.6

العبـــــــــــو سيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.8

العبـــــو الـــــد تور سيـــــد ســـــا العـــــري .

.3

العبـــــــــــــو سيـــــــــــــد م ـــــــــــــدا ا ـــــــــــــداد.

.3

العبــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــ ـ ال ،مةمــــــــــد.

.5

العبــــــــــــــو جاســــــــــــــم سيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.6

العبـــــــــــــــو ععـــــــــــة

مـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

.7

العبــــــــــــــو عيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.2

العبــــو الــــد تور ج ــــاد ع،ــــدا

الصا ــــ .

.9

العبـــــــــــــو جـــــــــــــواد ح،يـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.61

العبـــــــــــــو جـــــــــــــواد ع،ـــــــــــــدا

ع،ـــــــــــــاس.

.66

العبـــــــــــــو يـــــــــــــد م،ـــــــــــــار ال عيمـــــــــــــي.

.68

العبــــــــــــــو خالــــــــــــــد

مــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.63

العبــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميةــــــــــــي.

.63

العبــــــــــــو درويــــــــــ ـ

سيــــــــــــد امل ــــــــــــاعي.

.65

العبـــــــــــــــــــو دالل جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.66

العبــــــــــــــو ر ــــــــــــــا ع،ــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

.67

العبــــــــــــــو ســــــــــــــامية خليــــــــــــ ـ امل يــــــــــــــد.

62.

العبــــــــو الـــــد تور ســـــعيد سيـــــد ع،ـــــدا .

.69

العبــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد ال،ةارنــــــــــــة.

.81

العبـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوا.

.86

العبــــــــو ســــــــيد

يــــــ ـ املوســــــــوا.

.88

العبـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ريـــــــــــــة.

.83

العبــــــــــو عــــــــــادل ع،ــــــــــدالرين املعــــــــــاود .

.83

العبـــــو الـــــد تور ع،ـــــدالع ي حســـــن سبـــــ .

.85

العبــو الــد تور ع،ــدالع ي ع،ــدا

الع مــا .

.86

العبــــــــــو ع،ـــــدالوهاأ ع،دا ســـــن امل لـــــور.
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.87

العبــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ سيــــــــــــــد.

.82

العبـــــــو فا مـــــــة ع،ـــــــدا ،ار الكـــــــوه ي.

.89

العبـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد سيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.31

العبـــــ ــــــــو الـــــد تور

مـــــد علـــــي حســـــن.

.36

العبــــــــــو الــــد تور

.38

العبـــــو الـــــد تور م لـــــور

.33

العبــــــــو نانســــــــي دي ــــــــا يلــــــــي خبــــــــورا.

.33

العبـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.35

العبـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ا فـــــــــــــــاي .

مــــد علــــي ا

وقد حبر ا لسة سعاد السيد ع،دا لي

اعــــي.

مـــــد ســـــرحا .

براهيم ل ريف األمني العام

جمللس الشورى .وقد مث ا كومة صاحب السعاد الد تور ماجد بن علي ال عيمي
وزير الرتبية والتعليم.
ممثلي ا

ما حبر ا لسة بع

ات الر ية وهم:

5

 من وزار ه و جملسي الشورى وال واأ:
 - 6السيد ع،دالعظيم

مد العيد الو ي املساعد لش و جملسي

الشورى وال واأ.
 - 8السيد ع،دالع ي

مد ح،يب املستشار القانوني األول.

ــ وعدد من مديرا اإلدارات ورؤسا األقسام وموظصي الوزار .

01

 من وزار الداخلية:
 - 6ال قيب
 - 8املالزم سول

مد يونس اهلرمي من دار الش و القانونية.
مد ثاني من دار الش و القانونية.
05

 من وزار العدل والش و اإلسالمية واألوقاف:
السيد سعيدمجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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 من وزار الرتبية والتعليم:
 - 6السيد هاني رز السيد العشرا املستشار القانوني.
مد املراغي مدير مكتب الوزير.

- 8السيد فا مة

 من وزار الت مية االجتماعية:

5

- 6السيد خالد ع،دالرين الكوه ي الو ي املساعد لت مية اجملتمع.
- 8الد تور سسامة

ام

مود املستشار القانوني.

 من امل سسة العامة للش،اأ والريا ة:
 - 6السيد

مد ع،دالرين بوعلي القائم بأعمال مدير دار ه و

01

األندية.
 - 8السيد علي

مد

احة املستشار القانوني.

ما حبرها الد تور سيد ع،دا
للش و

ناصر األمني العام املساعد

الربملانيةن والد تور علام ع،دالوهاأ الربزجني رئيس هيئة

05

املستشارين القانونيني باجمللسن وسعبا هيئة املستشارين القانونيني باجمللسن
ما حبرها عدد من مديرا اإلدارات ورؤسا األقسام وموظصي األمانة
العامةن ثم افتتح معالي الرئيس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

21

الرين الرحيمن نصتتح ا لسة الثالثة من دور االنعقاد العادا

األول من الصل التشريعي الرابعن ون،دس بتالو س ا األعبا املعتذرين
والغائ،ني عن ا لسة السابقة .صب األخ ع،دا لي براهيم ل ريف األمني
العام للم لس.
25
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األمني العام للمجلس:
هكرًا سيدا الرئيسن السالم عليكم ورية ا
ا

وبر ا هن وسسعد

ص،احكم عيعًا بك خ ن اعتذر عن حبور هذه ا لسة

سصةاأ السعاد  :عال
زهو

من

مد فخرون وخالد حسني املسقطين والد تور

مد الكوارا للسصر خار اململكةن وع،دالرين

مد عش

5

للسصر خار اململكة إلجرا فةوص ،يةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان وب ذا يكو ال لاأ القانونـي النعقاد ا لسة متوافرًا .ون تق
اآل ىل ال ،د التالي من جدول األعمال وا اص بالتلديق عل مب،طة ا لسة
السابقةن ف

01

ه ا مالحظات علي ا؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر املب،طة

05

ما وردت ليكم .لدي ا بيا مب اس،ة املولد ال ،وا

الشريف وعيد امليالد اجمليد وقرأ حلول العام امليالدا ا ديدن صب األخ
ع،دا لي براهيم ل ريف األمني العام للم لس بقرا ه.

األمني العام للمجلس:

21

هكرًا سيدا الرئيسن بيا جملس الشورى مب اس،ة املولد ال ،وا
الشريف وعيد امليالد اجمليد وقرأ حلول العام امليالدا ا ديد :مب اس،ة قرأ
حلول الذ رى العطر للمولد ال ،وا الشريفن وحلول العام امليالدا ا ديد
يطيب ل ا يف جملس الشورى س نرفع س

يات الت اني والتربيكات ىل مقام

حبر صاحب ا اللة امللك يد بن عيس ل خليصة ملك ال،الد املصدىن و ىل
صاحب السمو امللكي األم خليصة بن سلما ل خليصة رئيس الوزرا املوقرن
و ىل صاحب السمو امللكي األم سلما بن يد ل خليصة ولي الع د نائب
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25

القائد األعل ال ائب األول لرئيس جملس الوزرا حصظ م ا
هعب ال،ةرين الكريم والعا

سععن داعني املوىل العلي القدير س يكو

عامًا حافالً بالعطا واإلجنازات للس
افةن اليت نسع

ورعاهمن و ىل

حنو حتقيق التطلعات عل اللُعد

لي ا عيعًا من سج م يد من التطور وال ما .

