حقو  لصيقة بالنسبة 

 ل  من أنجب في الفقهين السني والجعفري، لذلك للما أدخلنا 

 10الت في أمور لها جانب شرعي وقانوني أخفق المشر  في نصوصه  فصي

لت ام بحسب ما نصت عليه جهة االختصاص التشريعية، والواجب اال

 ذهب، فهم يراعو  الموا ين أينما الشرعي، ألنها البوصلة بالنسبة  ليك 

لافة. بالنسبة  ل  استفسارات األخ جواد عبا  في هذا الجانب،  ذا 

مجا  التشريع ووردت عنده  لك االستفسارات فما  يعمل فيهو لا  

 15با  الشخص العادي في هذه األمور؟! العالقة ال وجية عالقة شرعية 

قانونية، وأي حقو   ثبت بإبرام العقد الصحيح. بالنسبة  ل  الفقه اآلخر، 

روعيت فيه هذه المسائل وحسمت. نحن ال نتكلم فقط عن شهادات 

، بل نحن نتكلم أيضًا عن حقو  وفي اإلثبات، شخص وُلد، و خر 

ست و   ل  من يرث هذا الشخص، وست و   ل  أمور أخرى، وبالتالي 

 20اللجنة و عت لل جهدها في صياغة نصوص نتوافق عليها، ولكن 

بالنسبة  لي أؤيد ما جاء في مشرو  الحكومة؛ ألنه جامع ومانع ألي 

شهادات اختالفات و شكاليات قد  طرأ. و ارة الصحة جهة  صدر 

 الميالد ولكنها ال  حقق في ثبوت النسب من عدمه، وشكرًا.  
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:



 19المضبطة      م25/2/2018 ( 16)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

بالنسبة  ل  التحقيق، نعم هو خاص بجهة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5المحكمة الشرعية، ولكنني أقصد الحاالت االستثنائية النادرة 

الحصو ، هنا  حاالت طالت في المحالم الشرعية، ومضت عليها 

سنو  طويلة، وهنا  أطفا  يعانو ، ال هوية لديهم؛ أل  التحقيق في 

ث    المحكمة  ثبات النسب متوقف من جهة المحكمة الشرعية، حي

حاالت  أريد ذلرال الشرعية  طالب بالشهود، فمن أين يأ و  بالشهود؟! 

 10بالتفصيل، ولكن هنا  حاالت حدثت في الواقع، واآل  مض  عليها ما 

سنة من دو  هوية، ال بطاقة شخصية وال جوا ، ويتوقف  ثبات  20يقارب 

فة عن النسب فيها عل  المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة متوق

 البت في  ثبات النسب عل  الشهود، من أين يأ و  بالشهود؟! وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

ال شك أ  جميعنا نعلم أ  شرعنا الحنيف  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20أحرص عل  مصالح النا  من  رائنا، وأحيانا التدخل البشري هو الذي 

 َّ الغْأل﴿وَّيَّضَّعُ عَّنْهُمْ  ِصْرَّهُمْ وَّايشدد ويصعب األمور. ا  ع  وجل يقو : 

، الشر  رحمة، وهنا  قاعدة شرعية  قو : )ادرءوا ال َّتِي لَّانَّتْ عَّلَّيْهِم﴾

د بالشبهات(، أي ال  تشددوا في الحكم  ذا لا  هنا  مخر ، الحدو

أو شبه مخر  للنا . هذا  عليقي من باب التيسير عل  النا ، أرى أال 
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ستة أشهر »نشدد في األمور ألثر، فعل  سبيل المثا  عندما نقو  

، فإننا نقصد ستة أشهر ويكفينا هذا. للما أردنا أ  «قمرية لاملة

ذَّرُونِي مَّا د األمور، والنبي صل  ا  عليه وسلم قا : )نشدد بآرائنا  تعق

فِهِمْ عَّلَّ   َّرَّلْتُكُمْ؛ فَّإن َّمَّا هَّلَّكَّ مَّنْ لَّا َّ قَّبْلَّكُمْ بِسُ َّالِهِمْ وَّاخْتاِل

 5فَّإِذَّا أَّمَّرْ ُكُمْ بِأَّمْرٍ فَّخُذُوا مِنْهُ مَّا اسْتَّطَّعْتُمْ وَّمَّا نَّهَّيْتُكُمْ عَّنْهُ   ،أَّنْبِيَّائِهِمْ

، أعتقد أ  اللفظ ة(، قضية محاولة اال فا  عل  لل لفظ صعبتَّهُوافَّانْ

العام  ذا لا  يكفي فهو األسلم. أشكر اإلخوة القائمين في لل 

الجهات سواء في و ارة الصحة، أو في الش و  القانونية، حيث رأيت 

خال  هذه السنوات أنهم يراعو  أمر ا  ع  وجل في لل قانو ، 

 10  من سيطبق هذا القانو  ــ    شاء أالقانو ، و وبخاصة في مثل هذا

ـ هم أنا  يعرفو  ا  ويخافونه، ويراعو  دينهم. بالنسبة  ل  نكاح  ا  ـ

 االشبهة، هذا ليس باألمر الجديد، فنكاح الشبهة ليس نكاحًا مختلفً

فيه بين المذاهب، وهو نكاح صحيح، ولكن قام عل  أسس غير 

فعليهم عتبره قضاة الشر  نكاح شبهة صحيحة وغير متعمدة، و ذا ا

 15 صحيح هذا العقد، ولكن القضية  تعلق بآثار هذا النكاح، التي  كو  

في الغالب  ثارًا صحيحة، وأعتقد أ  هذا النكاح ليس عندنا، فهذه 

قضايا  تعلق بتثبيت العقود، ولها قضايا أخرى. أرى أ  هذا النص يفي 

و  مادة واحدة  شمل القانو  بما نناقشه من أمور، وال يمكن أ   ك

 لله، فكل قضية لها ماد ها، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
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أؤلد ما  فضل به األخ عاد  المعاودة.  شكرًا سيدي الرئيس، 

العشرين، ولدينا من  ليات  ثبات وعلينا أال ننس  أننا في القر  الحادي و

ــ  ( االبنDNA( األب، و)DNA)( ــ DNAالنسب في الطب الـ)

ونستطيع أ  نعرف  ذا لا  هذا النسب صحيحًا عبر دراسة هذه 

 5الجينات، وهذه الجينات اآل  أصبحت من السهولة بمكا ، حت  عل  

( الخاصة بالشخص؛ DNAالبطاقة السكانية يمكن و ع بصمة الـ)

د أثارت هذه القضية األخت الدلتورة جهاد الفا ل في  حدى وق

النسب، وقد أصبح هذا األمر إلثبات ( DNAالجلسات، أعني أهمية الـ)

سهالً اآل  لما أسلفت، وسواء لا  الحمل في الشهر الخامس أو بعد 

 10الشهر التاسع فإنه من السهل  ثبات النسب، وال أعتقد أ  هذه المشكلة 

ن المحالم أخذت بهذا المو و  حاليًا، أعني أ  قائمة، ولثير م

المحالم الشرعية أثبتت النسب ــ  ذا لا  هنا  من يتساء  عنه ــ عبر 

، وأنا (، وعليه ال أعتقد أ  لهذا النقاش محالDNAًمعرفة بصمة الـ)

 من م يدي ما أخذت اللجنة به، وشكرًا.
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ة علي سلما . شكرًا،  فضلي األخت جميل 
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 20لو رجعنا  ل  المادة فسنجد أنها وا حة  شكرًا سيدي الرئيس، 

أشهر قمرية  6عن  قل أال يجب الحمل مدة جدًا، المادة  نص عل  أ  

من  اريخ  برام العقد، وال   يد عل  سنة قمرية من  اريخ الطال  أو 

األسرة فسوف نرى أ  لل ما أثير من قانو   ذا رجعنا  ل  والوفاة، 

 ،قانو هذا اللالم و وجس وخوف من بع  األعضاء منصوص عليه في 

 25وحت  في حاالت نفي النسب من األب، الشر  وأحكام األسرة و عا 
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ـ التي نص عليه  الكثير من الضمانات لحقو  الطفل، حت  في المالعنة ـ

فإ  القانو  نص عل  أنه الشر  ــ في حالة أنكر األب نسب االبن  ليه، 

(، DNAقبل  جراء المالعنة يحا  األمر  ل  بحث البصمة الوراثية الـ)

وهذا طبعًا حت  ال يكو  هنا   سر  أو شك وال  هضم حقو  المولود، 

 5باإل افة  ل  أ  هنا  طُر   ثبات شرعية نص عليها القانو ، وهي 

كلم عن حالة محددة، منظمة  نظيمًا دقيقًا، فال خشية منها. نحن هنا نت

ال  قل شرعًا  االحمل المعتد بهمدة وهي مو و   صدار شهادة الميالد؛ 

سنة لاملة في حالة الوفاة أو الطال ، وهذا وال   يد عل  أشهر،  6عن 

محدد في الشر ، وبالتالي  ذا لانت هنا  حاالت  خالف هذه الحاالت 

 10لمحكمة، وأنا ال أرى المنصوص عليها فمن الطبيعي أ  يتم اللجوء  ل  ا

أ  هنا  داعيًا  ل  هذا التوجس أل  األمور وا حة، وهذه األمور المتعلقة 

بالمبادئ الشرعية ــ أو التوجس الشرعي ــ للها منظمة في قانو  

 األسرة، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

أعتذر ألنني أ حدث للمرة الرابعة، ولكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20أريد أ  أبي ن نقطة معينة. بالنسبة  ل  قانو  األسرة، لقد لنت أحد 

أعضاء اللجنة الشرعية المعينة من قبل جاللة الملك لدراسة قانو  األسرة 

والتعديل عليه، وعند دراستنا لقانو  األسرة  مت مالحظة الكثير من 

 اغة الشرعية بأد  التفاصيل، حت  قضية السنة الكاملة أعتقد الصي

ــ  ذا لم  خني الذالرة ــ أنها موجودة في القانو ، أعني أ   كو  سنة 

 25قمرية لاملة. عندما  حدثت عن قضية الحاالت السابقة لم  كن عندي 



 19المضبطة      م25/2/2018 ( 20)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

فهذه قاعدة شرعية  ،«من  اريخ  برام عقد ال وا »مشكلة في مسألة 

قاعدة عامة في الحاالت الطبيعية، وليس عندي أي  صحيحة، وهي

اختالف مع هذا األمر، ولكني أقو   نني  حدثت عن الحاالت 

نادرة الحصو ، وأريد حالً مناسبًا لمن يعانو  اآل  الاالستثنائية أو 

ـ الذين البد أ  يكو   20لسنوات طويلة ــ قد  صل  ل    5سنة وربما ألثر ـ

وليست لديه سنة  25ينبغي للولد أ  يصل  ل  عمر ال ولهم حل سريع، 

هوية، ومستقبله مظلم، باعتبار أ  نكاحًا بشبهة وقع من قبل ونتج عن 

وهو عامًا  27أو  26ذلك مولود، وظل هذا الولد  ل  أ  وصل عمره  ل  

بال بطاقة هوية في انتظار حكم المحكمة، المحكمة  حتا   ل  

 10وهي  طلب في بع  الحاالت شهودًا،  فترات طويلة حت   ثبت النسب،

واألب نفسه يقو  هذا ابني، ولل ما في األمر أ  الطرف اآلخر يُنكر، 

هذه هي المشكلة. ؟ والقا ي يطلب شهودًا، فمن أين يأ ي بالشهود

عندما  عر ت لهذه الج ئية أردت أ  يكو  هنا  حل سريع لمثل هذه 

به األخت دال  ال ايد أو الحاالت؛ و ال فال خالف عندي مع ما  فضلت 

 15 فضل به األخ عاد  المعاودة، ولكن أقو   نه في مثل هذه الحاالت 

ينبغي أ  يكو  هنا   جراء في القانو  يعالج هذه الحاالت وينظر  ليها 

 بعين المو وعية واالعتبار.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ة؟هل أنت عضو في المجلس األعل  للش و  اإلسالميأخ جواد يا  

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 .سيدي الرئيس نعم 
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 الرئيـــــــــــــــس:

مثل هذه الموا يع في المجلس األعل  للش و   ناقشو  لماذا ال  

اإلسالمية؟! المجلس األعل  للش و  اإلسالمية  ذا وجد أ  هنا   رورة 

لتعديل القانو  فسيوع   ل  السلطة التشريعية أو الجهات المختصة 

 5بتقديم هذا التعديل. أنت عندما  تكلم في المجلس األعل  للش و  

بإمكانهم  فه م مقاصد لالمك ألثر منا ألنهم جهة فاإلسالمية 

مختصة في هذا الجانب، و ذا وجدوا أ  هنا   رورة للتعديل فأعتقد 

أنهم لن يتأخروا أبدًا في التقدم بتعديل هذا القانو  لكي يتماش  مع 

ومادمت اآل  عضوًا في هذا المجلس ففي اعتقادي أ  ما  فضلت به؛ 

 10هذا الكالم لله مكانه هنا ؛ نحن اليوم أمامنا نص ورد من المجلس 

، وال نستطيع أ  ن يد للش و  اإلسالمية يذلر لالمًا محددًااألعل  

عليه أو ننتقص منه، وعليه أعتقد بعد التو يح الذي  فضلت به أننا  ذا 

فإ  لل شيء يمكن  دارله، ويمكن أ  يتبن  أقررنا هذا القانو  

المجلس األعل  للش و  اإلسالمية اقتراحًا ــ  ذا اقتنع طبعًا بوجهة نظر  

 15 ــ في هذا الشأ ، ولل شيء يمكن أ  يحدث.

 
 العضو جواد عبداهلل عباس:

عضو في المجلس األعل  للش و   انعم أن ،سيدي الرئيس 

اإلسالمية، ولكن بالنسبة  ل  الرد، غالبًا المجلس األعل  للش و  

 20اإلسالمية يختصر  جابته فقط عل  مضمو  الس ا ، أعني أ  الرد 

يكو  عادة في حدود الس ا  وال يتجاو  ذلك، وأنا أثرت هذه المسألة 

لسنة القمرية في المجلس هنا  في  حدى الجلسات، أقصد مسألة ا

الكاملة، وأيضًا في أمور أخرى أشرت  ل  هذا األمر، ولكن المجلس 

أ  يكو  هي عادة يتخذ  لية معينة في الرد عل  األسئلة، وهذه اآللية 
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الرد في حدود الس ا  فقط وال يتجاو  ذلك، بينما بع  األجوبة ــ حت  

إلسالمي ــ في أجوبة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة الم  مر ا

 كو  متفرعة نوعًا ما، ولكن عادةً المجلس يقتصر عل  الشيء 

 المحدود فقط، وقد أثرت هذه المسألة من قبل، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 10 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ليطمئن األخ جواد عبا ، بالنسبة  ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

أشهر قمرية وألثرها  6أقل مدة للحمل هي  ،من قانو  األسرة 71المادة 

يوجد أي ال ، «سنة قمرية لاملة»سنة واحدة فقط، وال يوجد لفظ 

، هذا األمر األو . األمر اآلخر، ، وهذا فقط لالطمئنا «لاملة»لفظ 

 15ة خطيرة جدًا  تعلق بإثبات النسب، و ثبات النسب نحن نتكلم في ماد

 تر ب عليه أمور لثيرة، وأ من  أ  يكو  نقاشنا في هذا المستوى من 

الجدية، ومن حسن اختيار األلفاظ التي  ُحْكِم المادة لكي ال يتر ب 

عليها مفاسد من خال  قانو  سوف نشر عه. ذلر األخ جواد عبا  أ  

طويلة وأ  هنا  أطفاالً يعانو ، وهذه قضايا هنا  أحكامًا أخذت سنين 

 20 جرائية في المحالم، وال عالقة لها بصلب القضية، صلب القضية هو 

أ  يتم  ثبات النسب بالفعل لكي يُمنح الطفل شهادة الميالد التي سوف 

 تر ب عليها أمور خطيرة في حياة هذا اإلنسا ، وفي حياة العائلة، وفي 

فضلت األخت دال  ال ايد، أعتقد أ  النص الذي حياة الوالدين. مثلما  

جاء من الحكومة هو نص أحكم وأسلم وألثر  براءً لذمة الجميع، 
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وهذا  صوري الشخصي، فالنص الوارد من الحكومة يتحدث عن 

فإ  قَّل ت مدة الحمل عن المدة »حالتين، الحالة األول   قو : 

ير معلوم الوالدين أو أو لا  المولود غ»، والحالة الثانية: «المذلورة

هنا نذهب  ل  قضية المحكمة و ثبات النسب لكي يحصل  ،«أي منهما

 5عل  شهادة الميالد؛ اإلخوا  في النواب  مسكوا بالحالتين، واإلخوا  

في اللجنة المختصة في مجلس الشورى حذفوا حالة  ذا لا  المولود 

 و ، وال  وجد غير معلوم الوالدين، وهنا لأننا نتعامل نفسيًا مع المو

هنا قضية  جريح، بل هي حقائق يجب أ   ُثبت، ولو أغفلنا هذا اللفظ 

ــ لظلمنا غير معلوم الوالدين ألنه ال يوجد  «غير معلوم الوالدين»ــ أعني 

 10في النص ما يمنحه الحق في الحصو  عل  شهادة الميالد، فالنص 

ي  ذا خالفت مدة المعد   من قِبَّلِ اللجنة يتكلم عن حالة واحدة فقط وه

شهور وال  6الحمل المدة المذلورة، وهي قضية المدة التي ال  قل عن 

 تعدى سنة، ولكن أغفلت قضية المواليد غير معلومي الوالدين. اختلف 

أو لا  المولود لقيطًا »اإلخوا  في اللفظ مع اإلخوة النواب الذين قالوا: 

 15أو لا  المولود »ا : بينما نص الحكومة ق« أو لم يُعلم أي من والديه

هما، ولو سواء األم أو األب أو لال« غير معلوم الوالدين أو أي منهما

وافقنا عل  حذف هذه العبارة لما حذفتها اللجنة المختصة فإ  حالة 

من الحاالت سوف  ُظلم في حقها في الحصو  عل  شهادة الميالد، وهي 

لما قلت ــ اقتصرت  حاالت المولود غير معلوم الوالدين، أل  اللجنة ــ

 20فقط عل  قضية مخالفة مدة الحمل لمدة الشهور الستة والسنة. معالي 

الرئيس، أ من  الرجو   ل  النص لما جاء من الحكومة، فهو أسلم 

لل ما نريد من الضوابط فيه وألثر  براء للذمة، ومحكم ألثر، و

 والقيود من أجل  ثبات النسب، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5الج ئية األول  أ  النص أ   لامالً  شكرًا سيدي الرئيس، 

بحسب قانو  األسرة. األمر اآلخر، فيما يتعلق بالنقطة التي ذلر ها في 

البداية حو  عدم وجود مبرر طبي أو عذر طبي أو  غفا  مسألة ــ لما 

 فضل سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب ــ غير معلوم الوالدين؛ 

لم يكن هنا  عُذر طبي فإننا نكو  بذلك  نحن  ذا أقررنا أنه يُعذر ما

 10قد خالفنا أحكام قانو  األسرة التي نصت عل  الحاالت التي ينسب 

فيها االبن  ل  أي من والديه، فحدد ها بعقد ال وجية الصحيح أو الو ء 

بشبهة، واإلقرار بشروطه المعتبرة شرعًا، والبينة الشرعية التي  ندر  

قبولة لدى الشر ، لذلك نحن نحذر ــ من  حتها أي بينة  قدم و كو  م

خال  نقاشنا لهذه المادة ــ من عدم الدخو  في  فاصيل النسب  حديدًا، 

 15ألنه يتعارض مع قانو  األسرة في بع  األمور، حيث يتم األخذ بهذا 

الجانب بتوسع أو بتشدد، ويفترض بنا ــ بصفتنا مشرعين ــ أ  نقيد 

نو  األسرة ال  قبل أي  عديالت ما لم  كن ذلك، أل  المادة الثانية من قا

من قبل جهة شرعية  شك ل من قبل جاللة الملك للنظر في أي  عديل 

يطرأ، ووجود  شريعات الحقة و   لم  كن بشكل مباشر  ستهدف 

 20قانو  األسرة ولكن  تدخل في أي من أحكامه يعتبر مخالفًا ألهم 

الذي يمتنع عل  المشر  الضمانات التي بني عليها قانو  األسرة، وهو 

التدخل فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك أنا ال أ فق مع 

( من هذا التقرير، وأطلب من المجلس أ  9 وصية اللجنة بشأ  المادة )

ير كن  ل  المادة لما وردت في مشرو  القانو ؛ ألنها جاءت لتنظم 
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ا عليها في قانو  ج ءًا من غير مخالفتها ألحكام الشر  التي  وافقن

األسرة. اليوم عندما  كو  لدينا حاالت  نسانية، وهذه الحاالت وجودها 

طبيعي، يجب أال  فرض علينا هذه الحاالت التدخل في أمور  عتبر من 

ثوابت األحكام الشرعية، ولذلك استحدثت  شريعات أخرى  ساند هذه 

 5بالرأي المستنير الفئات مت  ما وجدت. حت  في قانو  األسرة عندما أُخذ 

لا   ذا جئنا  ل   حدى هذه الحاالت التي  طرقنا  ليها،  ،واألقل  شددًا

لمثا : عند عقد العقد بشكله الصحيح مع عدم  وثيقه اشترطنا في 

القانو  أ  يتم  وثيقه حت  يكو  معتبرًا، أي أ  التوثيق وجوبي أمام 

قاد ال وا  المحالم الشرعية، فأُخذ بمبدأ  ذا حدث حمل بين انع

 10الصحيح و وثيق العقد  م نسب هذا االبن  ل  والده ما لم ينكره الوالد، 

وبالتالي القانو  حدد في حاالت اإلنكار أنه بإمكانك اللجوء  ل  

الفحص الوراثي للتألد من نسبه من عدمه.  ذ  األصل أنه ينسب  ل  

ليد نسبه. والده، باستثناء حالة اإلنكار التي أعطاه الحق في ليفية  أ

هذه المادة ال يمكن  جاو ها بسهولة واألخذ بما قد يجتهد فيه بع  

 15المشرعين الذين ال ير كنو   ل  األمور الفقهية، والمجلس األعل  

مر عل  قانو  األسرة بألمله، وراع  فيه الضوابط للش و  اإلسالمية 

ني الشرعية والضوابط اإلنسانية، ولذلك المصالح الفضل ، وبالتالي ب

القانو  عل  أسس سمحاء جدًا، واليوم  ذا قلت    قضايا النسب  ستغر  

وقتًا طويالً في المحالم فعليك أ   جري  عديالت عل  قانو  اإلجراءات 

 20الشرعية، واشترا  مدة معينة حت  يتم الفصل فيها في قضايا النسب، 

د وهذا ما درجت عليه ــ لما  فضلت ــ العديد من القضايا التي حُد

أشهر، فإذا أردنا  6أشهر أو  3مدة  ها خال للقضاء عل  أ  يفصل في

 حرا   قدم في هذا المجا  في قضايا النسب فلنتقدم بتعديالت في 

قانو  اإلجراءات، ومن خاللها نشتر  مدة  منية معينة يلت م فيها القضاء 
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 الشرعي بالبت في األمور الشرعية المتعلقة بالنسب، وشكرًا.

 

 :ـــــــــــــسالرئيــ

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور محمد علي محمد الخ اعي. 

 5 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

بعد لل هذا النقاش الطويل أجد نفسي  شكرًا سيدي الرئيس، 

متفقًا ما مع أورده سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب من  راء، 

هذا المو و ، يبدو أ  ما ورد  ولذلك األخت دال  ال ايد. حسمًا لكل

 10في هذه المادة ــ لما  قدمت به الحكومة ــ هو األلمل واألشمل، 

وعل  ذلك اللجنة سترجع  ل  رأي الحكومة، وسنتفق معها عل  ذلك، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15نص قبل أ  نسترسل في النقاش، اللجنة  بنت اآل  شكرًا،  

 . مقررة اللجنة  فضلي األختومة، لما جاء من الحك المادة
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

: باإل افة  ل   غيير العبارة في للتذلير شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 ، وشكرًا. <حكم بات>بارة األخير  ل  ع

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

والشكر موصو   ل  رئيس اللجنة األخ  شكرًا سيدي الرئيس، 

الدلتور محمد علي الخ اعي. يوجد لفظ يجب  غييره، ففي النص لما 

لود غير معلوم الوالدين...< في حين ... أو لا  المو>جاء من الحكومة 

 5أ  مجلسكم الموقر صو ت عل  المادة األول  )التعاريف واألحكام( 

وأصبح اللفظ >مجهو  األبوين<، ذلك حت   تسق مع المادة األول  وهي 

مادة التعاريف، فنص الحكومة سليم لما هو، وطالما أ  المجلس 

>مجهو   ل  الدين< >غير معلوم الوعبارة وافق سابقًا عل   غيير 

األبوين<،  ذ  يجب أ  نعتمد هذا اللفظ، باإل افة  ل  ما بينته األخت 

 10 بخصوص عبارة >حكم بات<، وشكرًا.مقررة اللجنة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بهدف ا سا  التسميات،  غ ير عبارة >غير معلوم شكرًا،  

 و  النص الوالدين< لتصبح >مجهو  األبوين<، وفي نهاية الفقرة يك

 15األخت جميلة  >...وصدور حكم بات من المحكمة المختصة<.  فضلي

 علي سلما . 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

في الجلسة التي نوقشت فيها هذه المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20و مت  حالتها  ل  اللجنة لانت هنا  ج ئية مهمة جدًا و وافقنا في 

هذه المسألة بالذات، وهي أنه المجلس عل   حالتها  ل  اللجنة لبحث 

بالنسبة  ل  الشخص غير معلوم الوالدين، من سيباشر  جراءات 

التقا ي؟ ألننا لو و عناها بهذه الصيغة )لما جاءت من الحكومة( 

وهذا ما أراه في  وجه المجلس حاليًا، فسوف  واجهنا  شكالية أثناء 
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الوالدين معلوم  التطبيق العملي. مجهو  الوالدين أي أنه  ذا لا  أحد

سواء لا  األب أو األم  افهذا معروف، أي  ذا لا  أحد الوالدين معلومً

فهو من سيقوم بإجراءات التقا ي وسوف يرفع القضية حت  يثبت النسب. 

ولكن بالنسبة  ل  مجهو  الوالدين، فهنا سوف يواجه مشكلة، أي أنه 

 5السن القانونية،  لن يتمكن من مباشرة  جراءات التقا ي  ال عندما يبلغ

 باعتبارنا سنة، فهل نتر  حياة هذا الشخص ــ  21أي عند بلوغه 

ــ معلقة بدو  شهادة ميالد وبدو   جراءات ثبو ية؟! هنا القانو  مشرعين 

لم يحدد من سيتكفل بالقيام بهذه اإلجراءات! وهنا اإلشكالية، فإذا 

الية فسنعود رجعنا مرة أخرى  ل  نص الحكومة ولم نعالج هذه اإلشك

 10 ل  المربع األو  ولأننا لم نفعل أي شيء، ولم نعالج و ع هذا الشخص 

أو هذه الحالة الخاصة بمجهو  الوالدين، أي ال أمه معلومة، وال أبوه 

معلوم، أي أنه لقيط وُجد في الشار  أو في أي مكا ، من سيباشر 

د بهذا  جراءات التقا ي في هذه الحالة؟  ال  ذا لا  لدى الحكومة ر

الخصوص، فنود االستما   ليه، وما عدا ذلك أرى أ  نقوم بإرجا  النص 

 15حكم »عبارة مرة أخرى  ل  اللجنة، ألننا سوف نعد  المادة ونضيف 

وأيضًا الحكومة  رى أ  هنا   عديالً عل  التعريف في لفظ  م  «بات

 اعتماده، ولذلك يجب أ  يضاف، والتعديل في هذه المادة الحساسة بهذه

الطريقة غير مقبو ، وطالما أننا سوف نرجع  ل  نص الحكومة فيجب 

أ   رجع المادة  ل  اللجنة وأال يعد  أو ي خذ بنص الحكومة اآل  في 

 20 الجلسة، أل  هذه المادة حساسة جدًا، وشكرًا.

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أشكر األخت جميلة سلما ، سوف نعد   شكرًا سيدي الرئيس، 

وستكو  األخت المادة ولن  رجع    شاء ا ، وسيكو  ذلك بالتوافق، 

( 22حل بإذ  ا . المرسوم بقانو  رقم )أو  من سيقتنع بالجميلة سلما  

 5م بشأ  الحضانة األسرية، في المادة السابعة يقو  >يكو  2000لسنة 

ــ هذه هي الحالة التي نتكلم عنها ــ  <للطفل مجهو  األب أو األبوين...

. لغيره من أفراد >..ــ احترامًا له ولشخصه ــ  <>... اسم رباعي...

تميي  عن غيره فيكو  له اسم رباعي، بس ــ حت  ال يح <المجتمع...

بما يمنع من احتما  اختال  األنساب أو >... وهذا هو نص القانو ، 

 10احتما  نسبة الطفل المحتضن لألسرة الحا نة. و قوم و ارة العمل 

والش و  االجتماعية بتسجيل الطفل في األورا  الرسمية واستخرا  شهادة 

<، والقوانين المعمو  بهاى وفقًا للنظام ميالد له، وأية أورا  ثبو ية أخر

والتنمية العمل أصبحت حاليًا و ارة ة وو ارة العمل والش و  االجتماعي

االجتماعية.  ذ  هنا  جهة اختصاص في الحكومة  قوم بهذه المهمة، 

 15لذا أعتقد أنه ال  وجد  شكالية هنا  ذا اقتنعت األخت جميلة سلما ، 

 ي منها    شاء ا ، وشكرًا.وسوف نصوت عل  المادة وننته

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور سعيد أحمد عبدا . 