ما ال

يصو ا س نتقدم مب اس،ة سعياد امليالد اجمليدن ومولد السيد املسيح عيس عليه
السالمن وعيد األق،ا
والتربيكات

5

الذا يلادف السابع من ي اير بأحر الت اني

ميع خوان ا املسيةيني يف مملكة ال،ةرين ودول العا

افةن داعني املوىل العلي القدير س يعيد عل عيع املسيةيني هذه امل اس،ة
سعوامًا مديد با

والرب ات .م ت ين هذه امل اس،ات الكرمية لإلعراأ

عن مال ا و طلعا ا ىل س سود قيم ا
ال،شر

والتسامح وا ،ة واإلخا بني بب

01

افةن وس يعم األمن والسالم ربو العا ن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان و ئة خاصة لألخت هالة رم ا مب اس،ة عيد امليالد اجمليدن
و ئة لكم عيعًا بس ة ميالدية جديد ن ويوم املولد ال ،وا الشريفن و

05

عام وسنتم خب  .صبلي األخت هالة رم ا فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
هكرًا سيدا الرئيسن با ي وباسم عيع املسيةيني يف ال،ةرين
س قدم جب ي الشكر ىل معاليكم و ىل اجمللس املوقر عل هذه الت ئة

21

الرقيقةن ويف هذه امل اس،ة سحب س س قدم بالت اني ىل مقام حبر صاحب
ا اللة امللك يد بن عيس

ل خليصة ملك ال،الد املصدى حصظه ا

و ىل صاحب السمو امللكي األم خليصة بن سلما

ورعاهن

ل خليصة رئيس الوزرا

املوقرن وصاحب السمو امللكي األم سلما بن يد ل خليصة ولي الع د
نائب القائد األعل ال ائب األول لرئيس جملس الوزرا ن مب اس،ة رسس الس ة
امليالدية واملولد ال ،وا الشريفن راجية ا
عل و

س يديم ا ،ة واألمن والسالم

ا الغالي ال،ةرين الذا ي عم فيه املوا و واملقيمو عيعًا مبمارسة
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25

هعائرهم الدي ية بك سما وسالم .ال،ةرين عُرف ع ا سن ا بلد التسامح
والتصاهم الديبن فما يتمتع به املسيةيو من حقو يف مملكت ا ا ،ي،ة
ي

د ما عُرف عن هعب ال،ةرين من قديم األزل من

،ة و سامح و رم

سخال وق،ول لآلخرن والتعاي

معه يف سالمن وهذا يتماه مع امل،ادئ

قو اإلنسا اليت

صل ا الدستور ال،ةريب للموا ني واملقيمني.

األساسية

وختامًان ندعو ا

5

العلي القدير س ُي عم عل حبري ا الغالية وعل هع ،ا

الكريم مب يد من األمن والسالم والرخا يف ظ قياد صاحب ا اللة امللك
يد بن عيس

ل خليصة حصظه ا ن و

عام وعيع سه ال،ةرين بك

خ ن وهكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان ون تق اآل

ىل ال ،د التالي من جدول األعمال وا اص

بالرسائ الوارد ن صب األخ ع،دا لي

براهيم ل

ريف األمني العام

للم لس.
05

األمني العام للمجلس:
هكرًا سيدا الرئيسن الرسائ الوارد  :رسائ صاحب السمو امللكي
األم خليصة بن سلما

ل خليصة رئيس الوزرا املوقرن واملرفق ب ا عدد من

املراسيم بقوانني اللادر عن جاللة امللك املصدى :املرسوم بقانو رقم ()63
لس ة 8163م بتعدي بع

سحكام املرسوم بقانو رقم ( )65لس ة 6977م

21

بإصدار س دات الت مية .واملرسوم بقانو رقم ( )63لس ة 8163م بتعدي بع
سحكام املرسوم بقانو رقم ( )31لس ة 8119م بشأ غرفة ال،ةرين لتسوية
امل ازعات االقتلادية واملالية واالستثمارية .واملرسوم بقانو رقم ( )65لس ة
8163م بتعدي بع

سحكام املرسوم بقانو رقم ( )61لس ة 6991م يف هأ

الرقابة عل الل ل واألح ار ذات القيمة .واملرسوم بقانو رقم ( )66لس ة
8163م بشأ

سوية مشاريع التطوير العقارية املتعثر  .واملرسوم بقانو رقم

( )67لس ة 8163م بتعدي املاد ( )88من القانو رقم ( )63لس ة 6975م بشأ
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ظيم معاهات ومكافآت التقاعد ملوظصي ا كومة .واملرسوم بقانو رقم
( )62لس ة 8163م بتعدي بع

سحكام القانو رقم ( )52لس ة 8116م بشأ

ياية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ومذ ر ه التصس ية .واملرسوم بقانو رقم
( )69لس ة 8163م بتعدي بع

سحكام قانو ا دمة املدنية اللادر باملرسوم

بقانو رقم ( )32لس ة 8161م .واملرسوم بقانو رقم ( )71لس ة 8163م بتعدي
بع

5

سحكام املرسوم بقانو رقم ( )5لس ة 8118م باملوافقة عل االنبمام ىل

ا صاقية القبا عل عيع سهكال التميي
( )76لس ة 8163م بتعدي بع

د املرس  .واملرسوم بقانو رقم

سحكام قانو العقوبات العسكرا اللادر

باملرسوم بقانو رقم ( )33لس ة 8118م .واملرسوم بقانو رقم ( )78لس ة
8163م بتعدي املاد ( )63من املرسوم بقانو رقم ( )5لس ة 6927م يف هأ

01

القو االحتيا يةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان ون تق اآل
مب اقشة قرير
8161م بتعدي بع

ىل ال ،د التالي من جدول األعمال وا اص

ة ا دمات خبلوص املرسوم بقانو رقم ( )51لس ة

05

سحكام قانو ا معيات واألندية االجتماعية والثقافية

واهليئات ا اصة العاملة يف ميدا الش،اأ والريا ة وامل سسات ا اصة
اللادر باملرسوم بقانو رقم ( )86لس ة 6929من صبلي األخت سوسن حاجي
قوا.
21

العضو سوسن حاجي تقوي:
قرير

هكرًا سيدا الرئيسن س لب موافقة جملسكم املوقر عل

قديم

ة الش و ا ارجية والدفا واألمن الو ب يف امل اقشة عل

قرير

ة ا دماتن وذلك بس،ب ا طرارا ملغادر القاعة لظرف خاص جدًا
و ارئن وهكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان ولكن هذا قرير وي جدًا يا سخت سوسنن ولو بدسنا به فلن
يكو ه ا جمال مل اقشة هذه املراسيم وهي صغ

جدًا و

ها ا

يتم

االنت ا م ا سريعًا .س لب من األخت هالة رم ا فاي مقرر الل ة التوجه ىل
امل لة فلتتصب .

5

العضو هالة رمزي فايز:
هكرًا سيدا الرئيسن ص،اح ا

عيعًان بداية س لب ث،يت التقرير

يف املب،طة.
01

الرئيـــــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل ث،يت التقرير يف املب،طة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ث،يت التقرير يف املب،طة.