 20 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

أود الرد عل  األخ جواد عبا ، ألرر  شكرًا سيدي الرئيس، 

ما  فضل به الدلتور أحمد العري  من لالم. اآل  في البحرين  ستطيع 

شف عن لثير من األمور عل  الجنين قبل الوالدة، فيمكننا األم الك



 19المضبطة      م25/2/2018 ( 30)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

معرفة  ذا لا  لدى االبن أمراض مثل فقر دم أو نقص خميرة أو 

فحصًا من خال  الكشف  90غيرهما، أي لدينا في البحرين ألثر من 

عن الوصفة الجينية، وعلم الوراثة والجينات أصبح اآل  يحدد النسب، 

و عني  (DNA)ذلر  أحمد العري  دلتوروهذا شيء بديهي جدًا، وال

(deoxyribonucleic acid) 5، أي الفحص الذي من خالله يمكن 

معرفة األب واألم، هذا شيء بديهي وال يحتا   ل  شهود، مر عل  ذلك 

سنوات وأصبح من أساسيات علم الوراثة. في مملكة البحرين  تم م اولة 

من سالمتهم، وهذه  هذا األمر، فاألمهات  كشفن عن األجنة للتألد

التحاليل موجودة في مرل  الجوهرة وغيرها من المرال . لذا أعتقد 

 10أ  مو و   حديد النسب هو مو و  سهل جدًا ويمكن التعامل معه، 

والمحامو  يعرفو  ذلك، و ذا أرادوا أ  يطلبوا من المحكمة، فيمكنهم 

 طلب فحص الوصفة الجينية و حديد النسب بكل سهولة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

أود أ  أثني عل  لالمك الموجه  ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

األخ جواد عبا ، ونحن هنا في المجلس ال نناق  موا يع استثنائية أو 

 20ت استثنائية ويريد فر يات معينة، فإذا لا  لدى األخ جواد عبا  حاال

أ  يعد  عل  المادة أو أ  يضيف مادة جديدة فعليه أ  يقوم بدراستها 

دراسة مستفيضة وأ  يقدم اقتراحًا بقانو  بشأنها إل افة مادة في هذا 

القانو ، ذلك سيكو  أفضل. األمر اآلخر بالنسبة  ل  التعديل الذي 

طبعًا ال أثني عل  ذلره سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب، أنا 
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لالم األخت جميلة سلما ، وال أؤيد التعديالت الشفوية، فمن لديه 

 عديل يجب أ  يقدمه مكتوبًا، ويتم عر ه عل  اللجنة ليُناق  ونرى 

 ذا لا  التعديل في السيا  أم ال. أرى أ  نقوم بالتصويت عل  المادة 

ل فليتم لما جاءت من الحكومة بدو   عديل، و ذا لا  هنا   عدي

 5  عادة المادة  ل  اللجنة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ خالد محمد المسلم. 
 

 10 خالد محمد المسلم: العضو

ردًا عل  لالم األخت جميلة سلما ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

هذا الس ا   وجهنا به  ل  ممثلة و ارة العد  والش و  اإلسالمية 

أ  القانو  البحريني ال يظلم بنة، وأجابت مشكورة في اللجواألوقاف 

وال يهم  وال يهين أي بشر عل  هذه األرض، وهنا  لجنة للتظلم وللنسب 

 15والحسب ... لخ، هذه اللجنة لديها محامو  وقضاة يعرفو  ألثر مني، 

ولن  ظلم أي شخص وقع عليه ظلم، وعليه مررنا مشرو  القانو  بهذه 

وت عل  المادة لما جاءت من الحكومة، الطريقة، وأ من  أ  نص

 وشكرًا.
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة سوسن حاجي  قوي.  
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

لنت أ من  أ   قوم و ارة الصحة بالرد،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25  عطاء الو ارة لدي استفسار  خر، ويمكنوولكنها لم  رد حت  اآل ، 

فرصة ونفتح باب نقاش  خر، وال أعرف هل سيكو  ذلك مناسبًا أم ال 
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بالنسبة  ل  وقت الجلسة. س ا  موجه  ل  الحكومة و ل  قضاة الشر  

المعروفين: هل هنا   يجات بدو  عقود؟   ْ وُجد فكيف يتم  نظيم 

ا  مثل  لك الحاالت في حا   ثبيت النسب؟ و ذا لا  الشيخ جواد عب

سنة، فه الء ليف لا   20 فضل وقا     هنا  أنا  يعانو  لمدة 

 5 واجهم؟ وهل العقود موجودة أم ال؟ من المفترض أنه ال  وجد  يجات من 

دو  عقود، ولكن ليس لي علم بهذا المو و . نحن في هذه المادة نقو  

للشخص المت و  رسميًا بعقد موثق في المحكمة وبوجود شهود سأعرقل 

 ثبات نسب طفل و سجيله، وفي المقابل هنا  أنا  مت وجو  من عملية 

دو  عقود واألمر )مبحبح( لهم. أ من  من الحكومة أ   جيبني عن هذه 

 10 الج ئية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

سلما  الصياد رئيس قسم عاد   الدلتورشكرًا،  فضل  

 .مكافحة األمراض بو ارة الصحة
 15 

 األمراض بوزارة الصحة:رئيس قسم مكافحة 

ردًا عل  س ا  الدلتورة سوسن  قوي  شكرًا سيدي الرئيس، 

عن مدة الحمل، أو ح أ  مدة الحمل في المراجع الطبية  حسب 

باألسابيع وليس باألشهر، لذلك نقو  للحامل: أنتي في األسبو  الثاني 

 20 أسبوعًا، 40عشر أو العشرين وهكذا. مدة الحمل المعروفة طبيًا هي 

أسبوعًا، وهذا المو و   كلمنا عنه في جلسة  20وأقل مدة حمل هي 

سابقة. و عليقًا عل  هذه المادة، هي مادة شرعية، وقد يكو  اإلخوة 

أصحاب االختصاص ذلروا ــ الشيخ عاد  المعاودة والشيخ جواد عبا  

وحت  األخوات مثل األخت دال  ال ايد ــ أ  المرجع هو قانو  األسرة، 

 25بة  لينا ومن ناحية طبية، نقو     المدة  حسب باألسابيع وهي وبالنس
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أسبوعًا، وقد  كو  أقل طبعًا، حيث  نه من  42أسبوعًا  ل   40

أسبوعًا. لما ذلرت أ   36الممكن أ  يولد الطفل طبيعيًا في مدة 

مجلسكم  ل  المادة شرعية ألثر من لونها طبية، واألمر راجع 

 الموقر، وشكرًا.
 5 

 :ـــــــــــــسالرئيــ

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 10نحن نناق  مادة معادة من اللجنة  ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

المجلس، أي أ  هذه المادة ناقشها المجلس في السابق وأعادها  ل  

استمعت  ل   راء اإلخوة اللجنة، ولنا نتوقع أ  اللجنة ا خذت القرار و

التي ذلرت في النقاش األو ، ولكن نشاهد اآل  أ  هنا  مناقشة 

أخرى لدرجة أ  رئيس اللجنة غير وجهة نظر اللجنة وأخذ بالمادة لما 

 15جاءت من الحكومة، واآل  نحن في  ذبذب )حيص وبيص(، وال نعلم 

اآل  لم  أي التعديالت نأخذ بها، ولماذا أصحاب التعديالت التي قدمت

يتقدموا بتعديال هم  ل  اللجنة؟ أو هل  قدموا بها ولم  أخذ اللجنة برأيهم؟ 

لنا نتمن  أ   ناق  هذه اآلراء في اللجنة، ولا  من المفترض أ  

 تخذ قرارًا بناء عل  ما  وصلت  ليه، ال أ   غير موقفها في جلسات 

 20 المجلس، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنةي األخت شكرًا،  فضل 

 

 25 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو
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للتو يح: اللجنة ا خذت القرار المناسب،  شكرًا سيدي الرئيس، 

و حت في الجلسة السابقة أ  اللجنة ليس لديها مانع من أ  أولما 

 أخذ ببع  المالحظات الجوهرية، ومع احترامي لرئيس اللجنة، هنا  

ل  المادة، حيث  نه ليس لدينا مانع من  عديل بسيط قبل أ  نصوت ع

 5أ  نأخذ بعين االعتبار ما  فضل به و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب، 

ر البسيط وهو المتعلق بج ئية يومن الممكن أ  نصوت عل  المادة بالتغي

وللتذلير اللجنة دعت لل األعضاء «. حكم بات»و« مجهو  األبوين»

 ولكن لم يحضر أحد، وشكرًا. لحضور اجتماعا ها أللثر من مرة،
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

  بقراءة المادة بعد التعديل.  فضلي مقررة اللجنة شكرًا، األخت 
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

نص المادة بعد التعديل لما ا فقنا اليوم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15لقانو ، ( من هذا ا6المادة )بمراعاة أحكام »هو عل  النحو التالي: 

بشر  أال  قل مدة الحمل  معلوم الوالدينيتم  صدار شهادة ميالد للمولود 

فإ  قلت مدة الحمل  عن ستة أشهر قمرية من  اريخ  برام عقد ال وا ،

ال ف، عن المدة المذلورة أو لا  المولود مجهو  األبوين أو أي منهما

 بموجبت نسبه يقبل قيد المولود وال  صدر شهادة ميالد له  ال بعد  ثبا

 20 ، وشكرًا.«حكم بات من المحكمة المختصة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

تعديل عل  الفقرة الثانية مقدم من األخت اقتراح بلدي  شكرًا، 

دال  ال ايد واألخ نوار المحمود واألخت  هوة الكواري والدلتور فاطمة 

 25الكوهجي واألخت سامية الم يد والدلتور جهاد الفا ل، وعليه يكو  
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( من هذا 6المادة )بمراعاة أحكام »عل  النحو التالي:  9نص المادة 

بشر  أال  قل  معلوم الوالدينالد للمولود القانو ، يتم  صدار شهادة مي

فإ  قلت  مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من  اريخ  برام عقد ال وا ،

مجهو  األبوين أو  ذا لا  المولود  مدة الحمل عن المدة المذلورة أو

 5أي منهما فال يقبل قيد المولود وال  صدر شهادة ميالد له  ال بعد  ثبات 

 «.المحكمة المختصة نسبه وصدور حكم بات من

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ذ  التعديل فقط عل  الفقرة الثانية لما  فضلت  سيدي الرئيس، 

 10 معاليك، واللجنة  قبل بهذا التعديل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أخرىهل هنا  مالحظات شكرًا،  
 

 15 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

لما جاءت من الحكومة مع هل يوافق المجلس عل  هذه المادة  

 ؟التعديل الذي قرأ ه عليكم
 20 

 )أغلبية موافقة( 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   ل  المادة المذلورتعديل ال ذ   ُقر هذه المادة ب 

 التالية،  فضلي األخت مقررة اللجنة.
 25 
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل  (:11)المادة  

 الوارد في التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

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

  فضلي األخت مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 15: 14)المادة  

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 25 
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 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكو  قد انتهينا من  

 10 مواد مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟مناقشة 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 .سوف نأخذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة 

 قرير وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص بمناقشة 

قانو  بتعديل بع  أحكام  لجنة ش و  المرأة والطفل بخصوص مشرو 

م، )المعد في  وء 2012( لسنة 37قانو  الطفل الصادر بالقانو  رقم )

أطلب من األخت  هوة و االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى(.

 20 محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

ب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطل 

 المضبطة.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 
 

 10 (97صفحة  /2)انظر الملحق  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضلي  

 األخت مقررة اللجنة. 

 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 دارست اللجنة مشرو  قانو  بتعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

م 2012( لسنة 37بع  أحكام قانو  الطفل الصادر بالقانو  رقم )

مجلس الشورى(، الذي )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من 

 20( مواد،  نص المادة األول  منه عل  4يتألف فضالً عن الديباجة من )

( 37( من قانو  الطفل الصادر بالقانو  رقم )39استبدا  نص المادة )

( من 44، و ضمنت المادة الثانية   افة فقرة أخيرة للمادة )م2012لسنة 

الو ارة المعنية بالتنمية »ة ذات القانو ، فيما استبدلت المادة الثالثة عبار

، وعبارة «و ير حقو  اإلنسا  والتنمية االجتماعية»بعبارة  «االجتماعية

 25أينما وردت هذه العبارات  «الطفل المعا »بعبارة  «اإلعاقةللطفل ذي »
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في قانو  الطفل، وجاءت المادة الرابعة  نفيذية، لما اطلعت اللجنة 

واطلعت عل   عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو .

رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقا ي بسالمة 

لما  ية والقانونية.مشرو  القانو  المذلور من الناحيتين الدستور

 5اطلعت عل  المذلرة القانونية بشأ  مشرو  القانو  والمعدة من قبل 

وبعد  دار  اآلراء والمالحظات التي  المستشار القانوني المساعد للجنة.

السادة أعضاء اللجنة، وبعد  باد  وجهات النظر بين أبديت من قبل 

انوني المساعد للجنة، أعضاء اللجنة وممثلي الجهة المعنية والمستشار الق

خلصت اللجنة  ل   رورة  جراء  عديالت مهمة وذلك بإعادة صياغة 

 10بع  المواد بحيث يخر  مشرو  القانو  بصورة  حقق أهدافه األساسية 

عل  النحو اآل ي: بخصوص  عريف االستغال  االقتصادي  رى اللجنة أ  

ة بكل أنواعها ( من قانو  الطفل الحالي عر فت سوء المعامل44المادة )

سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية ولذلك و ح المقصود باإلهما  

وشمل في النهاية  من المقصود بسوء المعاملة في  طبيق أحكام قانو  

 15الطفل االستغال  االقتصادي؛  ال أ  القانو  الحالي ال يضع  عريفًا 

ذلورة، لذلك لالستغال  االقتصادي أسوة بباقي حاالت سوء المعاملة الم

 ناو  مشرو  القانو    افة التعريف المذلور أسوة بباقي التعاريف 

إل الة شبهة قد  تعلق بتعريف االستغال  االقتصادي؛  ال أ  اللجنة  وافقت 

عل   عادة صياغة التعريف  خذة بعين االعتبار مالحظات الحكومة 

 20  التعريف الواردة في مذلر ها بشأ  مشرو  القانو  ذا ه، وعليه يكو

ويقصد باالستغال  االقتصادي لل فعل يتر ب عليه أعباء ثقيلة »التالي: 

 عل  الطفل ويهدد سالمته أو صحته أو رفاهيته، باستغال   عفه أو

بأي وسيلة »بخصوص   افة عبارة . «عدم قدر ه عل  الدفا  عن حقوقه

الطفل ( من قانو  39 ل  المادة ) «بما فيها وسائل التواصل االجتماعي
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المتعلقة بحظر أو نشر أو عرض أو  داو  مطبوعات أو مصنفات فنية 

مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل  ثير الغرائ  الجنسية أو 

 شجع عل  الجريمة واالنحراف األخالقي، فإ  اللجنة  رى الموافقة عل  

رأي الحكومة الموقرة بحذفها من مشرو  القانو ، واإلبقاء عل  نص 

 5مادة الواردة في القانو  النافذ، وذلك لشمولية المادة وألنها  كفل ال

 وفير حماية أوسع من خال  عدم  حديد الوسائل التي  ستخدم في عملية 

قانو  رقم الالنشر أو العرض أو التداو  المذلورة سابقًا. من خال  

م بالتصديق عل  ا فاقية حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة 2011( لسنة 22)

عل  سبيل المثا   ،«ذوي اإلعاقة»وردت في ألثر من مادة عبارة  فقد

 10وهو ما يتعين معه التعديل ليكو   ،(7،6،4،1ال الحصر في المواد )

ألثر انسجامًا مع نصوص اال فاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة 

البحرين لما سبق بيانه. لما أ  االستشهاد با فاقية حقو  الطفل ال 

لتصحيح أل  ا فاقية حقو  الطفل أقدم بكثير من ا فاقية يشفع لعدم ا

م ودخلت حي  2006حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدت في عام 

 15م 2017( لسنة 35م. أ ف  ل  ما  قدم أ  القانو  رقم )2008عام النفاذ 

م بشأ  رعاية و أهيــل 2006( لسنة 74بتعديل بع  أحكام القانو  رقم )

بكلمة  «ذوي اإلعاقة»ن، نص عل  استبدا  عبارة و شغيل المعاقي

في عنوانه ونصوصه ليكو  متماشيًا مع التوجه الذي جاءت  «المعاقين»

في  وء وبه اال فاقية الدولية المصد  عليها من قِبل مملكة البحرين. 

 20، فإ  مشرو  القانو  دراسة ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء أثناء

مشرو  قانو  بتعديل بع  فقة من حيث المبدأ عل  المواب اللجنة  وصي

م )المعد 2012( لسنة 37أحكام قانو  الطفل الصادر بالقانو  رقم )

الموافقة عل  في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى(، و

 مواد مشرو  القانو  بالتعديالت الواردة  فصيالً في الجدو  المرفق.
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 وشكرًا.  ،لموقر ال خاذ الال مواألمر معروض عل  المجلس ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي األخت جميلة علي سلما . هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 5 

 العضو جميلة علي سلمان:

أشكر اللجنة عل  هذا الجهد والتعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

الوارد عل  هذا القانو  ــ الذي ال نختلف جميعًا عل  أهميته ــ وأعتقد 

( المتعلقة باالستغال  االقتصادي، 44أ  أهم مادة  م  عديلها هي المادة )

 10لو  لل أنوا  االستغال  الواردة في نص المادة قد  م  عريفها ماعدا 

قتصادي، و   لنت ال أ فق مع التعريف الذي جاءت  عريف االستغال  اال

ـ رغم لونها قد بذلت جهدًا في ذلك ــ لونه لم يحقق النتيجة  به اللجنة ـ

والهدف المرجو من هذا التعديل، بحيث يبين مفهوم االستغال  

( من ا فاقية 32االقتصادي بالنسبة  ل  الطفل، وخصوصًا أ  المادة )

 15يته من االستغال  االقتصادي ومن أداء أي في حما»الطفل جعلت عبارة 

عندما و ة المتعلقة باالستغال  االقتصادي.، مر ك  هذه الماد«عمل...

نرجع  ل   عريف اللجنة وما بُذ  من جهد للوصو   ل   عريف يحقق 

الغرض أرى أننا  ل  اآل  لم نصل  ل  التعريف المناسب لهذا النو  من 

  عمالة األطفا ، ماذا يعني االستغال ؟! االستغال . بالنسبة  ل  استغال

 20وليف يمكن استغال  الطفل؟ االستغال  الجنسي معروف ومعر ف 

بشكل وا ح، واالستغال  النفسي معروف ومعر ف بشكل وا ح 

أيضًا، بحيث لو وقعت واقعة من هذا النو  من االستغال  فسيمكن 

عاقب عليها  حديدها، لو  أفعالها وأرلانها وا حة جدًا    لنا سن

جنائيًا، ولكن بالنسبة  ل  االستغال  االقتصادي هل وصلنا  ل   عريف 

 25هذا النو  من االستغال ؟ ال طبعًا، االستغال  االقتصادي يكو  من 
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خال  استغال  الطفل بحيث يمكنني االستفادة من موارده، واستغال  

الة  عفه، واستخدامه عمالة رخيصة، ففي الدو  األجنبية األخرى عم

األطفا  رخيصة وعمالة الكبار مكلفة ويتر ب عليها أيضًا الت امات من 

لهذا يُستغل هذا الطفل بحيث يُدفع له عائد أو را ب  ، أمينات وغيرها

 5 عيف، وبالتالي يتم استغالله اقتصاديًا أو قد يدفعه أهله  ل  سو  

ن مردوده العمل ويُمنع من التعليم من دو  أي اعتبار لضعفه، لالستفادة م

المالي، وهذا هو االستغال  االقتصادي، لكن بهذه المادة لم أصل  ل  

النتيجة المرجوة، وعندما نصل  ل  هذه المادة  حديدًا سندلي باآلراء 

 والمقترحات التي نرى أنها  حقق الهدف من هذا التعريف، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 يد. شكرًا،  فضلي األخت دال  جاسم ال ا 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 15والشكر موصو  أيضًا  ل  رئيسة  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأعضاء اللجنة وخصوصًا األخت هالة فاي  عل  اقتراحها بشأ  مو و  

الطفل. أ فق مع األخت جميلة سلما  فيما يتعلق بتعريف االستغال  

قانو   االقتصادي للطفل، لو رجعنا بالذالرة  ل  وقت  قرار مشرو 

الطفل في المجلس فسنجد أننا و عنا  عريفات للعنف الجسدي والجنسي 

 20األنوا ، وعندما اُقترح من قبل  النفسي ولا  من السهولة  عريف هذهو

المجلس   افة  عريف العنف االقتصادي للطفل لا  لدينا  وجس بشأ  

هذا التعريف، فهل يقصد به استغال  الطفل في مجا  العمل أم في 

جاالت المر بطة باألسرة أو غير ذلك؟ المُالحظ أنه  م التطر   ل  الم

مسألة العنف االقتصادي  د الطفل في الدو  التي  عاني فيها الطفولة 
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 :شكالً من أشكا  العنف االقتصادي في الحياة اليومية، ولنا نتساء 

وما هي مظاهر  ؟ما هي  حصائيات استغال  الطفل اقتصاديًا في البحرين

االستغال  ومالمحه؟ نحن ــ و  الحمد ــ منذ نشأة قانو  األحداث  هذا

وما عقبه من انضمام البحرين  ل  ا فاقية الطفل واال فاقية المتعلقة 

 5أشكا  عمل األطفا  وقانو  العمل الحقًا الذي حم  من  أبحظر أسو

عامًا، حيث راع  حقوقه ومنحه م ايا  16أجا  له العمل عند بلوغه سن 

دة في هذا الشأ . اليوم نشهد واقعًا  شريعيًا بالنسبة  ل  قانو  محد

يراع  في  شغيل الطفل »(: 7حماية الطفل، عندما قرر في المادة )

عدم اإل رار بسالمته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في 

 10، لما «هذا القانو ، لما  راع  أحكام قوانين العمل في المملكة

خاص بالتسو  والتشرد أيضًا، لل هذه القوانين جاءت و عنا القانو  ال

لحماية الطفولة في البحرين. عل  المستوى القضائي لدينا أيضًا قضاء 

يراقب، فلو حدث أي شكل من أشكا  الحوادث والجرائم ــ ال قدر 

ا  ــ بالنسبة  ل  الطفل صحيح أنه يعاقب الطفل الجاني حينها، ولكن 

 15ا  من األشخاص الذين يعاقبو  فالقضاء أدخلهم  ذا ثبت  هما  والديه

شدد عليهما العقوبة ألنهما من يفترض بهما  ولي رعاية هذا االبن. بل 

عل  مستوى النيابة العامة نجد أ  هنا  نيابة متخصصة في مجا  

نيابة خاصة باألطفا   أسسالطفولة، والمستشار الدلتور علي البوعينين 

فيها مع  يعاطم التمينة عيس  ــ نرى ليف يتــ منوطة باألخت الع ي ة أ

 20األسرة والطفل بشكل عام في القضايا األسرية، حيث ال ي خذ بها 

ن لمسنا حاالت حت  في رة النهارية ــ نحن بصفتنا محاميفقط في الفت

النيابة  تدخل فيها سريع في مثل هذه الحاالت، ما ومنتصف الليل ــ 

 نفيذية قضائية لتحقيق الم يد من نسع   ليه هو أ   كو  التدابير 

الحماية للطفل، بحيث ال  قتصر عل   عريف وجد ه ــ صراحةً ــ ال يغطي 
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المبادئ واألسس التي أقيم عليها هذا االقتراح، وأحب في هذا الشأ  

حظر نشر أو عرض أو  داو  »  افة نقطة  تعلق بتوصية اللجنة حو  

ر الغرائ  الجنسية أو  شجع عل  مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية...  ثي

ي أب»  افة عل   الا  االقتراح مبنيً ،«الجريمة واالنحراف األخالقي

 5 .في رأيي ، عندما حذفت هذه العبارة لم يعد للنص قيمة«وسيلة لانت

يستبد  بنص »حيث ورد فيها:  39وبخصوص  وصية اللجنة بشأ  المادة 

وقد و عت اللجنة النص  ،«( من قانو  الطفل النص اآل ي39المادة )

وعند مراجعة هذا النص نجده  ،«بأي وسيلة لانت»بعد حذف عبارة 

النص ذا ه الموجود في القانو  النافذ، وبالتالي  وصية اللجنة مع 

 10مع اإلبقاء »اعتذاري الشديد ليست في مكانها، ويفترض أ  ينص عل  

« لانتبأي وسيلة »عبارة . «عل  النص لما هو في القانو  النافذ

 صدت لها  شريعات أخرى، نحن أسسنا قانونًا خاصًا بالمعلومات 

والوسائل اإللكترونية، ما ينقصنا فقط هو التنفيذ والمتابعة والتبليغ. 

ي سفنا ويخجلنا ما نراه اليوم في وسائل التواصل االجتماعي بحجة أ  

 15م أو أي شخص لديه سناب شات يفتحه للعمو bloggerهذا الموقع أو الـ 

ويعرض فيه ما يخدش الحياء، ليس فقط للكبار بل للصغار أيضًا، 

+ ال  فتحه بل بالعكس أو  ما يُفتح هو هذا الحساب! 18وعندما يضع 

أل  )لل ممنو  مرغوب( بالنسبة لهم.     ليات التصدي المباشرة من 

قبل سلطة النيابة العامة ومن قبل المرال  المعنية بحماية الطفل  جعل 

 20أي مواطن أ  يقيم مثل هذه الدعاوى عل  ه الء، وهذا ما من حق 

ينقصنا اليوم. أيضًا عندما يستغل طفل أو طفلة لعرض شيء لجلب الما  

بأمر ما، حيث  ل م طفلة بالسهر حت  منتصف الليل في  حدى  مهمااو ل 

الدو  المجاورة من أجل القيام بإعالنات  جلب الما  للوالدين، مثل هذه 

يجب التصدي لها قضائيًا من خال  هذه الشكاوى، وليس  الممارسات
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فقط من خال  النصوص. لو رجعنا  ل  نصوصنا التشريعية الخاصة 

بالطفل ــ لألمانة ــ فسنجدها قوانين متقدمة جدًا، لماذا متقدمة جدًا؟ 

ألننا ابتكرنا نصوصًا  جرائية حمائية المسنا فيها الواقع، اليوم عندما 

لخطر فيجب أال نقو  يجب أ  يُحم  فقط من لذا يتعرض الطفل ل

 5لذا، بل نبين ليفية حمايته حيث يُعهد  ل  أنا  المحافظة عليه، و

فإذا لا  أحد والديه عنيفًا يمنع من دخو  المسكن، حيث ا خذنا 

لنيابة لتأخذ مجراها في هذه األمور. لخطوات  جرائية وو عنا صالحيات 

 ي ة عل  القلب، وهي دائمًا  سع  في    لجنة ش و  المرأة والطفل ع

 جراءا ها جاهدة  ل  و ع نصوص محددة. قبل أ  ندخل في المواد، 

 10وقبل أ  نتخذ قرارًا في هذا الجانب، ألتمس من اللجنة أ  يعاد مشرو  

القانو   ليها، و بحث في مسألة هل نحن بحاجة  ل  هذا القانو  أم ال؟ 

؟  ذا قلت )يحظر( ولكن هل ر بت عقوبةألنني قد أ ع اليوم  عريفًا ما، 

ال ، ولم أ ع عقوبة، فالنص سيكو  عقيمًا، وليس في  عريف االستغ

منتجًا. أ من  عل  اللجنة الموقرة أ   قوم بسحب مشرو  القانو ، 

 15واالطال  عل  مضمو  قانو  الطفل، واالجتما  مع اإلخوة في نيابة الطفل 

دة لديهم، فهم لديهم  شكاليات للتعرف ألثر عل  اإلشكاليات الموجو

في  طبيق النصوص، وليسوا قادرين أحيانًا عل  مباشرة صالحيا هم 

التطبيق بشكل أوسع، ألننا لم نالمس احتياجات النيابة العامة في 

ولكننا نظل نقو     الطفل البحريني  والممارسة في هذا الجانب.

 20أمينه. عل  سبيل والمقيم بخير، وهنا   ليات لثيرة لحماية الطفل و 

المثا  شرطة مرل  المحر  بقيادة األخ فوا  الحسن لديهم  جربة رائدة 

في هذا الشأ . اليوم عندما يعنف طفل أو امرأة أصبحت  ُ وى و ُعط  

ما  ستحق وما  ريده من احتياجات، ويتم  سليمها ها فًا للتواصل و أمين 

مًا في نحن نحر   قداحتياجا ها، وبالتالي ال نضع أشياء نخوض فيها، 
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ا. د  حرا  التقدم في المجاالت التي نريد ا باعههذا الجانب، وبالتالي لن 

رًا في قانو  الطفل يواألحداث، ونحدث  غي لنرى احتياجات النيابة العامة

أ  نشر  مواد بشأ   ل  بناءً عل  احتياجا هم، ومن وجهة نظري ال نحتا  

يست ظاهرة في المجتمع البحريني، استغال  الطفل اقتصاديًا، ألنها ل

 5استغال  جنسي نعم، واستغال  جسدي نعم، واستغال  نفسي نعم، هنا  

لل ذلك موجود لدينا، هذه اآلليات التي يجب أ  نعمل عليها، ولكن 

االستغال  االقتصادي عرف في دو  يعاني األطفا  فيها هذا النو  من 

مع، ويجب  وفير لل الحماية هذا المجت ناشئةاالستغال .    األطفا  هم 

له الء األطفا ، فهم من سيعو  عليهم البلد مستقبالً، هذه وجهة نظري 

 10 واألمر مترو  لإلخوة في اللجنة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 15 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

أ وجه بالشكر  ل  لجنة ش و  المرأة  الرئيس،شكرًا سيدي  

والطفل عل  هذا التقرير. لنت  من الموقعين عل  مشرو  القانو  هذا 

عندما لا  مقترحًا بقانو ، وأ فق مع ما  فضلت به األخت دال  ال ايد 

من قانو  الطفل، فأنا  همني  39بخصوص  وصية اللجنة في المادة 

 20 يها وسائل التواصل االجتماعي(، أل  عبارة )بأي وسيلة أخرى بما ف

 هذا التعديل عندما فكرنا بو عه، جاء للتصدي لعصابات 

استغال  األطفا  عبر وسائل التواصل االجتماعي. أطفا  اليوم أصبحوا 

(، WhatsApp(، و)youtube) يستخدمو  هذه الوسائل المختلفة من

 ويجيدو ، وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي، (Instagram)و
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الموجودين في هذه القاعة، من  استخدامها ألثر مني ومن الكثير

لذلك لا  من المهم بالنسبة  لي  شخصيًا وجود هذه العبارة، واآل  

عندما أوص  اإلخوة في اللجنة بحذف هذه العبارة، لم يعد هنا  أهمية 

ب للمادة. أ فق مع األخت دال  ال ايد، وأ من  عل  اللجنة أ   قوم بسح

 5 مشرو  القانو  هذا؛ ألنني ال أعتقد أ  له أهمية اآل ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  
 

 10 دالل جاسم الزايد: العضو

أعتذر من األخت الدلتورة جهاد الفا ل  شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذاري لها،  حيث  نني لم أالحظ أنها من مقدمي االقتراح، لذا أقدم

 وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

بدايةً أود أ  أ وجه  ل  لجنة ش و  المرأة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20والطفل بالشكر الج يل عل  هذا التقرير الجيد. وأود أ  أ طر   ل  