(انظر امللحق  /1صفحة )86
21

الرئيـــــــــــــــــس:
صبلي األخت هالة رم ا فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
هكرًا سيدا الرئيسن نعرض عل جملسكم املوقر اليوم قرير
ا دمات األول خبلوص قرير

ة

ة ا دمات السابقة رقم  83بشأ مرسوم

بقانو رقم ( )51لس ة 8161م بتعدي بع

سحكام قانو ا معيات واألندية

االجتماعية والثقافية واهليئات ا اصة العاملة يف ميدا الش،اأ والريا ة
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وامل سسات ا اصةن اللادر باملرسوم بقانو رقم ( )86لس ة 6929من وقد
ا لعت الل ة عل التقرير (الرابع والعشرين) لل ة ا دمات السابقة جبميع
مرفقا هن وعل امل اقشات اليت دارت يف اجمللس ع د م اقشة التقارير السابقة
ا اصة باملرسوم بقانو يف الصل التشريعي الثالثن ومتّ استعراض قرار
جملس ال واأ ومرفقا ه بشأ مرسوم القانو ن

ما مت استعراض وج ات

5

ال ظر اليت دارت حوله من ق ،سعبا الل ة واملستشار القانوني لش و
الل ا وال،احث القانوني باجمللسن وا لعت الل ة عل رسا

ة الش و

التشريعية والقانونية باجمللسن املرفق بتقرير الل ة السابقةن الذا جا
دًا سالمة املرسوم بقانو من ال احيتني الدستورية والقانونية .وبعد س

م

دارست الل ة املرسوم بقانو واستعر ت وج ات ال ظر املختلصة ا صقت

01

الل ة عل سنه فيما يتعلق باملاد (« »3فقر سخ ) من املرسوم بقانو اليت
ص عل « :و ظر ا مع بني عبوية س ثر من ععية عم يف سنشطة نوعية
خمتلصة ال مبوافقة الوزير»ن ا صقت عل س صياغة املاد و عت قيدًا ال مربر
لهن حيث اهرت ت موافقة الوزير عل ا مع بني عبوية س ثر من ععية
عم يف سنشطة نوعية خمتلصةن وهذا القيد ــ
عل

ما ذ ر سابقـًا ــ قد يصوّت

05

املوا ن فرصة العطا وال،ذل يف خدمة جمتمعه وم اولة عالقا ه

االجتماعية من خالل انبمامه ىل س ثر من ععية و قيده يف ععية واحد
فقط وجمال واحد ال غ ن وخاصة يف ظ اإلح ام عن العم التطوعي .وسما
بال س،ة ىل ما ورد يف املاد الثانية من املرسوم بقانو خبلوص است،دال نص
املاد ( )61من املرسوم بقانو رقم ( )86لس ة 6929من حيث نلت املاد

21

ا ديد عل «وال جيوز س يكو املرهح لعبوية جملس دار ال ادا سو
االحتاد الريا ي م تميًا ألا ععية سياسية سو سهليةن

ما ال جيوز ا مع بني

عبوية س ثر من نادا سو احتاد ريا ي واحد»ن فإ الل ة ا صقت عل س
اللياغة

ما وردت ال عطي املع

املقلود الذا سراده املشرّ

ما سو ةته

امل سسة العامة للش،اأ والريا ةن حيث سفادوا بأ املقلود ب ذا امل ع هو عدم
جواز ا مع بني عبوية س ثر جملس دار نادٍ سو احتاد ريا ي .وقد الحظت
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الل ةن ع د دارس ا للمرسومن س الل ة األومل،ية ال،ةري ية لقت العديد من
اآلسيوا ببرور س

املراسالت من الل ة األومل،ية الدولية واجمللس األومل

كو القوانني اليت حتكم عم الل ة األومل،ية ال،ةري ية م س مة مع امليثا
األومل

الل ة األومل،ية ال،ةري ية

املعتمد من الل ة األومل،ية الدوليةن وحيث

هي عبو يف الل ة األومل،ية الدولية واجمللس األومل

اآلسيوان وعل

و

5

اإلجرا ات اليت اختذت من الل ة األومل،ية الدولية بتعليق ال شا الريا ي يف
الدول اليت تعارض قواني ا الريا ية ا لية مع امليثا األومل ن فقد

بع

ا من الواجب اإلسرا يف جرا التعديالت الالزمة عل املرسوم بقانو
الذا ي ظم عم الل ة األومل،يةن مبا يت اسب مع القوانني الدولية حتاهيًا
لتعليق ال شا

الريا ي يف اململكة .ويف هذا السيا فقد سار اجمللس

01

األعل للش،اأ والريا ة مب اقشة لك املعطيات و قرر اإلسرا يف اختاذ الالزم
وفقًا ألحكام الدستور لتعدي بع

سحكام املرسوم بقانو املشار ليهن أل

التأخر يف اختاذ جرا هذه التعديالت

ا سيرت ب عليه حرا للمملكة

عل املستوى الريا ي الدولين وس التأخر يف اختاذ هذه التعديالت لن

قق

األهداف اليت صدر من سجل ا مرسوم القانو وهي6 :ــ حتقيق االنس ام بني

05

القوانني اليت حتكم عم ا معيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات
ا اصة العاملة يف ميدا الش،اأ والريا ة وامل سسات ا اصة والقوانني
الدولية 8ــ حتديد اختلاصات واهرتا ات أسيس االحتادات الريا يةن
وصالحيات الل ة األومل،ية ال،ةري ية وسهداف ا3 .ــ
بشرو

ظيم األمور املتعلقة

العبوية وعدم ا مع بني عبوية س ثر من جملس دار سو احتاد

ريا ي سو ععية سياسية سو سهلية.

21

ما س امل سسة العامة للش،اأ والريا ة

وعدت بصل األحكام ا اصة باألندية واالحتادات الريا ية عن األحكام
ا اصة با معيات يف قوانني م صللة .وا دير بالذ ر س مرسوم القانو
يتكو من سربع مواد مس،وقة بدي،اجةن وليس املاد ا املذ ور ا سعاله
فقطن حيث اولت املاد األوىل است،داالً للمواد61( :ن 66ن 66ن 67ن 62ن
76ن 78ن )73ن سما املاد الثانية فقــــد بم ت
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( 3فقر سخ ن  88مكررًان  78مكررًان  73مكررًان  29مكررًا)ن واملاد
الثالثة بم ت لغا
الرابعة ف ي ماد

نص يتعارض مع سحكام هذا القانو ن وسما املاد
صيذيةن وعيع هذه املواد حتقق األهداف املرجو من
االختالف فقط .ويف

املرسوم بقانو ن وليس املاد ا

و ما قدم فإ

الل ة تمسك بتوصية الل ة السابقة باملوافقة عل املرسوم بقانو رقم ()51
لس ة 8161م بتعدي بع

5

سحكام قانو ا معيات واألندية االجتماعية

والثقافية واهليئات ا اصة العاملة يف ميدا الش،اأ والريا ة وامل سسات
ا اصةن اللادر باملرسوم بقانو رقم ( )86لس ة6929م .واألمر معروض عل
جملسكم املوقرن وهكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
ه ه ا مالحظات عل املرسوم بقانو ؟ صب األخ الد تور سعيد
سيد ع،دا .