نقطتين وهما: أوالً: بالنسبة  ل  االستغال  االقتصادي لألطفا ، الحمد 

أننا في مملكة البحرين ليست لدينا ظاهرة شائعة بهذا الشأ ، قد   

، مملكة البحرين لل أربع سنوات  قوم  كو  هنا  حاالت فردية

بتقديم  قرير شامل عن و ع الطفل  ل  لجنة حقو  الطفل باألمم 

 25المتحدة، ولم نالحظ خال  سنين عديدة أنهم انتقدوا أو أشاروا  ل  
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االستغال  االقتصادي بالنسبة  ل  الطفل في مملكة البحرين، طبعًا 

هنا  الكثير من هنا  دو  لثيرة  ستغل الطفل بشكل لبير، و

الحاالت التي  طرقت  ليها لجنة حقو  الطفل باألمم المتحدة بالنسبة 

لطفل، ل ل  استغال  الطفل. ثانيًا: بالنسبة  ل  االستغال  الجنسي 

 5عدة في ليفية حماية  ااإلخوا  أشاروا  ل  هذه النقطة، وبينوا نقاطً

ة ليست في والمشكل .الن ء والطفل من هذه األشياء غير األخالقية

مملكة البحرين وليست في الجهات المعنية في البحرين، فالجهات 

لمكافحة  عل  ألمل وجه المعنية في مملكة البحرين  قوم بواجبها

محتواها هذه الظاهرة، ولكن المشكلة في القنوات الدولية التي  بث 

 10ويستطيع أي شخص أ  يدخل هذه القنوات، لذا نريد من الجهات المعنية 

 قوم بمراقبة هذه األمور أ   قف وقفة، و منع مثل هذه األشياء،  التي

هذه القنوات، وهذه لهنا  حيل لثيرة يقوم بها حت  األطفا  للدخو  

الطامة الكبرى، في مملكة البحرين هنا  جهات معنية  راقب هذه 

األمور، لكن ماذا عن القنوات التي  أ ينا من الخار ؟ هذه مشكلة 

 15تطر   ليها و تخذ اإلجراءات الال مة    اللجنة أ  لبيرة، ويجب عل

بشأنها بالتنسيق مع و ارة الخارجية، وذلك ال خاذ موقف صارم بهذا 

 الشأ ، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 .شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي 

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

ع مهتم من الجميل أ  نرى اليوم أ  الجمي الرئيس،شكرًا سيدي  

السرور في قلوبنا جميعًا.    مشرو  القانو  بقانو  الطفل، وهذا يبعث 
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هذا و ع عل  أسا  أ  نطور وندخل بع  األمور المهمة في قانو  

الطفل، وأحب أ  أستمع  ل  مالحظات الجميع. وأ قدم بطلب سحب 

سة، وأ وجه بالشكر  ل  جميع األعضاء مشرو  القانو  للم يد من الدرا

الذي يرغبو  في المساعدة في  طوير المواد التي طرحناها، و   شاء 

 5 ا  نأ ي بمشرو  قانو  أفضل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  رئيسة اللجنة األخت الدلتورة فاطمة الكوهجي شكرًا،  

 رغب في سحب مشرو  القانو ، فمن لديه مداخلة أخرى غير طلب 

 10  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.سحب القانو  من قبل اللجنة فليتفضل.  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

من  44لدي  ساؤ  بالنسبة  ل  المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

االستغال  نو  الخاصة باالستغال  االقتصادي، أوالً:    مشرو  القا

 15ة البحرين ليس بظاهرة  ستوجب و ع قانو  كلاالقتصادي للطفل في مم

من العمالة فيه مستوردة، فكيف يتم  %60لها. ثانيًا: نحن في بلد 

استغال  الطفل اقتصاديًا فيه؟ لذا أعتقد أ  المادة ليس لها في مشرو  

هي   ي د من غير غاية. الس ا  األهم هو بشأ  القانو  مكا ، و

االستغال  االقتصادي لألطفا ، نحن في هذا المجلس الموقر عرفنا في 

 20 حديد سن مرحلة الطفولة من صفر  ل  أحد الفصو  التشريعية أ  

سنة، وهذا بحسب  عريف الطفل لدى لجنة حقو  الطفل  ةعشر ثماني

سنة  17ذلك، فهل الذي عمره  باألمم المتحدة، وأقر مجلسكم الموقر

سنة وعمل يعتبر  16اقتصاديًا؟ هل من عمره  وعمل يعتبر طفالً مستغالً

طفالً، وبالتالي عمله يعتبر استغالالً للطفولة؟ اليوم قوة دفا  البحرين 

 25سنة للعمل لديها، ويدخلو  دورات  دريبية، بينما  16 قبل من هم بعمر 
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سنة يعد طفالً، وبالتالي البد من  16بحسب  عريفنا للطفل من بعمر 

 شكاليات عدة مستقبالً، وحت  لو أ   سبب عادة التعريف، ألنه سيُ

في فترة العطل الدراسية أحب أ  يساعد نفسه ويساعد أهله  اهنا  شابً

وعمل، فهل يطاله القانو ؟ هذا س ا  أ وجه به  ل  المجلس لكل. 

 5في  قريرها، وأطالب  أ وجه بالشكر  ل  اللجنة عل  لل ما أبد هو

ذ بتعريف الطفل من صفر بتعريف جديد لسن الطفولة، ألنه  ذا  م األخ

سنة، فإننا سنواجه بهذا التعريف  شكاليات في  ةعشر  ل  ثماني

 المستقبل، وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور منصور محمد سرحا . 

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

رير فقط لدي استفسار، جاء في متن التق شكرًا سيدي الرئيس، 

 15لل فعل يتر ب عليه أعباء ثقيلة >التالي: لتعريف االستغال  االقتصادي 

وهذا  <وصحته...>، هذا أمر معروف، <عل  الطفل ويهدد سالمته

ود أ  أستفسر ، هذه الرفاهية أ<ورفاهيته...>لذلك أمر معروف أيضًا، 

عنها، االستغال  االقتصادي ألي فئة من فئات األطفا ؟ هل ألوالد التجار 

  التفاءً اقتصاديًا، ولن وأو ألوالد األغنياء؟ طبعًا ال، فه الء مكتف

 20  ويرسلوا أوالدهم  ل  العمل حت  يتم استغاللهم اقتصاديًا، المقتدر

العمل، من الذي سيرسل  والطبقة المتوسطة أيضًا لن يرسلوا أوالدهم  ل 

أوالده  ل  العمل؟ هم العوائل الفقيرة جدًا، وعندما يجد المعيل نفسه 

غير قادر عل  العمل، عندها قد يطلب من طفله أ  يتجه  ل  العمل 

ليجلب الما ، وحت  الطفل قد يرى نفسه مجبرًا عل   عالة عائلته.  ذ  
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طفا ، فهم يعنو  االستغال  االقتصادي لأل 44المقصود في المادة 

األطفا  الفقراء، وليسوا أطفا  العوائل المقتدرة، وبالتالي هل أوالد 

العوائل الفقيرة لديهم رفاهية؟ هل يعيشو  برفاهية حت  يتم  هديد 

رفاهيتهم؟ في هذه الحالة ولأننا نقو   هديد رفاهية من ال رفاهية له، 

 5 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

لمعالجة ظاهرة  ا شريعً قرلٍ نحن بع  األوقات نعل  لشكرًا،  

 فضل األخ خميس غير موجودة، هذا ما  ريدو  قوله بالمختصر المفيد. 

 10 حمد الرميحي.

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصو   ل  اللجنة الموقرة،  شكرًا سيدي الرئيس، 

ا نبديه و ل  لل ال مالء وال ميالت الذين  داخلوا في هذه المادة، وم

 15. استردادها للمشرو  و عادة دراسته عندمن مالحظات قد  فيد اللجنة 

مفهوم االستغال  هو مفهوم واسع جدًا، وحصره في مفهوم االستغال  

االقتصادي هو  عريف مجت أ جدًا، وبالتالي حبذا لو قامت اللجنة الموقرة 

مومة بدعوة الجمعيات المعنية بهذا الشأ  مثل جمعية الطفولة واأل

وم سسات المجتمع المدني األخرى المعنية بالطفل ألخذ مرئيا هم حو  

 20هذا األمر، وهو األمر الذي قد يفيد بهذا الشأ ، أما حصر األمر في 

االستغال  االقتصادي فأعتقد أنه  عريف مجت أ جدًا، ومفهوم االستغال  

 فضل واسع، قد يكو  استغالالً ماليًا أو استغالالً جنسيًا ــ لما  

ال مالء ــ و ل   خره؛ يجب و ع هذه المالحظات في االعتبار عند 

 استرداد هذا المشرو ، وشكرًا.

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 5نحن طلبنا أ  نسترد المشرو ، وأنا أطلب  شكرًا سيدي الرئيس، 

من لل عضو لديه أي  عديل أو أي اقتراح أ  يكتبه لنا أو يحضر 

، وأفض ل طبعًا أ  يحضر االجتما  حت  نناقشه ونعرف اللجنة اجتما 

الشكل الصحيح. المو و  مهم جدًا، وجهات نظره ونضمنها التقرير ب

قط لألطفا  الذين يأ و  من فاالستغال  االقتصادي موجود، وهو ليس ف

 10عوائل متدنية الو ع االقتصادي، ولكن قد يكو  لذلك في العوائل 

المقتدرة، حيث يتم استغال  الطفل من قِبَّلِ أهله؛ والمهم هنا أنني أشدد 

عل   خواني وأخوا ي األعضاء أ  يحضروا اجتما  اللجنة أو يرسلوا لنا 

 مقترحا هم مكتوبة لمناقشتها، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

أشكر اللجنة الموقرة.  شغيل األطفا   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20له  ثار سلبية واقعًا  نعكس عل  المجتمع بشكل عام وعل  األطفا  

لكن بشكل خاص. ال  وجد ظاهرة لدينا في البحرين و  الحمد، و

 وجد حاالت فردية. بالنسبة  ل  االستغال  االقتصادي لدي استفسار 

بسيط، وهو عن بع  اآلباء الذين لديهم محالت  جارية، ويأخذو  

أبناءهم للعمل معهم في العطالت الصيفية في هذه المحالت، فهل يصد  
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عل  هذه الحالة مفهوم االستغال  االقتصادي؟! أعني استغال  األب 

شهور،  3أل  األب يشغل ابنه معه في فترة العطلة الصيفية لمدة  لألبناء،

وهنا استفساري: هل ينطبق عل  هذا الشخص أنه استغل ابنه أم ال؟! 

 أرجو أ  أحصل عل  جواب من اللجنة الموقرة، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي 

 . جنةرئيسة الل

 

 10 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

أشكر األخ جواد عبا  عل  هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

االستفسار. بالنسبة  ل  الطفل  ذا شار  أباه في عمله في وقت  جا ا ه 

فإ  هذا يعتبر نوعًا من التدريب وغر  مبادئ العمل في الطفل، وذلك 

خذ فيها مكا  أبيه في المستقبل، حت  يترب  عل  المهنة التي سوف يأ

 15أما االستغال  فإ  لل التعاريف الواردة  شير  ل  أ  استغال  الطفل 

اقتصاديًا يعني أ  يأخذ األب موارده المادية التي يكتسبها رغمًا عنه 

بطريق الخديعة أو الضغط أو أي طريقة أخرى بحيث يأخذ هذه الموارد 

ميراث الطفل، حيث يقوم أحد أفراد المالية الخاصة بالطفل، ومثا  ذلك 

العائلة باستغالله والحصو  عل  أمواله، أو أ  يعمل الطفل الصغير ويقوم 

 20أهله بأخذ أمواله التي يتكسبها؛ ولكن التدريب عند أبيه في العمل 

ليس استغالالً، و نما في اعتقادي أ  األهل يُشكرو  عل   دريب أبنائهم 

 نها في المستقبل، وشكرًا.عل  مهنة يمكن أ  يستفيدوا م

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 فضل األخ أحمـــد أرجو أ  يكو  الجواب وا حًا. شكرًا،  
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  براهيــم بهـــ اد.

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

بداية أ فق مع األخت دال  ال ايد عندما  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5مناقشة قانو  الطفل  أ يفت عند مسألةقالت    استغال  الطفل هي 

في المجلس الموقر، وبالفعل  مت مناقشة هذه اإل افة ألنه ربما يكو  

هنا  استغال  للطفل اقتصاديًا عبر حرمانه من ميراث جاءه من أبيه أو 

أمه أو من أحد أقاربه، فإخوانه قد يستغلونه، واألقرباء قد يستغلونه، 

ب حصته من اإلرث، وأيضًا أو الورثة اآلخرين قد يستغلو  الطفل عبر سل

 10قد يكو  الوصي عل  الطفل هو من يسلب حق الطفل، لذلك جاء 

االستغال  االقتصادي   افة  ل  القانو ، وليس معن  ذلك أ  هنا  

أطفاالً ال يعملو  أو أطفا  يعملو  بدو   عطاء حق. عندما ناق  المجلس 

وحرما   هذا االستغال  االقتصادي لا  ينظر ويرل  عل  الميراث

الطفل من حقه.  ذا لانت الدو  األخرى ال  نظر  ل  ما  ذا لا  هنا  

 15استغال  للطفل في البحرين فهذا شيء جيد، ولكن ال يمنع ذلك من أ  

نشر   القوانين التي  حمي الطفل اقتصاديًا و منع استغالله، وال ننتظر 

وصياء عل   ل  أ   كثر شكاوى األطفا  أو أوليائهم ــ من أولياء أو أ

أطفالهم ــ وبعد ذلك نشر   لهم، نحن نشر   من أجل حماية الطفل 

مستقبالً وليس بعد الحدث، فيجب أال يكو  لدينا رد فعل بعد أ  

 20يحدث الشيء، و نما نضع الحواج  والموانع في البداية. األمر اآلخر، ال 

ا  أ صور أ  األطفا  المستغلين يحددو  بأنهم أغنياء أو فقراء، فهن

استغال  للطفل سواء لا  غنيًا أو فقيرًا، ألنه  ذا لا  غنيًا فهنا  من 

سوف يستغله و ذا لا  فقيرًا فهنا  من سوف يستغله لذلك، ال  ميي  

بين فئة وفئة من األطفا ، لل طفل يُسلب حقه يجب أ  يُطبق عليه 
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 هذا القانو ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 جما  محمد فخرو.شكرًا،  فضل األخ  

 5 

 العضو جمال محمد فخرو:

األخ أحمد به اد أو ح لثيرًا مما لنت  شكرًا سيدي الرئيس، 

أنوي أ  أقوله، وأردت أ  أقو  التالي:    هذا القانو  ال نشر عه لوجود 

ظاهرة، و نما نشر عه لكي ال  حدث ظاهرة في المجتمع، فهذه المادة 

 10وقائية وليست مادة للتصدي لظاهرة قائمة، والكل يقر بأنه ال  وجد 

عن االستغال ، واالستغال  هو سلب  ظاهرة في البحرين. نحن نتكلم

حق، هو استخدام طفل أو  نسا  من غير حق أو نصيب عاد ، وبالتالي 

من الصعب أ  نقو   ننا في البحرين ليس لدينا هذه الحاالت، قد  كو  

هنا  حاالت لم  صل  ل  مرحلة الظاهرة، وبالتالي يجب أ  نقف 

 15لنت أ من  عل   متصدين لكل من  سو  له نفسه استغال  الطفل.

من ا فاقية حقو  الطفل الدولية، المادة  32اللجنة أ   رجع  ل  المادة 

وا حة ومحددة وصريحة في  عريفها لالستغال  االقتصادي، واسمح لي 

 عترف الدو  األطراف بحق الطفل »أ  أقرأها للمجلس، حيث  قو : 

أ  يكو   في حمايته من االستغال  االقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجح

 20خطيرًا أو أ  يُمثل  عاقة لتعليم الطفل أو أ  يكو   ارًا بصحة الطفل 

هذه هي « أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي

في صياغة الفقرة اإل افية من المادة التي يجب أ   ر كن  ليها اللجنة 

 طار هذا ، هذه الفقرة مهمة ولكن يجب أ   ُصاغ  من 44البند 

التعريف الدولي، ويجب أال نجتهد فيه طالما أ  هنا   عريفًا دوليًا 

 25، ال أعرف في الحقيقة 39عليه. الجانب اآلخر فيما يتعلق بالمادة  امتعارفً
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لماذا  ريد اللجنة أ   لغي اإلشارة  ل  مو و  وسائل التواصل االجتماعي! 

اإلساءة  ل  الطفل  قانو  الجرائم اإللكترونية يشير بشكل وا ح  ل 

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي والعقوبات الواردة عليه، وهذا 

، وبالتالي ال أميل  ل   لغائها ولكن عل  10موجود في المادة رقم 

 5 العكس أرى أ  وجودها يتماش  مع ظروف العصر الحالي، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ن حاجي  قوي. شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة سوس 

 

 10 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

األطفا  نعم يتم استغاللهم بشكل سيئ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

اليوم نحن نرى الكثير من األطفا  لديهم مواهب، ولكن أعمارهم التي 

هم فيها ليست األعمار المناسبة إلبرا  هذه المواهب حيث قد يتم 

المغني أو الطفل الممثل، فهل  عرفو   استغاللهم اقتصاديًا؛ هنا  الطفل

 15لم  أخذ جلسات التمثيل من وقت الطفل! قد  متد  ل  أوقات طويلة 

و صل  ل  منتصف الليل، و ل  أوقات يتعب فيها الطفل؛ منذ أيام فقط 

ـ لن أذلر اسم دولته  لا  عل  قنوات التواصل االجتماعي طفل خليجي ـ

أسا  أنه أجمل طفل صاحب مالمح أو اسمه ــ استضافه التليف يو  عل  

عربية، وهذا الطفل و عوه أمام الكاميرات وهو من عج  مامًا من 

 20و نما قام بتصويره بهذا التصوير ومن لالم النا ، لم يكتفِ والده 

أثناء المشي وأثناء ذهابه  ل  المدرسة، ال أعرف ما هو هدف الوالد! 

لطفل الذي يظهر في هنا  أطفا  ين عجو  من هذا المو و . ا ولكنْ

المجالت، ويقومو  بتصويره وهو يلبس بدلة ما أو يَّعرض أ ياء معينة 

لمحالت معينة، جلسات  صوير هذا الطفل في أو ا  معينة  أخذ منه 

 25الوقت الكثير، نحن الكبار لكي ننج  مقابلة مد ها ثوا ٍ بسيطة 
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قائية نحتا   ل  دقائق عديدة فما بالكم بهذا الطفل الذي حرلته  ل

وعليه نقو  نعم هنا  استغال   وال يستطيع أ  يثبت في مكا  واحد.

سيئ ال يقتصر عل  طفل فقير أو طفل غني، هنا  طفل جميل، وطفل 

صاحب موهبة، وهنا  طفل صاحب شخصية معينة، ربما يستغله والداه 

 5أو أحد المقربين من أهله من أجل  برا   لك الموهبة، ولكن في النهاية 

البد أ  ننتبه في قانو  الطفل  ل  أ  هذا الطفل البد أ   .غال هو است

يُمار  حيا ه في  لك الفترة بكامل عفويته ولعبه ودراسته، وال يكو  

 أداة استغال  اقتصادي، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

البع  طرحوا  ساؤالً حو  هل نحن  يس،شكرًا سيدي الرئ 

 15بحاجة  ل  هذا التعريف؟! أعتقد أننا بالفعل نحتا   ل  هذا التعريف، 

وخصوصًا أ  المجلس أصر  عند مناقشة قانو  الطفل عل  و ع  عريف 

 االستغال  االقتصادي، ونحن اليوم عندما نُعر ف االستغال  االقتصادي 

رين وحت  لو لم يُستغل هنا أطفا  في ــ حت  لو لم يكن ظاهرة في البح

البحرين ــ فإننا نُشر   للمستقبل، وال ننتظر أ   حدث هذه الحاالت من 

 20أجل أ  نُشر   قانونًا يُعاقب عل  هذه األفعا ؛ وفي هذا الوقت في حالة 

عدم التشريع من الممكن أ  يفلت أحد من العقاب حت  لو لا  األب. 

ة عندما و عت هذا المقترح المهم أ  أيضًا لنت أ من  عل  اللجن

، أل  هنا  عقوبة عل  االستغال  الجنسي وهنا   كو  هنا  عقوبة

عقوبات عل  جميع أنوا  االستغال  األخرى للطفل، وبما أ  االستغال  
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وبة عل  االقتصادي سوف يتم  عريفه فمن المفترض أ   كو  هنا  عق

الستغال  االقتصادي له مضار متفقو  عل  أ  امن يستغل األطفا ، ألننا 

لبيرة عل  الطفل.    استغال  الطفل قد ي دي  ل   جباره عل   ر  

دراسته، وحت  لو لم يتر  الدراسة جبرًا، ولكنه عندما ينخر  في 

 5سو  العمل أو في العمل االقتصادي حت  يجني أرباحًا، فسوف يتعود 

لتالي ذلك سي ثر عل  هذا المسلك، وسوف يتر  الدراسة  دريجيًا، وبا

عل  مستقبله التعليمي. أ فق مع األخ أحمد به اد في لل ما  فضل به، 

المعني أ  بأننا ال نشر  لظواهر، ولكننا نشر  للمستقبل، وخصوصًا 

أ  هذا التشريع يخص لل طفل حت  ونقصد بهذا التشريع هو الطفل، 

 10يمكن ب، و  لدينا نسبة لبيرة من األجانلو لم يكن بحرينيًا، نحن اآل

أ   حصل لدينا هذه الظاهرة وهذه األفعا ، فهذا يشر  لجميع األطفا ، 

 وأنا أ صور أنه مهم جدًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 15 شكرًا،  فضلي األخت سامية خليل الم يد.  

 

 سامية خليل المؤيد: العضو

اللجنة وأعضائها عملهم،  ةنقدر لرئيس شكرًا سيدي الرئيس، 

و ذا طُلب منا فسوف نقدم مقترحا نا لتابيًا، ولكن من خال  مراجعتي 

 20أعتقد أنه البد من   افة للمة  <االستغال  االقتصادي>لتعريف 

>مادية< بعد للمة >أعباء< فتصبح >أعباء مادية ثقيلة< ألنه بدو  

لك باستغال  هذه الكلمة  صبح العبارة ناقصة، وبعد ذلك عبارة >وذ

 عفه<. أما المادة الثالثة التي  تكلم عن الو ارات المعنية بهذه األمور، 

سيما أنه مع التعديالت ــ وال <و ارة التنمية االجتماعية>فبدال من ذلر 
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الو ارية التي  حدث يحصل  غيير في المسميات ــ أرى أنه من األفضل 

 ، وشكرًا.<لالو ارة المعنية بش و  الطف>واألجدى أ  نقو  
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

لما أشكر اإلخوة واألخوات. مالحظتي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10التواصل بعدما رأت اللجنة حذف عبارة >وسائل ف(، 39بخصوص المادة )

االجتماعي< أصبح ال محل للتعديل في هذه المادة، ولكن  بق  

نشر أو عرض أو  داو   يحظر> شكالية، وهي أ  النص الحالي يقو : 

مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل 

<، مثيرة للغرائ  الجنسية أو مشجعة عل  الجريمة واالنحراف األخالقي

 15ل التواصل االجتماعي< أصبح النص عل  حذفنا عبارة >وسائوبعدما 

نشر أو عرض أو  داو  مطبوعات أو مصنفات فنية  يحظر>اآل ي: النحو 

...< هنا  مت مثيرة كو  مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل 

  افة للمة > كو <، و ذا حذفنا هذه الكلمة فسوف يكو  النص 

ولذلك  ذا رأت اللجنة جدوى من حذف عبارة  لما هو في القانو  القائم.

 20>وسائل التواصل االجتماعي<؛ فأرى أ  يُصرف النظر عن هذه المادة، 

حيث    هذه المادة لم  صبح محالً للتعديل،  ذ  في التقرير القادم 

 سوف نأ ي بماد ين وليس بثالث مواد، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 شكرًا،  فضلي األخت  هوة محمد الكواري.  



 19المضبطة      م25/2/2018 ( 60)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

وشكرًا للجميع، بصراحة لانت بع   شكرًا سيدي الرئيس، 

المداخالت مفيدة لنا نحن في اللجنة، وأنا أ فق مع أ  نقوم بصياغة 

 5 شريع وقائي، وأ   كو  الرفاهية لكل طفل يعي  عل  أرض مملكة 

أ  يكو  لدينا  ميي  ما بين طفل فقير وطفل غني، البحرين، وال نتمن  

بل نتمن  أ  يكو  لل شخص يعي  عل  أرض البحرين مرفهًا. أعتقد 

أ  حذف عبارة >وسائل التواصل االجتماعي< جاء نتيجة لتكامل 

بع ، ألنها موجودة في قانو  الجرائم مع التشريعات بعضها 

 10 أ من  عند  عديلها  اإللكترونية، ولهذا السبب  م حذفها، ولكنني

ــ باال فا  مع رئيس اللجنة ــ أ  نقوم بسحب التقرير والتعديل عليه، 

ونتمن  أ  يحو   عجابكم، وأ  يحو  موافقتكم في المرة القادمة، 

 وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ خميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

األخت ال ميلة سامية الم يد ذلرت أ   س،شكرًا سيدي الرئي 

 20األعباء هي أعباء مالية، وأنا أرى أ  األعباء لثيرة، وليست أعباء مالية 

فقط، و نما هي أعباء مالية وأعباء نفسية وأعباء جسدية لما حدد ها 

األعباء <، فالمادة، حيث قالت >يهدد سالمته أو صحته أو رفاهيته

ا قد  هدد سالمة جسده، ولذلك أنا أقو  النفسية قد  هدد صحته، وأيضً

   للمة >أعباء< قد  كو  أفضل من حصر المو و  في عبارة 

 25 فقط، هذه وجهة نظري الشخصية، وشكرًا. <أعباء مالية>
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 5 هجي:العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكو

بالنسبة  ل  نص العقوبات، لم يأ نا نص  شكرًا سيدي الرئيس، 

العقوبات الخاص بالطفل، ولذلك سوف نتناق  بخصوص العقوبات 

المتر بة عل  التعديل عندما نقره في المجلس. أود الرد عل  لالم األخت 

الدلتورة سوسن  قوي بخصوص استغال  الطفل،  ذا قام أي ولي أمر 

 10و نشر صوره في برنامج ما، واعتبرت ذلك أنه يقصد بتصوير ابنه أ

استغال  ابنه، فمعن  ذلك أنه يجب عل  ولي األمر أ  يرفع يده عن 

أبنائه للهم، ألنني  ذا اعتبرت أ  الفعل استغال  فمعن  ذلك أنه يجب 

أ   تر ب عليه عقوبات، وأ  ولي األمر ليس لديه أي سلطة عل  ابنه. 

صغير العمر، وجعلته يقوم بعمل الذا جئت للطفل من الناحية التربوية  

 15شيء ما أمام الجمهور ي يل عنه عا   الخوف عند الكبر، فسوف 

يتمكن من مواجهة الجمهور، وسيتكلم ويعطي ويعرض، وسيتمكن 

من التواجد والعطاء في أي م سسة. ما نتكلم عنه معناه أننا ال يمكن 

المسرح، وأيضًا ولي األمر أ  نسمح للطالب في المدار  بالوقوف عل  

ال يمكنه أ  يسمح بذلك، فأنت ومالك ألبيك، أليس ذلك صحيحًا؟! 

 20أنا ال أقو   نه يستغل ابنه، و نما هو التشف لدى ابنه موهبة خاصة، 

فقد يكو  مثالً يحصل عل  مردود مقابل ذلك، وقد يصرف ما يحصل 

عل  ولي األمر  عليه عل   ربية ابنه و دريبه، ولكننا ال نود أ  نضغط

ألثر من الال م، ألنني  ذا قلت اليوم    هذا استغال  البنه فمعن  ذلك 

أنني سوف أفرض عقوبة وسوف أقوم بإيقاف األب أمام القضاء بتهمة 
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 استغال  ابنه والحصو  عل  مقابل، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور سعيد أحمد عبدا . 

 5 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: والعض

مو و  االستغال  االقتصادي لما  شكرًا سيدي الرئيس، 

  عل  مردود مالي، وحصللعرفناه سابقًا هو أ  يتم استغال  الطفل 

نحتا  نحن ولكن لالم األخت جميلة سلما  جاء في الصميم جدًا، ف

 10عمل،  ل   عريف وا ح غير التعريف الوارد. القصد من  كليف الطفل ب

ليس بأعباء ثقيلة، فعبارة >أعباء ثقيلة< عبارة عامة، و نما القصد هو 

عدم  كليف الطفل بأعباء ال  تناسب مع  مكانيا ه وقدرا ه. الدلتور 

منصور سرحا   فضل باإلشارة  ل  مو و  مهم جدًا، وهو من المخو  

لت بتحديد أنني أستغل ابني اقتصاديًا أم ال؟ الدلتورة سوسن  قوي  فض

 15بالحديث عن استغال  الطفل من الناحية اإلعالمية ... لخ، فالمو و  

معقد جدًا، ولألمانة هنا  اختالف في أساليب  ربية الوالدين ألطفالهم، 

وفي  صوري الشخصي أنه ال يمكن  حديد ــ بشكل بسيط جدًا ــ ما 

هو مقبو  في مجتمع بين لل العوائل، و صوري حقيقة بصفتي أبًا أنني 

د أ طر ــ حت  و   لم أعلم ابني القراءة والكتابة ــ  ل  أ  أجعله ق

 20يعمل من أجل  حقيق أولويات أخرى مهمة جدًا لي ولعائلتي، فمو و  

 حديد جانب اقتصادي معين و فضيله عل  الجانب التعليمي أمر صعب 

جدًا، وال يمكن  صدار قانو  ونعتقد أنه سيفيد النا  للهم، فنقوم 

هذا الطفل يجب أال يعمل مثالً، من يقرر ذلك؟! الدلتور  بتحديد أ 

منصور سرحا  لالمه صحيح، ففي لثير من العوائل يضطر الطفل 
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 ل  الذهاب  ل  سو  السمك مثالً وينظف األسما  حت  يضمن عيشة 

لريمة له وألهله وألبيه وأمه. أعتقد أننا نحتا   ل  التأني في  عريف 

ل جيد، وأال نفترض أننا سنكو  ألثر االستغال  االقتصادي بشك

حرصًا عل  االبن من أبيه وأمه. أنا أ كلم هنا عن جانب علمي و ربوي، 

 5فلنفترض أننا نعكس في حاالت لثيرة أ  ما نعتقده هو الصحيح، 

فنفرض عل  ولي األمر أ  يمار  السلو  نفسه عل  طفله، وهذا أمر 

بية أبنائه، لذا أقترح غير صحيح، فكل ولي أمر له  وجه معين في  ر

أ  نرجع المو و   ل  اللجنة إلعادة دراسته بشكل جيد، وخصوصًا 

 التعريف الذي  فضلت به األخت جميلة سلما ، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 15بما أنه  م ذلر اسمي فمن حقي أ  أرد.  شكرًا سيدي الرئيس، 

نحن في المدار  لدينا مواهب عل  مستوى المدرسة في التمثيل والغناء 

والريا ة، وبعد ذلك يصبحو  خامة بحيث يتطورو . أنا مع الدلتورة 

فاطمة الكوهجي، ولكنني  د أ  يستغل ولي األمر هذه الموهبة عل  

في المدرسة للتعلم، نعم لديه  أسا  مادي واقتصادي، وينس  أ  وجوده

 20بع  األوقات مثل وقت الفسحة يمكنه خاللها ممارسة مواهبه، 

ولكنني ال أستغل  لك الموهبة وأجعله يعمل اليوم لله من أجل الحصو  

 اآلخر هو أ  لدينا اليوم أطفاالً  عل  مردود مادي، هذا من جانب. الجانب

مجا  لونه  خصصي ــ في المجا  الريا ي ــ سوف أ كلم عن هذا ال

مبية في ألعاب معينة مثل الجمبا ، وصلوا اليوم  ل  المنافسات األول
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سنوات،  4أو  3فيجب أ  يبدأ هذا الطفل منذ سن مبكرة، مثل عمر 

فيمار   دريبًا شاقًا جدًا لدرجة أ  حت  عظام جسمه قد  تغير معالمها 

دريب، رغم أ  جراء هذا التدريب الشا ، أنا  د هذا الجانب من الت

 خصصي ريا ي، و خصصي يقو     علينا  طوير الريا يين بهدف 

 5وم الصين  حت أنظار اللجنة صناعة أبطا ، ولكن ليس بهذا الشكل. الي

مبية الدولية بسبب  لك التدريبات الشاقة عل  األطفا ، علمًا بأ  األول

س له الصين  حصد الميداليات الذهبية في األولمبياد، هذا  دريب ولي

مردود مادي في فترة الطفولة، ولكنه سيكو  له مردود مالي مستقبالً. 