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:

05

هكرًا سيدا الرئيسن بداية سود أ يد س الل ة األومل،ية ال،ةري ية
اآلسيوان ومن هذا

هي عبو يف الل ة األومل،ية الدولية واجمللس األومل

امل طلق جيب س كو القوانني املر ،طة بالريا ة يف ال،ةرين ــ
األخت مقرر الل ة ــ م س مة مع القوانني الدوليةن وه ا

ما صبلت
الكث

من

ا االت اليت قام في ا االحتاد الدولي والل ة األومل،ية الدولية بوقف نشا
بع

االحتادات اليت كو في ا القوانني ا لية غ م س مة مع امليثا

األومل ن ليس هذا فةسب ب يف بع
مالية عل بع
حت

21

ا االت وص األمر ىل فرض غرامات

االحتاداتن فق ،سس،وعني

ع ا عن بع

ا االت املر ،طة

مب طقة ا ليجن ومن ه ا جا هذا املرسوم لبما س

ا ر ة

الريا ية يف ال،ةرين بشك متسق مع القوانني الدوليةن وب ذه امل اس،ة سدعو
زمالئي وزميال ي سعبا اجمللس ىل املوافقة عل
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وخلوصًا س امل سسة العامة للش،اأ والريا ة وعدت بالعم عل فل
األحكام ا اصة باألندية عن األحكام ا اصة با معياتن و ما صبلت
األخت مقرر الل ة فإن ا متةصظو عل بع

املواد ــ لس ا متةصظني علي ا ب

سبدي ــا في ا وج ة نظر ــ وامل سسة العامة للش،اأ وعدت بال ظر في ان
وهكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

01

ما علمو معاليكم

هكرًا سيدا الرئيسن هذا املرسوم بقانو

يرجع ىل س ة 8161من واإلخو األعبا السابقو يف هذا اجمللس يعلمو
متامًا س هذا املرسوم متت عاد ه س ثر من مر ىل

ة ا دمات لدراسته

حيث سث فيه جدل حول ماد ني رئيستني .سنا سقدر ما صب به األخ الد تور
سعيد ع،دا

بشأ سهمية هذا املرسوم بال س،ة ىل عم الل ة األومل،ية

05

وانس ام ا مع ميثا العم األومل ن ولك ا نعلم متامًا س املراسيم لدر وهلا
وابط هكلية ومو وعية وردت يف املاد  32من دستور ال،ةرينن واليت
نلت عل الصرت ال م ية اليت جيوز خالهلا صدار مرسوم ما يف مو و مان
والذا غالً،ا ما يأخذ صصة االستع ال وا اجةن ولك ه اهرت يف الوقت ذا ه
س يتم عرض مث هذه املراسيم عل السلطة التشريعية خالل ه ر من

21

صدارها سو يف سول اجتما هلان وه ا يتدخ املشر يف مسألة ق،ول سو رف
هذا املرسومن وعاد ما يكو الرف

ذا

انت ه ا

هائ،ة شوبه

خبلوص البوابط الدستورية فيما يتعلق با قو الوارد فيهن وبال س،ة ىل
هذا املرسوم ه ا

ماد ا حدث بشأن ما اعرتاض وجدل

اإلهار ىل ذلك يف قرير

 ،ينن ومتت

ة ا دماتن ورغم س الل ة وافقت عل هذا

املرسوم فإن ا سهارت ىل املاد ني  8و 61من هذا املرسوم حيث ورد في ما
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التقييد غ ا ميدن الذا ال يتصق مع نص املاد  87من الدستور فيما يتعلق
حبرية كوين ا معياتن وبالرغم من وجود وعود بشأ فل القوانني
املتعلقة و لةيح ما يشوأ هذا املرسوم ال فإن ا يف ن اية عام 8163م و
دث هي ب ذا الشأ ن وم ا

االعرتاض يف هذا املرسوم يكمن يف نص

املاد  61الذا يقول« :ال جيوز س يكو املرهح لعبوية جملس دار ال ادا سو
االحتاد الريا ي م تميًا ألا ععية سياسية سو سهليةن

5

ما ال جيوز ا مع بني

عبوية س ثر من نادٍ سو احتاد ريا ي»ن حنن نتص م ذلك أل املرسوم الذا
صدر ابتدا فيما يتعلق بعم األندية وا معيات

ا

ظر علي ا االهتغال

باألعمال السياسية والدي يةن وهذا وارد يف نص املاد  63من القانو اللادر
بلصة سوليةن ولك ه ه ا يتكلم عن مسألة س هذه ا

ات جيب سال شتغ

01

بالسياسة سو باألمور الدي يةن وامل ع الوارد ه ا م ع عل من ي تمي ىل ععية
سياسية سو سهليةن حنن نتص م امل ع بشأ االنتما ىل ععية سياسية ولكن
االنتما ىل ععية سهلية هو ما نقف ع دهن حنن نعلم س م ظمات اجملتمع
املدني والدعم األهلي الذا قامت عليه التشريعات والقرارات اللادر ن واليت
ُع

ب ا وزار الت مية االجتماعية؛ س

ارخيًا مشرفًا للعم األهلي يف

05

ال،ةرينن وخاصة س ال،ةرين بدست ت ه ىل العم الش،ابي املتعلق بالعم
األهلي للش،اأن فم خرًا مت أسيس جممع خاص للش،اأ مي ة م مكانًا
ملمارسة العم األهلين ووص عدد ا معيات ىل  66ععية ه،ابيةن وحنن
ه ا لس ا سمام مسألة التقييد ب حظر ا مع بني عبوية ععيتنين ألنه سيةد
من العم األهلي يف ال،ةرين باعت،ار س الكث من الشخليات جتمع بني

21

العم الريا ي والعم األهلين وحت مسود مشرو قانو امل ظمات األهلية
املوجود حاليًا لدى جملس ال واأ يُعرف العم األهلي عل سنه
طوعي يعم يف وجوه الرب وا

عم

وما ىل ذلك من سعمالن والس ال :ه حنن

اليوم س كو سمام نص يقيد األهخاص الذين يعملو يف جمال الريا ة من
العم يف ا معيات األهلية؟! هذا هو سحد األس،اأ املانعة اليت سرى في ا
عار ًا مع املاد  .87بال س،ة ىل املاد الثانية فقد طرقت ىل حظر ا مع بني
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عبوية س ثر من ععية عم يف سنشطة نوعية خمتلصة ال مبوافقة الوزير
املختصن وهذه املاد سيبًا حظرت ا مع بني عبوية ععيتني عمال يف
نشا خمتلف ما

يقرر الوزير املوافقة عل ذلكن ف ذا االستث ا الوارد قد

يرد عليه مأخذ ألنه قد مي ح املوافقة لشخص ومي ع عن خر ا مع بني
عبوية ععيتني خمتلصتنين وحت البوابط اليت يتقيد ب ا الوزير خبلوص

5

جاز ا مع سو عدم جاز ه خال م ا هذا ال صن لذلك س كو سمام
هخلني يرغ،ا يف االنبمام ىل ععيتني نشا ما خمتلف وسحدهما ميكن
س يوافق عليه واآلخر ال يوافق عليهن وحنن ال نعلم ماهية هذه البوابطن
وحت الل ة يف قريرها سهارت ىل هذا األمر ب ص صريحن وهو س هذا القيد
مبوافقة الوزير ال مربر لهن و ل ا نعلم س مسألة املوافقة سو الرف

ميلك ا

01

املشر مبوجب الدستور سيبًان حنن نرى س الكث من التشريعات اليت مرت
م خرًا يف م ظومت ا التشريعية استخدم في ا جاللة امللك صالحيا ه الدستورية
بالرقابة السابقة عل

صدار التشريع ع دما يرى س ه ا سمرًا شوبه هائ،ة

دستوريةن وسنا س رر سنه م ذ عام 8161م ىل 8163م ــ وهذا وارد يف قرير
الل ة ــ ه ا وعود بوجود قوانني م صللة ظم هذه املسائ ن لذا سرى س هذا
التقييد غ صةيح وجيب سال يرد ذا