طفلة من األطفا  في مملكة البحرين  مي  صو ها بالغناء في الفترة 

 10التي يفترض أ   عي  فيها طفولتها، فقد لانت في  لك الفترة  عي  

ا، صراعًا ما بين األب واألم الذي أثر عليها سلبًا وأثر حت  عل  سمعته

من سيدفع ثمن ذلك؟ الطفلة اليوم لبرت وفهمت، وقد  كو  أحست 

باألخطاء التي لانت  حصل لها في مرحلة مبكرة، وقالت في 

)التلف يو ( وفي اإلعالم    ذلك لا  بسبب أبيها، فنعم هنا  استغال  

 15سيئ. أنا مع أ   در  هذه المادة في اللجنة بشكل جيد ويتم و ع 

هذا االستغال ، ولست  د المواهب، ولست   عريف يحمي الطفل من

 د أ   ستغل المدرسة هذه المواهب. مالحظة أخيرة، بشكل شخصي 

لدي طفل لثير الحرلة، لا  يجمع مصروفه الشخصي بدو  علمي، 

ويقوم بشراء أمر ما ويبيعه بسعر أغل ، وهو طفل، ولكنني بصفتي أمًا 

 20يضًا، ولن أستغله، ولكن لم أحثه عل  هذا العمل، ولم يفعل أبوه ذلك أ

قد  كو  لديه هذه الموهبة التجارية، فالمو و  ليس استغالالً لهذا 

 الطفل، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 
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 العضو جاسم أحمد المهزع:

جميل أ  نرى هذه الروح الطيبة لدى  شكرًا سيدي الرئيس، 

األعضاء، واألمر األجمل هو ذلك الحما  الذي لديهم خوفًا عل  األطفا  

 5نريد أ  نشر  قوانين من استغاللهم، ولكن ما أود أ  أقوله هو أننا 

أهل البحرين بخير، ويجب أال  . حمي أطفا  البحرين التي نعي  فيها

من معاناة األطفا ، فقانوننا لن يطبق نتأثر بالظروف المحيطة وما نراه 

يتعبو   من أمهات و باء يو في الدو  التي نرى فيها هذه المآسي. البحرين

أطفالهم ويدرسونهم أحسن  دريس، اليوم  سمع  ويشقو  من أجل رعاية

 10البحريني يقو  أنا أستثمر في أبنائي، همي أبنائي، ومدخولي لهم، لماذا 

لم  فلت أبناؤه منه؟! البحرينالشخص سيَّنتشدد بهذه الطريقة ولأ  

ف، وال نتشدد، هذا التشدد يضيعنا، يجب ولن  كو  لذلك، ال نخ

أ  نضع أمورًا  ناسب بالدنا، و   شاء ا   نفعنا و نفع أبناءنا، ال أ  

نضع أمورًا  جعل أبناءنا يفكرو  أ  أحدًا سيستغلهم. الدنيا بخير، وأهل 

 15ير، والبحرين  ستأهل منا أ  نضع أمورًا البحرين بخير، وقياد نا بخ

  نفعها، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 في نهاية هذا النقاش أحببت أ  أقو   ننا نريد شكرًا،  

 20ــ وذلرت هذا سابقًا ــ أ  نعالج ظاهرة غير موجودة بإيجاد قوانين قد 

 قضي عل  لثير من الفوائد التي نجنيها، الطفل في هذه السنوات 

هذه المواهب. وأعتقد فيه يمكن أ   كتشف مواهبه ويمكن أ   نم  

أ  األب واألم واألقرباء هم أحرص من أي قانو  عل  حماية أطفالهم؛ 

لذلك ال نأ ي بقانو  لمعالجة ظاهرة معينة، وبالتالي يصبح لل أب وأم 
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مدانين، يخافو  أ  يوجهوا طفلهم  ل  أمر معين. عندما يظهر طفل في 

معين فإ  األب واألم يريدا  أ  يفتخرا بابنهما، ويريدا  أ  يفتقا  برنامج

المواهب التي لديه بأي شكل من األشكا . وأقترح في األخير ــ حت  

ال ندور في حلقة مفرغة ــ  ما أ  نعيد القانو   ل  اللجنة لما ذلر 

 5أعضاء اللجنة ورئيستها، و ما أ   صو وا عليه بالرف  من حيث المبدأ 

اآل ، ألنني رأيت في الكثير من األمور التي أثيرت أ  لل أنوا   من

هذا، هذا أمر واسع ولما يقا : االنتهالات محددة ولها عقوبات  ال 

لل األخضر واليابس(. عل  للٍ، لنصوت عل  القانو  من حيث )يأ

المبدأ، و ذا وافقتم عليه نعيده  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، و ذا لم 

 10عليه نغلق هذه الصفحة. ما أراه أنكم ستدخلو  في محيط لن  وافقوا 

 ستطيعوا الخرو  منه، ولدينا سلسلة من القوانين التي  حمي الطفل، 

ليس في هذا القانو  فقط، فهل في حالة وجود أي انتها  لطفل ليس 

لدينا  ال هذا القانو  لمعالجته؟! هنا  الكثير من القوانين التي  حمي 

 أ  أنبه، وفي النهاية القرار قرارلم. الطفل. أحببت
 15 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

اللجنة  سحب طلب استرداد مشرو  القانو ،  سيدي الرئيس، 

 ونحن مع اقتراح معاليك، وشكرًا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ شكرًا، هل 
 

 موافقة( غير )أغلبية 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25وننتقل اآل   ل  البند  مشرو  القانو  من حيث المبدأ. يُرف  ذ   
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لجنة المرافق العامة  قرير  التالي من جدو  األعما  والخاص بمناقشة

والبيئة بشأ  قرار مجلس النواب حو  قرار مجلس الشورى بخصوص 

البحري للمشاريع  مشرو  قانو  بشأ  منح نسبة من أرا ي الدفا 

المقدم  «بصيغته المعدلة»اإلسكانية، )المعد في  وء االقتراح بقانو  

 5هذا المشرو  سبق أ  رفضتموه، وعاد  ل  اإلخوة  من مجلس النواب(.

النواب وهم  مسكوا برأيهم، ثم  عاد  ليكم، واللجنة أيضًا  مسكت 

رد معين برأيها، وقد سمعت رأي اللجنة وهو أنه ال يجو   خصيص مو

لجهة معينة، والحمد   جاللة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس 

لعهد والحكومة والسلطة الو راء وصاحب السمو الملكي ولي ا

 10مهتمو  بمو و  اإلسكا ، وفي الحقيقة حققنا خطوات  التشريعية

لبيرة، ومشاريع اإلسكا  لها األولوية عند رصد اعتمادات المي انية. 

واللجنة وصلت  ل  قرار وهو أنه ليس هنا  دا ٍ  ل  أ  نخصص ج ءًا 

من أرا ي الدفا  لمشاريع اإلسكا ، هذا هو المختصر المفيد. هل 

اللجنة التقرير أم  كتفو  بقراءة التوصية   رغبو  في أ   قرأ مقررة

 15 األخت  هوة محمد الكواري مقررة اللجنة. فقط؟  فضلي

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 
 

 موافقة()أغلبية  

 الرئيـــــــــــــــس:

 25  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 
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 (112صفحة  /3)انظر الملحق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5  فضلي األخت مقررة اللجنة.   

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي  شكرًا سيدي الرئيس، 

لي: عدم الموافقة عل  قرار مجلس من  راء، فإ  اللجنة  وصي بما ي

 10النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأ  مشرو  قانو  بشأ  منح 

نسبة من أرا ي الدفا  البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في  وء 

واألمر . المقدم من مجلس النواب( «بصيغته المعدلة»االقتراح بقانو  

 ا.، وشكرًمعروض عل  المجلس الموقر ال خاذ الال م
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور محمد علي حسن علي. 
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

والشكر عل  االهتمام بالمو و  وطرحه  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20للنقاش في نهاية هذه الجلسة، رغم أ  اإلخوة  عبوا، ولكن المو و  

مهم، وقد  فضلت ــ معاليك ــ ولخصت المو و ، وأحببت فقط أ  

أ يف ج ئية صغيرة وهي أ  مشكلة المسألة اإلسكانية ليست 

ممنوحة للقطا   مشكلة أراضٍ حت  نخصص أج اء صغيرة من أراضٍ 

الخاص لحل المشكلة اإلسكانية. المجلس واللجنة من الداعمين 
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للمشاريع اإلسكانية، ولكن المقترح صغير جدًا بحيث يتعارض مع 

ة وغيرها لما هو وارد في التقرير، وأرجو أ  يصوت ياألمور التخطيط

 المجلس الموقر عل  رف  هذا المشرو ، وشكرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ خميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

والشكر موصو  لإلخوة ال مالء في  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10اللجنة الموقرة.  فضلت ــ معاليك ــ في بداية مناقشة هذا المشرو ، 

وذلرت أ  الحكومة الموقرة جادة في معالجة القضية اإلسكانية، 

أ  هذا المشرو   عتريه شبهة عدم الدستورية؛  والحقيقة ال جدا  عل 

أل  مو و  الدفا  قد يثير مشكلة متعلقة بالملكيات الخاصة، وبالتالي 

ولما  فضل وذلر رئيس اللجنة أ  منطقة الدفا  قد  .هو محل شبهة

 15 كو  منطقة صغيرة، وقد  كو  المخططات اإلسكانية بين مناطق 

ة أو  جارية واستثمارية، وهذا  عمير مختلفة، قد  كو  مناطق صناعي

قد يسبب  شكاليات لبيرة. لنت أ من  ــ في مثل هذه المشروعات 

بدالً من أ  يذهب هذا المشرو   ل  الموت السريري ــ عل  اإلخوة في 

اللجنة الموقرة في مجلس الشورى واللجنة الموقرة في مجلس النواب 

 20لمجهو ، ولذلك أنا متفق التفاهم قبل ا خاذ قرار قد ينقل المو و   ل  ا

 مامًا مع ما ذهبت  ليه اللجنة وما ا خذ ه من قرار، ولكن مستقبالً 

اللجا . هنا   عاو  مثمر بين اإلخوة في  بينأميل  ل  أ  يتم التوافق 

لجنة الخدمات في مجلس الشورى برئاسة األخت ال ميلة الدلتورة جهاد 

لنواب برئاسة األخ عبا  الفا ل واإلخوة في لجنة الخدمات في مجلس ا
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ت هنا  مشروعات الما ي في مثل هذه المو وعات. أ من   ذا لان

مختلف عليها أ  يتم االلتقاء بشأنها ــ ولو بشكل ودي ــ بين رئيسي 

اللجنتين، أو أعضاء اللجنتين لكل، ويتم التفاهم بشأنها بدالً من 

لقانو  رف  مشرو  القانو  ويذهب  ل  المجهو . بخصوص مشرو  ا

 5هذا ال جدا  في أننا متفقو   مامًا عل  قرار اللجنة بشأنه، و   لنت 

شخصيًا أميل  ل  أ  يتم التوافق بشأنه قبل رف  مشرو  القانو ، بحيث 

يتم االلتقاء بين أعضاء اللجنتين، وأ  يتم  عديل صياغة مشرو  القانو ، 

أرى أ  يتم  وخصوصًا أنه أ    لينا اآل  بصيغة مشرو  بقانو ، لذلك

  عديله بدالً من رفضه  مامًا، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور منصور محمد سرحا . 