05

ا نريد مراعا سال كو ه ا

عقوبات من ق ،الل ة األومل،يةن حيث سرى س هذا ال ص قد خيدش ال،ةرين
فيما يتعلق بالتقارير املتعلقة بامل ظمات األهلية وعم م سسات اجملتمع املدنين
واليت غالً،ا ما يتم م اقشت ا سمام جملس حقو اإلنسا ن حيث ي ،غي املوا مة
بني ما هو صاحل وما ال يلح يف شريعا ان وخاصة سن ا يف الس وات األربع
األخ

21

قص نا قص نوعية خبلوص حقو وحريات األفراد يف ممارسة سا عم

من حيث االلت ام بالبوابط والقيود و احة هذه ا ريات

من األ ر

الدستوريةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

هكرًان صب األخ الد تور ع،دالع ي حسن سب .
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ص،احك وص،اح ا ميع بك خ

هكرًا سيدا الرئيسن وسسعد ا

وسرورن يف ال،داية سود أ يد املوافقة التامة عل ما صبلت به األخت الع ي
دالل ال ايد يف هذا الشأ ن وس يف ىل ما صبلت به ــ حت

ال

س رر ــ س الل ة املوقر  ،ت قرير الل ة السابقةن لكن سعتقد س الوقت
الذا سمبته يف دراسة هذا التقرير

5

يكن ويالً وسنا سقدر هذا الظرفن

وليست ه ا مشكلة يف ذلكن ومن املمكن س الل ة ار أت س مترره لكن يف
حقيقة األمر س ال ص الذا  ،ته الل ة حاليًا فيه العديد من املالحظات اليت
سعتقد سن ا

د س الل ة ليست مقت عة سصالً بتمرير هذا املرسوم .خبلوص

ما صبلت به األخت دالل حول مو و مشول ا ظر

ا معيات السياسية ــ

01

وسنا ال سؤ د هذا املو و وال سعتقد س ا معيات السياسية جيب حظر عمل ا
يف األندية ــ هذا الكالم ال يتوافق مع التوجه الدميقرا ي لل،ةرين وال يتوافق
مع التوجه الدميقرا ي يف العا ن ا ق السياسي حق مشرو ولكن ببوابطه
وم طقه السلمي والقانونين لكن س
مأخذ

 ،عل هذا املرسومن وسمت

ظر سا نشا يف ععية سهلية سعتقد سنه
فعالً س يقف هذا اجمللس سمامه

ما

05

وقف جملسكم السابق ــ حيث وقف اجمللس السابق  3مرات سمام هذا املرسوم
وسعاده ىل الل ة املوقر السابقة ــ وس رر سن ا وقص ا سمامه يف اريخ  63فرباير
8163من ويف اريخ  6نوفمرب 8163من ثمّ يف 8163/5/68من و8163/68/83من
سعتقد س الق اعات سابقًا

كن مع مترير هذا املرسوم ألنه

ظر ال شا

األهلي عمليًا ويُقيّده حب ة عار ه مع ال شا الريا ي .الل ة املوقر قول ن ا

21

الحظت س مراسالت الل ة األومل،ية ال،ةري ية مع الل ة األومل،ية الدولية ب ا
مآخذن و قول نه جيب س يتوافق العم األومل

يف ال،ةرين مع العم األومل

الدولين هذه ال قطة األوىل .لكن الل ة

ُ،يّن ل ا ما هي املآخذ عل الل ة

األومل،ية وما هو مبمو املراسالتن ف

أ ي الل ة

األومل،ية الدولية يف الدول األوروبية و قول

يُعق ــ

مثال ــ س

من البرورا جدًا حظر ال شا

السياسي سو حت التوجه السياسي ألعبا ا معيات السياسية سو العم يف
ععية سهلية عل العاملني يف ال شا الريا ين سعتقد س هذا مُ اق
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25

فال يُعق س قول م سسة دولية مل سسة و ية احظروا هذا العم وهي ت اق
مع التوجه العام الدميقرا ي يف العا

لهن ال يعق ذلكن وبالتالي غ م طقي

س كو الل ة األومل،ية الدولية قامت مبوافقة

م ية سو غ

م ية عل هذا

ال ص الذا يأ ي مقيدًا للعم الريا ين ويُبعصه ويبمرهن ألن ا اليوم نقول
العم الريا ي جيب سال يكو مر ،طًا بصكر سياسين فالعم السياسي
هي ن والصكر السياسي هي خرن ف

5

يُعق س سقول للريا ي مثالً ال ُصكر

مبا يتطل،ه العم الربملاني يف ال،ةرينن سو ال صكر يف

يصية صياغة ال ظام

السياسي يف ال،ةرينن و ُن ريا ًيا فقطن هذا ال يُعق ن أل العق السليم يف
ا سم السليمن ا سم السليم ريا يًان والعق السليم حتمًا سيكو سياسيًا
واقتلاديًا وفكريًان وبالتالي سعتقد سنه من غ امل طقي مطلقًا س نقول

01

الريا ي جيب س يكو عقله خمتلصًا وعليه سال يُصكر يف اجملال االقتلادا سو
السياسي وال يقوم بدراسة سا مو و فكران سا ال يقرس عن سفال و وال عن
سرسطو

مثالن وسنه جيب س يكو ريا يًا فقطن ال سريد س س ي يف

ا ديث ولك ب سعتقد سن ا وقص ا سمام ذلك وقصة جاد ووا ةة يف الصل
التشريعي الثالثن و ل ،ا عاد ه س ثر من مر ىل الل ة لكي تدارس مع

05

ا كومة لية معي ة ملعا ة هذا ا ل  .سنا سقرتح عل اجمللس املوقر س طلب
الل ة اسرتداده سو س يُقرر اجمللس عاد ه ىل الل ة لتقوم بدراسته مع
ا كومة املوقر ن ونرى

يف ميك ا معا ة هذه املسألة .سنا سعتقد س

جاللة امللك املصدى ــ دام ع ه و وفيقه ــ ال ير
يف عام 8163من وال ير

س نرتاجع يف هذا املو و اآل

س نُقيّد العم الريا ي بأفق معني ألنه سيتعارض مع

21

جمرمًان منا هي حقو نص
السياسة سو س ،ط ب ان والسياسة ليست سمرًا َّ
علي ا الدستورن ولك ا جيب س ن اق

يصية ظيم العم السياسي حبيث ال

يبر بالعم الريا ي سو حبيث ال يتداخال فيتبررا معًان وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

هكرًان صب سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير
الرتبية والتعليم.
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وزير الرتبية والتعليم:
الرين الرحيمن يف ال،داية يا معالي

هكرًا معالي الرئيسن بسم ا

الرئيس سه ئكم وسه ئ اإلخوا سصةاأ السعاد سعبا اجمللس عل الثقة
امللكية الساميةن ون

د لكم سنه

انت ا كومة سابقًا يف

ما

سدوار االنعقاد السابقةن وم ذ س بدسنا يف هذا املشرو اإلصالحي الك ،ن
سوف ستمر يف التعاو وسوف جتدو م ا
والت ام .ه ا

نقا

ها ا

سُث ت من ق ،اإلخوا وهي نقا

ولكن هذا املو و له سهمية

دائمًا

5

عاو

جدير بالدراسةن

 ،ن ف ةن اليوم نصتخر باإلجنازات الريا ية

اليت تةقق عل الساحة الش،ابية سو ساحة االحتاداتن و ما صب الد تور
سعيد ع،دا

فإ الل ة الدولية هلا سنظمت ا وقواني ا وسيبًا ،عا ا فيما

يتعلق مبن يُريد س يشار

01

وفق سنظمت ا .يف السابق حي ما قدمت امل سسة
انت ه ا سيبًا

العامة للش،اأ والريا ة هذا املشرو

غو ــ

ما هو

حاص حاليًا ــ حول سنه جيب عدي مشار ات ولوائح األندية يف ال،ةرين ويف
االحتادات حت

س م انس امًا امًا مع متطل،ات الل ة األومل،ية الدوليةن

وفعالً ه ا احتادات مت اختاذ جرا ات دها خار مملكة ال،ةرين ألن ا

05

لت م بلوائح الل ة األومل،يةن ومت يقاف سنشطت ان األمر الذا انعكس سلً،ا
عل قطا الش،اأ .وجد نقا

طر لي ا اإلخوا جدير باالهتمامن ولك ا

حي ما نتكلم عن الش،اأ جيب س نصسح جما ًال سوسع للش،اأ للعم التطوعين
وجيب سال كو األ ا ذا ا موجود يف هذا االحتاد وسيبًا يف االحتادات
األخرىن و ذلك يف دار ال ادان
ذا

يف نبمن س يكو الشخص حياديًا

21

ا عبوًا يف احتاد ريا ي ويف الوقت ذا ه عبوًا يف جملس دار

ال ادا؟! بغ

ال ظر عن صالحه سوف ميي ىل ناديهن و

يكن

ذلك

فسيكو يف مو ع ه ،ة دائمًا .حنن ه ا من ع عطا الصرص لش،اب ا الذين
نريدهم س يدخلوا يف العم التطوعين ونريد س
األ ا ذا ا يف بع

األحيا يف االحتاد ويف الل ة ويف

الش،اأ يف ال،ةرين يُشكلو نس،ة
س سه

،

ىل جتربة بسيطة جدًا متس سب ا
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الرتبية والتعليم حي ما بدست بإدخال مسار خدمة اجملتمعن وفيه جيب عل
الطالب حت يتخر س يقدم عددًا من ساعات العم التطوعين وجدنا حتس ًا
يف السلو ن وثقافة العم التطوعي هلا الدور الك ،يف هذا ا انبن عرف ا
ذلك ألن ا حنل عل اإلهاد عل عم سب ائ ا الطل،ة يف امل سسات اللةية سو
يف األعمال ا

ية األخرى .سنا س صق معكم فيما يتعلق بأ هذا حق دستورا

ال ميكن ملادر هن ولكن ه ا سيبًا فرصة

،

جيب سال نصو ا عل

الش،اأ حبيث كو هلم فرصة وال حتتكر هذه املرا
ذا ا واللور ذا ان وهذه سيبًا هكالية

،

5

من ق ،األ ا

جدًا .سيبًا ه ا

جانب

خرن اإلخوا الذين يعملو يف العم التطوعي جيدو صعوبة يف بع
األحيا يف غطية االجتماعات املرتا مةن فلماذا حن ر عل ه،اب ا الدخول

01

يف العم التطوعي من خالل عبوية األندية وعبوية االحتاد؟ سود س سذ ر
مبا ذ ر ه يف بداية الكالمن س هذا املو و جيب س نتعام معه

ما

نلت املاد ( )32من الدستورن واملواد (686ن 688ن  )683من الالئةة
الداخلية اليت حددت وو ةت

يصية التعام مع هذه املوا يعن ووافق

اجمللس علي ان وهكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت الد تور ج اد ع،دا

الصا

.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

21

هكرًا سيدا الرئيسن سود س سمح لي بأ يكو عقي يف ال ايةن
وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت مقرر الل ة.
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العضو هالة رمزي فايز:
هكرًا سيدا الرئيسن فقط سود س سرد عل املالحظات اليت ُذ رت.
ت ا سربعة سعبا مستمرو مع ا م ذ الصل التشريعي السابقن

تبمن

ولدي ا دراية مبا مرّ به املرسوم خالل عر ه سمام اجمللس ورجوعه مر سخرى
ىل الل ة مل يد من الدراسة .الصكر يف هذا املرسوم سنه يتعام مع  63ماد

5

من مواد املرسوم رقم  86لس ة 6929من وحصاظًا عل و ع ال،ةرين الريا ي
ومال مة القوانني ملتطل،ات الل ة األومل،ية الدولية ا صق ا يف الل ة سن ا س وافق
عل هذا املرسوم رغم علم ا با ل يف ها ني املاد نين وحنن يف الل ة ذا ا
ة ا دمات ــ سوف نتقدم مبقرتح لتعدي ها ني املاد ني اللتني ب ما قيدن

ــ

وحنن نعي هذا القيد ونرفبهن وقد سو ة ا ذلك يف التقرير .هذا ما سردت
قولهن حيث
ونتم

01

هذا هو موقف الل ةن حنن نتصق عل وجود قيد ال نرغب فيه

عدم وجوده ألنه يُبعف و ع ال،ةرين سمام اجملتمع الدولين ولكن

لكي تال م قوانني ال،ةرين مع متطل،ات الل ة الدولية األومل،ية قررنا ــ سو
ا صق ا ــ عل س نوافق عل هذا املرسوم ونطلب من جملسكم املوقر س يوافق
عليه ــ ذا سمكن ذلك ــ حت ميرن وخالل هذا الدور سوف نقوم بتقديم اقرتاح

05

بتعدي ها ني املاد نين حيث ل ،ا من األخ املستشار القانوني لل ة العم عل
هذا املقرتحن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت سوسن حاجي قوا.

21

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدا الرئيسن بسم ا
ا دمات عل ا
سوا

انت

الرين الرحيمن سهكر

ة

د امل،ذول إلعداد التقرير املعروض عل جملسكم املوقر
ة ا دمات ا الية سو

الرسا الذا ذهب ليه بع

ة خدمات الدور السابق .س صق مع

سصةاأ السعاد األعبا يف الصل التشريعي

السابق بشأ ما ي ص عليه املرسوم بقانو من حظر ا مع بني عبوية س ثر
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من ععية عم يف سنشطة نوعية خمتلصة ال مبوافقة الوزير.

هذا ا ظر

قد يصوّت عل املوا ن فرصة العطا وال،ذل يف خدمة جمتمعه من خالل
انبمامه ىل س ثر من ععية سهلية عم يف جماالت خمتلصةن ولكن
املرسوم بقانو بمن مواد سخرى م مة مث حتييد العم يف األندية الريا ة
واالحتادات عن العم السياسين وهو سمر سؤيده وسدعمه وذلك لل أا
بالريا ة عن متاهات العم السياسي.