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 15في البداية أود أ  أ قدم بالشكر الج يل  شكرًا سيدي الرئيس، 

هم بتوصية  ل  رئيس وأعضاء اللجنة عل  ثبا هم و صرارهم و مسك

من أرض الدفا   %25التي  رف  اقتراح  خصيص  ةالمجلس السابق

البحري إلقامة مشاريع لإلسكا ، أل  هذا االقتراح بحد ذا ه يعد 

انعكاسة سلبية عل  مشاريع اإلسكا ، بل  نه ي دي  ل   بديد جهود 

 20و ارة اإلسكا  التي  بني اآل  مدنًا لبيرة، ولل مدينة فيها مئات 

رافق متكاملة وبنية  حتية. وأعتقد الوحدات اإلسكانية، ولذلك فيها م

أ  هذا االقتراح سي دي  ل   شتيت جهود و ارة اإلسكا ، بحيث 

ستنصب جهودها في بناء ب ر  سكانية هنا وهنا ، بمعن  أنه سيكو  

أخرى في  لك المنطقة، منا   هنا  بضع منا   في هذه المنطقة وبضع 
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يرة التي  ُبن  اآل  وبهذه الطريقة سيكو  هنا   هدار للمشاريع الكب

 عل  أسا   نشاء مد  لبيرة في البالد، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

أوالً أود أ  أوجه الشكر  ل  اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

لجتها هذا المو و ، ونحن في ورئيسها عل  قرارها الصائب في معا

 10جلسات سابقة للمجلس سبق أ  رفضنا هذا المشرو  بقانو ، وأبدينا 

وجهات نظرنا بشأنه، ولكن نالحظ أنه في حالة رفضنا لمشرو  القانو  

من أي مشرو ، وذلك  %25ال يمكننا  عطاء و ارة ما حق اقتطا  نسبة 

ر، ثانيًا: األمر متوقف عل  لسببين: أوالً: من الناحية االقتصادية للمستثم

 10مدى حجم هذا المشرو ، فإذا لا  هنا  مشرو  مساحته ــ مثالً ــ 

 15منه؟! ماذا ستفعل و ارة اإلسكا   %25 الف قدم مربع، فهل أقتطع 

سكنية؟  يبهذه المساحة؟! هل ستبني عمارة في هذه األرض، أم مبان

سكانية  قوم بدفن نحن  عودنا عل  أ  و ارة اإلسكا  في مشاريعها اإل

مساحات واسعة من البحر من أجل  شييد مد   سكانية، ال أ   قتطع 

من أراضٍ يملكها مستثمرو ، حيث    البحر فيه مساحات واسعة. و ارة 

 20اإلسكا  قامت بدفن المدينة الشمالية، وفي هذه المدينة يوجد لذا 

ن اقتطا  ألف من  ، هذه هي المشاريع، ولكنني ال أعرف ما الفائدة م

من أي عقار داخل البلد، أو أي عقار خارجه؟! لذلك أ صور  %25نسبة 

أ  اللجنة أصابت في ا خاذ هذا القرار، ونشكرها عل  ذلك، وأنا من 

 الرافضين لهذا المشرو ، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنةشكرًا،  فضلي األخت  

 

 5 العضو زهوة محمد الكواري:

نود أ  ن لد أ  أحد أسباب رف  اللجنة  سيدي الرئيس،شكرًا  

مشرو  القانو  هو فكرة الدفا ، حيث  ننا ن لد في اللجنة أ  الحل 

ليس في دفن البحر، وذلك نتيجة لما يسببه من أ رار بيئية، ولذلك 

 أردت أ  أؤلد أ  هذا هو أحد األسباب الرئيسية للرف ، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 15مداخلتي ستكو  ردًا عل  لالم األخ  شكرًا سيدي الرئيس، 

خميس الرميحي. اقتراحه أ  اللجنة البد أ   جتمع مع لجنة المرافق 

العامة والبيئة في مجلس النواب لي  صل  ل  قرار. أوالً: االجتما  

قانو  بين لجا  الغرفتين يخالف فلسفة و ع  بخصوص مناقشة مشرو 

الغرفتين، و ذا قمنا بذلك فلندمج المجلسين في مجلس واحد! لماذا 

 20يكو  لدينا مجلس نواب ومجلس شورى؟! هذا ليس لالمي شخصيًا، 

في ذلك بل لالم المستشار القانوني األخ رم ي الشاعر الذي ذلر 

ى. نحن في اللجنة أصحاب محا را ه في بداية  عييننا في مجلس الشور

القرار، والقرار النهائي للمجلس الموقر. نحن نملك حق  بداء الرأي 

والتوصية، بينما المجلس هو صاحب القرار. بخصوص طلب لجنة المرافق 
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العامة والبيئة بمجلس الشورى االجتما  مع لجنة المرافق العامة والبيئة 

واالقتصادية بمجلس  بمجلس النواب، أو طلب لجنة الش و  المالية

الشورى االجتما  بمثيلتها في مجلس النواب،  ذ  أين ما نص عليه 

الدستور في أ  مجلس النواب مجلس منتخب من قبل الشعب، وأ  مجلس 

 5 لك، الذي يمثل الخبرات لكي يكملالشورى مجلس معين من قبل الم

؟! أعتقد أ  لالم األخ خميس الرميحي بهذا الخصوص ابعضهم بعضً

ردود عليه، ومن حق اللجنة أ   صر عل  رأيها، والقرار في النهاية م

 يعود  ل  المجلس، وشكرًا. 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ خميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصو   ل  ال ميل األخ ف اد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15ي لالمي أ  يتم التنسيق بين رئيسي الحاجي. في الحقيقة أنا ذلرت ف

اللجنتين، هذا أوالً. ثانيًا: التقاء اللجا  في المجلسين ليس بدعة و نما 

هنا  نص في الالئحة الداخلية بهذا الخصوص. في الموا نة العامة للدولة 

  بمجلسي الشورى والنواب ا  الماليتاــ عل  سبيل المثا  ــ  جتمع اللجنت

وقرة بالتنسيق فيما بينهم. ما ذلر ه أيضًا ليس ولذلك الحكومة الم

 20بدعة، وأعتقد أ  هنا  نصًا بشأنه، وقبل أ  أقو : أ  يكو  هنا  

اجتما  بين اللجنتين قلت  نه باإلمكا  التنسيق ما بين اللجنتين. أيضًا 

لما أعرف وسمعت أ  هنا   نسيقًا بين األخت رئيس لجنة الخدمات 

س لجنة الخدمات بمجلس النواب لاللتقاء بمجلس الشورى مع األخ رئي

والتشاور بشأ  بع  المشروعات، وللوصو   ل  حل وسط في ا خاذ 
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القرارات. صحيح أنه في النهاية القرار يعود  ل  اللجنة التي  بحث مشرو  

القانو ، ولكن أخذ فكرة عما يدور في ذهن النواب أعتقد أنه حق 

  ، وشكرًا.مشرو  للجنة التي  بحث مشرو  القانو

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 هذا القرار سبق مناقشته باستفا ة، شكرًا سيدي الرئيس، 

 10خروا جهدًا وناقشوه، ونحن عل  استعداد وعاد  لينا، واآل  اإلخوا  لم يد

ما أود قوله    هذا القانو  طُرح لمناقشته أيضًا، ولن نعج     شاء ا . 

بناءً عل  فكرة وطنية من قبل مجلس النواب، و   قلنا  نه حرص فهو 

من قبل مجلس النواب، ويمكن أ  نقو  أمنية يودو   حقيقها للشعب 

من خال   حديد قطع من األرا ي البحرية المدفونة إلقامة منا   

 15ننا في مجلس سكنية، وهذا يعتبر اجتهادًا نشكرهم عليه، ولك

الشورى عند مناقشته ار أينا فيه نظرة أخرى، وأنا شخصيًا رأيت فيه 

حكمة القيادة، فإذا قلنا قطعة بحرية فجاللة الملك ــ حفظه ا  ــ  بن  

رؤية عل   ثرها دفن بع  القطع البحرية، ومثا  عل  ذلك المنطقة 

 الف بل  الشمالية، حيث  م دفن قطعة أرض بحرية وبناء مد   ستوعب

 20 بناها جاللة الملك،  عشرات اآلالف من منا   المواطنين. هذه الرؤية

جميلة جدًا، وأهل البحرين أحسوا بها، ولل شخص  وأخذت خُط ً

انتفع منها بدأ يحس أنه سوف يستملك أر ًا محددة قريبًا، ولل ذلك 

جاء بتوجيه صريح من القيادة الرشيدة لجاللة الملك الذي نحن نفتخر 

، فكل بحريني موجود أحس بذلك. اليوم لدي أقارب بدالً من االنتظار به
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عشرات السنين أصبحوا ينتظرو  سنوات معدودة للحصو  عل  منا   

مدروسة وجيدة وممي ة. ال أود أ  أغفل عن و ير اإلسكا ، األخ الصديق 

والع ي  سعادة األخ باسم بن يعقوب الحمر، الذي يبذ  جهدًا غير عادي، 

ميع يشعر بذلك، هذا لله نتيجة دعم القيادة، حيث  نه دائمًا ما والج

 5يقو  في المناسبات: لوال دعم و شجيع القيادة وحرص جاللة الملك لما 

صار ما صار في مملكة البحرين. اليوم بدأت الحكومة باحتواء الملف 

اإلسكاني في مملكة البحرين، وبدأت بإسعاد شعبها به، حيث    

م ال يتكلم عن المسائل اإلسكانية لما لا  يتكلم البحريني اليو

سنة. البحريني اليوم يقدم طلب الحصو   25أو  20عنها قديمًا، أي قبل 

 10عل  الوحدة السكنية وهو مطمئن، فإذا انطبقت عليه المواصفات 

والشرو  فسوف يحصل عل  المن   في الوقت المناسب. القانو  الذي 

بحرية المدفونة لن ينفع بأي شيء، يقو   خصيص ج ء من األرا ي ال

متار للمشاريع اإلسكانية، ولن فالقيادة والحكومة  خصص ماليين األ

خر جهدًا، و   شاء ا  سوف يفرح الجميع، وسوف يحصل الجميع  د

 15 عل  وحدات سكنية. أدام ا  ع  شيوخنا وقياد نا الرشيدة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األخ صاد  عيد    رحمة.شكرًا،  فضل  

 

 20 العضو صادق عيد آل رحمة:

بداية أود أ  أشكر اللجنة الموقرة رئيسًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأعضاءً عل   قريرها المتمي . من يقرأ هذا المقترح يشعر أ  هنا  شحًا 

في األرا ي المخصصة للمشاريع اإلسكانية، والتقرير وا ح، 

األرا ي متوافرة، فما هو الهدف من والحكومة قالت بكل صراحة    
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اقتطا  أراضٍ من الدفا ؟! وما  فضلت به معاليك هو أ  الحكومة 

الموقرة ورأ  الهرم جاللة الملك ــ حفظه ا  ــ حريصا  لل الحرص 

عل  الملف اإلسكاني، ونحن نرى جميعًا ما  قوم به و ارة اإلسكا ، 

وأنا أثني عل   وصية اللجنة، فال أعتقد أ  هنا  داعيًا لهذا المقترح، 

 5 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 10 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

أنا أستغرب من هذا المقترح، ليف  شكرًا سيدي الرئيس، 

، حت  %25طني عأوأقو  له: أقترح أ  مستثمرًا اشترى األرض بحالله 

نكم  ذا أرد م  ، هذا معناه أنني أقو  للمسثمرين %25وليس  %10لو 

أ   ستثمروا فقد يتم أخذ نسبة، هو اشترى من حالله، ليف يحق لي 

 15 خذ منه شيئًا من غير ر اه؟ صراحة المقترح غريب، وشكرًا. أ  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 علي.شكرًا،  فضل األخ الدلتور محمد علي حسن  

 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

أرجو أ  نختتم هذا النقاش أل  المو و   شكرًا سيدي الرئيس، 

أصبح وا حًا جدًا لما  فضلت في البداية. أحببت فقط أ  أشكر 

األخ خميس الرميحي عل  اقتراحه، وأعتقد أ  مو و  التنسيق بين 

ذلك أبدًا من أجل  اللجا  ليس في اإلطار الرسمي، ليس هنا  ما يمنع
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 المصلحة العامة. وأعتقد أيضًا أ  مقدم االقتراح ــ مجلس النواب 

ـ   سكانية، ولكن مجلس  لانت مقاصده نبيلة من  وفير أراضٍالموقر ـ

الشورى ال يقل اهتمامه بالمو و  اإلسكاني عن اآلخرين؛ أل  حيثيات 

و   وافر يست المشكلة في مو  قديم هذا المقترح ليست مكتملة، ول

 5 سكانية، ولما ذلرت أعتقد أ  حيثيات المقترح لانت  أراضٍ

 عيفة جدًا في  قدير اللجنة ومن ثم مجلس الشورى، وأرجو أ  ننهي 

 هذا المو و  بالموافقة عل   وصية اللجنة بالرف ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات أخرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 . مقررة اللجنة بقراءة  وصية اللجنةاألخت   فضلي 

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 وصية اللجنة: التمسك بقرار مجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

مشرو  قانو  بشأ  الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل  

 20سكانية )المعد في منح نسبة من أرا ي الدفا  البحري للمشاريع اإل

المقدم من مجلس النواب(. « بصيغته المعدلة» وء االقتراح بقانو  

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ؟ وصية اللجنةهل يوافق المجلس عل  شكرًا،  



 19المضبطة      م25/2/2018 ( 78)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 البند التاليوننتقل  ل   مشرو  القانو  من حيث المبدأ. يُرف  ذ   

 قرير وفد الشعبة البرلمانية  من جدو  األعما  والخاص بمناقشة

لمملكة البحرين بشأ  المشارلة في الم  مر الخامس والعشرين 

الطارئ لال حاد البرلماني العربي، المنعقد في الربا  عاصمة المملكة 

 هل هنا  مالحظات؟ م.2017يوليو  27المغربية، بتاريخ 

 10 

 (ال توجد مالحظات)

  

 الرئيـــــــــــــــس:

عضوًا  13قبل أ  أرفع الجلسة وصل  لي  اقتراح مقدم من  

 15م 2018مار   4بتخصيص الجلسة القادمة المقرر عقدها في  اريخ 

بمناسبة يوم المرأة العالمي لكي نستعرض فيها الخطة لالحتفا  

ر االسترا يجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ودو

من قبل  ةمن المجلس األعل  للمرأة والمعتمد ة  التشريعي المعدلمشر ا

جاللة الملك حفظه ا ، وأعتقد أ  هذا مو و  يستحق أ  نفرد له 

 20 األخت دال  جاسم ال ايد.  جلسة،  فضلي

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر موصو   ل  اإلخوة الذين وقعوا  شكرًا سيدي الرئيس، 
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 من منطلق عر ك هذا المو و   راح. نستبشر خيرًامعنا عل  االقت

ــ سيدي الرئيس ــ وردود أفعا  اإلخوة األعضاء، وبإذ  ا  سننتهج  لية 

بحيث نختص في استعراض المو و  بمحاوره، ودور المشر   جاه هذه 

الخطة الوطنية، ولما أسلفت أنها معتمدة من قبل جاللة الملك، و ذا 

 5 ستعرض هذه   شريعيةوف نعتبر أو  م سسة  وافقنا في المجلس فس

ن لم سسة وطنية يالخطة الوطنية، وهذا يشكل ألبر داعم من البرلماني

معنية بحقو  المرأة والنهوض بها، وهذا أمر  ستحقه صاحبة السمو 

سبيكة بنت  براهيم    خليفة، باعتبار أنه  وجد دو  الملكي األميرة 

االسترا يجة الموجودة في المجلس  اآل   أخذ من  لك الخطة واألهداف

 10 األعل  للمرأة، وسنتشرف أ  نستعر ها، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

أيها اإلخوة، حقيقة لم  قصروا في الجلسة التي خصصت شكرًا،  

لميثا  العمل الوطني، حيث لانت الجلسة منظمة، وللٌ أدل  برأيه 

 15مو و  يحظ  بأهمية لبيرة أعتقد أ  هذا الوفي هذا الميثا  العظيم. 

الملكي عل  مستوى البحرين وباهتمام جاللة الملك وصاحبة السمو 

األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة؛ من أجل  مكين المرأة، والحمد 

  أثبتنا أ  المرأة  حظ  باهتمام القيادة، بحيث وصلنا  ل  مستويات 

المرأة مهم، وخاصة أ  لدينا يقدرها العالم لله. وأعتقد أ   برا  دور 

 20م مشهود من األخوات األعضاء، وما شاء ا  عطاؤه 9في هذا المجلس 

أ   كو  الجلسة منسقة ومنظمة من قبل  له من قبل الجميع، فنرجو

من  قدموا باالقتراح، وأ   كو  عل  غرار ما حصل في الجلسة التي 

مكتوبة  قرأ خصصت لميثا  العمل الوطني، بحيث  كو  هنا  أورا  

محاور معينة  كو  هي األسا ، فيها    حددو منكم من قبل مجموعة
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و   شاء ا  ستكو  هنا  مداخالت لجميع األعضاء إلثراء هذا 

المو و ، ونخر  بوثيقة   رخ هذا المو و . هل يوافق المجلس عل  

 هذا االقتراح؟

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدو   يقر ذلك. ذ   

 وأرفع الجلسة. أشكرلم جميعًا. األعما . 
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 (ظهرًا 1:00)رفعت الجلسة عند الساعة 
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 علي بن صالح الصالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس المجلس   األمين العام للمجلس 
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