5

ما س املرسوم بقانو املعروض عل

جملسكم املوقر يأ ي كريسًا اللت امات ال،ةرين بالبوابط اليت و عت ا
الل ة األومل،ية الدولية واجمللس األومل

اآلسيوان وهذه ج ات ريا ية دولية

معروفة بلرامة قواني ا وسنظمت ان و عدم االلت ام ببوابط ا القانونية قد
يُعرّض امل سسات الريا ية ال،ةري ية ملشا

سو عثرات قد ُعيق

01

املشار ات ال،ةري ية ا ارجية؛ لذلك يا معالي الرئيس سنا سدعم التلويت
باملوافقة عل املرسوم بقانو ألنه يتبمن مواد م مة و رت ب علي ا الت امات
قانونية دولية لل،ةرينن وألن ا ال نريد س نتأخر
الريا ية ال،ةري ية ونقع يف مشا

ث ًا يف ر يب القوانني

ما حل يف دول سخرى وهي دول

قري،ةن حيث مت يقاف مشار ا ا الريا ية ا ارجية .سما بال س،ة ىل من
لديه حتصظ بشأ بع

05

املواد اليت يتبم ا املرسوم بقانو فيمك ه الل و

ىل األدا الدستورية املُتاحة لعبو امل سسة التشريعية بتقديم اقرتاح بقانو
لتعدي سا ماد و تخذ مسارها الدستورا القانوني املعروف خالل هذا الصل
التشريعين وسأ و داعمة ألا عدي يس م يف قدم و طوير عم م سسات
اجملتمع املدني والريا ين وسنا س كلم معكم حبكم ا رب الريا ية اليت

21

سملك ا من خالل مشار ا ي ا ارجية والدوليةن و وني سيبًا عبو يف
اجمللس اآلسيوا لالحتاد الريا ي لكر القدم اآلسيويةن وسعلم وس ُّ ب ذه
القوانني اللارمة جتاه سا دولة

انتن فأمت

عل جملسكم املوقر س

يوافق عل هذا املرسوم ويل أ ىل عدي قواني ه خالل الدور التشريعي
ا الين وهكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير
الرتبية والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم:

5

هكرًا معالي الرئيسن سنا سيبًا س صق مع ما صبلت به األخت الصا لة
مقرر الل ةن واألخت سوسن قوان حنن نعاني عرض احتادا ا سو سنديت ا
ىل عقوبات و وقف ال شا الريا ي يف ال،ةرين وهذا له ،عات

،

عل

قطا الش،اأ .هذا القانو موجود و

ظر ال شا السياسي بشك عامن

قوانني نظمت ال شا

السياسين وبالتالي الساحة الريا ية

ولكن ه ا

ر ي عل ال شا

الريا ي وعل ا انب

حباجة ىل س يكو ه ا

اآلخرن واجمللس سيد قرارهن وبإمكا اإلخوا ــ

ما صبلت األخت مقرر

01

الل ة ــ قديم سا اقرتاح بأا عدي يف سا قانو موجودن وهذا القانو
ا تسب صصة االستع ال حي ما مت قدميهن وهكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت الد تور ج اد ع،دا

الصا

.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
هكرًا سيدا الرئيسن ،عًا ــ

ما يعلم جملسكم املوقر ــ هذا

21

مرسوم بقانو ن واملرسوم بقانو ال يق ،ال املوافقة سو الرف  .عُرض املرسوم
عل الل ةن وهذا هو التقرير ا امس اللادر خبلوص هذا املرسومن وال
منلك سا جديد لتغي هن وبالتالي رست الل ة

ما صبلت األخت مقرر الل ة

س يُمرر املرسوم بقانو ن سا يوافق عليه اجمللس بالتلويتن ومن ثم يقوم بع
سعبا الل ة بتقديم اقرتاح بتعدي املاد املختلف علي ان وبالتالي سرى س علي ا
ــ يا معالي الرئيس ــ عدم

اعة الوقت وعرض هذا املرسوم للتلويتن واألمر

مرتو لكمن وهكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت عيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدا الرئيسن

ل ا بال هك نتصق عل

بعاد العم الريا ي

عن العم السياسين صةيح س هذا القانو يتبمن عد مواد

5

افة ىل

املاد ني ( )3و()61ن ولكن يف اعتقادا س املاد ني ( )3و( )61هما من سهم
املواد اليت بم ا هذا القانو ن واجمللس السابق سعاد هذا املرسوم ىل الل ة
من سج حبث مكانية عال هذه املسألةن و ا الوقت يف السابق متاحًا
إلجرا هذا التعدي ن وبالتالي سنا س صق مع األخت دالل ال ايد فيما ذه،ت ليهن

01

وسيبًا األخ الد تور ع،دالع ي سب  .سعتقد سن ا حي ما منرر هذا القانو
ستكو املآخذ اليت خذ عل ال،ةرين س ثر من امل افع اليت سوف جن ي ا
من مترير هذا القانو ن حيث

قييد العم التطوعي هو من السل،ياتن ألن ا

بلصت ا دولة جيب س نُش ع عل العم التطوعين و ل ا يدر
ع وفًا

ً ،ا ــ ليس فقط يف ال،ةرين منا يف

التطوعي .سيبًا ه ا

س ها

ث من الدول ــ عن العم

05

سهخاص لدي م من الطاقات ما ي هل م أل يقوموا

بالعم التطوعي لدى س ثر من ج ة سو ععيةن فا ظر الوا ح يف هذه املاد
للعم التطوعي ال ميكن س نقول فيه ــ
ىل مع

مثال ــ

ال ص التشريعي يذهب

خرن فال ص التشريعي جيب س يتّسم بالو وح والدقة حت يُط،ق

عل الشخص املخا ب ب ذا القانو بالشك اللةيحن هذه املاد وا ةة

21

و ُقيّد العم التطوعين وسيبًا هي وا ةة يف قييدها حبيث ال حتظر فقط
م اولة العم السياسين منا حتظر سيبًا

سهكال األعمال وال شا ات

التطوعية يف س ثر من ععية؛ لذا يا سيدا الرئيس سرى س من األفب رف
هذا املرسوم وبإمكا الل ة عداد مشرو متكام ن وهكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ السيد يا

ي املوسوا.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
هكرًا معالي الرئيسن سنا سعتقد س مسألة بعاد العم السياسي عن
العم الريا ي هي مسألة

5

روريةن فالقبية ليست ب ذه اهل دسة اليت

رح ا األخ الد تور ع،دالع ي سب ن جيب فعالً فل السياسة عن الكث
من األمورن اليوم الشاأ العربي ــ وبا لوص الشاأ ال،ةريب ــ يعي

يف ظ

سمم سياسي موجود عل مستوى امل طقةن ويف ظ است دافن وه ا مليد
سياسية للش،اأن فلذلك حنن حباجة ىل شريعاتن وحباجة ىل انتصا ات

01

ثقافية سيبًان وحباجة ىل سخذ هذا الشاأ ىل حيث االقتلاد واهلوس
االقتلادا واهلوس الثقايف واهلوس التعليمي واملعريف واألبسمولوجين بدالً من
س

يكو

م ذ صغره حت

يكرب وهو م ووس بالسياسةن ولذلك

ــ وبا لوص يف جانب العم الريا ي ــ فإ

حدى األزمات اليت مررنا ب ا

است دفت هذا الشاأ فشغلته عن القبايا األخرىن لذلك سعتقد س التشريع

05

ع دما يأ ي ليخدم سيبًا هذا الشاأ ليُقل من هذا االحتقا واهلوس
السياسين وسيلب يف صاحل هذا الشاأ ومستق،له .سنا سعتقد س ه ا سزمة
سخرى سيبًان وهي سن ا دائمًا م ووسو با ار ن مبع

ماذا ستقول بع

الل ا األومل،ية؟ وماذا سيقول ع ا الغرأ؟ ماذا سيُقال ع ّا يف قبايا
وخلوصًا سن ا حت ولو
جذورنا ومتس واقع ا ومشا
با لوصية مبع

ث ؟

انت عل حساأ مسائ سساسية وجوهرية متس

21

حقيقية ومتأصلة يف اجملتمعن سنا ال سؤمن

س مت ع ا هذه ا لوصية من موا ،ة العلر وا داثة

وما ىل ذلكن ولك ا سيبًا ل ا خلوصيت ا يف س نقرر

يف نُشر القواننين

و يف حناول جياد قيم وم،ادئ لت م سيبًا بواقع ا لكي نستطيع سخذ هذا
الشاأ ال،ةريب ونبعه يف مواقع سخرى حت يكو ُم شغالً يف االقتلاد
والتعليم واملعرفة؛ ولذلك سعتقد س املواد اليت ستعم عل خص
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السياسي ستلب يف صاحل الشاأ ال،ةريب ومستق،له ق ،س

كو يف

صاحل سا نسا خرن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ حيس يد الرميةي.

5

العضو مخيس محد الرميحي:
هكرًا سيدا الرئيسن هذا املرسوم جا

،قًا للماد ( )32من

الدستور املتعلقة بالتداب املستع لةن واليت سجازت

اللة امللك ــ ذا حدث

فيما بني األدوار ما يتطلب ذلك ــ صدار املراسيم .سعتقد سيبًا س رف
املرسوم ليس هو ا

هذا

01

ألنه املا وافق جملس ال واأ عل هذا املرسومن ومتت

حالته ىل جملسكم املوقرن فذلك يعب س رف
سيُعرض عل اجمللس الو بن وبالتالي ــ

هذا املرسوم يعب سنه

ما يعلم ا ميع ــ س املرسوم

بقانو يُعم به من اريخ صدوره حت يتم رفبه من ق ،جملسي ال واأ
والشورىن و املا س سحد اجمللسني قام بتمرير هذا املرسوم فمع

ذلك

05

س املرسوم يُعم به حت يوم ا هذا .سعتقد س ــ ما صبلت به األخت مقرر
الل ة ــ هو ا

األمث ن وسعب عدي املواد املختلف علي ا سو غ املتصق

علي ان ولذلك سرى سنه حت يتم مترير هذه االقرتاحات بسرعة فإ مترير هذا
املرسوم هو ا

األمث لذلكن وهكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدا الرئيسن سنا لدا  3نقا سود س سرد علي ا .امل،دس األول
ومع احرتامي لك ما صب به ال مال ــ وسؤيد من ذهب ىل مسألة االعرتاض
عل ها ني املاد ني ــ سعتقد سن ا ناقش ا مس،قًا يف هذا اجمللس س من واج ،ا
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حي ما نتطر ىل سا مرسوم وجند فيه خمالصة س نتكلم بشأنه حت يكو
وا ةًان وحت نُمارس االختلاص التشريعي فعالً يف مسألة الرف ن وهي
مسألة متاحةن وال نُعلق علي ا سنه ذا وافق جملس ال واأ وجملس الشورى
رف

مع

ة

ذلك سنه سي ول ىل اجمللس الو بن ألن ا ذا اختذنا هذه ا

لق،ول سا مرسوم نرى س يف سحد مبامي ه ما ال يتصق ابتدا ً مع سحكام

5

الدستور فذلك يكو فيه عوار شريعي .حنن يف هذا ا انب ي ،غي ــ حت
و

ا

وجه اجمللس هو املوافقة عل هذا املرسوم ــ س نش

املخالصات حت ُثّ،ت يف مبابط ا لسات .ثانيًا :خبلوص

ىل سوجه
الم سعاد

الوزير ــ وسنا سقدر ما قاله يف هذا ا انب ــ حنن سيبًا سمام نص قانوني جيب
سال يُصسر

ما فُسر حبيث ال يت احم مع العم األهلي سو العم الريا ين

01

باعت،ار س نص املاد ( )61صريح ع دما حظر س يكو يف سحد جمالس
اإلدار ذا
و ذا

ا م تميًان سا سن ا سحد هرو ق،ول عبويته يف جملس اإلدار .

ختنِ الذا ر ن فقد س،ق س سهرنا ىل حكم صدر عن ا كمة

الدستورية يف الكويت متعلق مبسألة عدم جواز ا مع بني س ثر من عبوية.
ثالثًا :املا س املمثلني عن امل سسة العامة للش،اأ والريا ة موجودو ه ان

05

نقول نه ورد يف التقرير ــ ب ا عل اجتماع ا مع م ــ يف اللصةة (« :)668س
امل سسة العامة للش،اأ والريا ة قد وعدت بصل األحكام ا اصة باألندية
واالحتادات الريا ية عن األحكام ا اصة با معيات يف قوانني م صللة»ن
ا نتكلم يف هذا ا لوص يف عام 8161من فما الذا مت؟ ذلك عل سساس
سن ا عل علم بذلكن و ما قال األخ حيس الرميةي

اإلهكالية سو

21

املخاوف زالت ألنه مب رد صدور املرسوم ،دس ثاره القانونية بال صاذ .مت
يتأثر؟ يتأثر ذا
ىل الرف

ا ه ا رف

من اجمللسنين واملشر ال،ةريب

يعمد

بأثر رجعين ب يعتربه من اريخ رفبه حت ال يبر باملكتس،ات

وا قو وا ريات اليت متت ب ذا الشأ  .ف ةن نتم

يا معالي الرئيس س

نسمع من امل سسة العامة للش،اأ والريا ة خبلوص ما مت خالل  3س وات
حيال لك املاد ني .املو و اآلخرن
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هذا متعلق فقط مبسألة ا مع بني جملس دار يف نشا معني وجملس دار
سخرى ال مبوافقة الوزيرن حنن

ن اق

سساسًا ما هي معاي املوافقةن

وال ص جا فقط يف سص م ع واستث ا وموافقة الوزيرن ذ ما هي معاي
الوزير يف املوافقةن حت ُثَّ،ت عل سق قدير يف
لب سحد األهخاص وال يُق،

ع دما يُق،

الكالم حت يُثَّ،ت سيبًا يف

ا ر ا لسة ويُستدل ب ا

لب اآلخرن ح،ذا لو نسمع هذا

5

بر ا لسةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير
الرتبية والتعليم.

01

وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيسن سعتذر يا معالي الرئيس عل

كرار لب

ي ذلكن وبلصيت مس والً سياسيًا
الكلمةن ولكن سهمية هذا ا انب حتتم عل ّ
عن امل سسة العامة للش،اأ والريا ة فا ةوا لي بكثر التعليق .سملك بني

05

يدا حكمًا صادرًا عن ا كمة الدستورية الكويتية يتكلم عن موظف عام
وعن العم التطوعين فكانت ُ ي ذلكن ول الحظ سن ا نتكلم عن موظف
عامن ذ القياس ه ا مع الصار فيما يتعلق ب ذا ا انب .املاد اليت ُ اق
ص عل سنه ال جيوز ــ ب ا جانب جيابي سيبًا ــ ا مع بني عبوية س ثر من
نادٍن ف

يُعق س يكو هذا الشخص يف س ثر من ناد ويكو يف الوقت

21

ذا ه عبوًا سيبًا يف االحتاد! سعتقد س املس ولية حتتم عليه س يستقي !
فةي ما يأ ي قرار

يف بمن األندية

د ناديهن ه خير من ا لسة؟

األخرى صصة ا يادية يف هخص يرسس احتاد سو سكر

احتاد ويف ذات

الوقت ه ا قبية ختتص ب اديه سمامه؟ حت لو الت م بالقانو فإنه سيكو
يف مو ع ه ،ة .ذ لدي ا ماد حددت
ذا

يصية التعام مع هذا املرسومن وسيبًا

انت ه ا مواد سخرى فسيقوم اإلخو بتقدمي ان سنا سؤ د لكم س
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امل سسة العامة للش،اأ والريا ة سوف تعام مع ا بك جدية وبك
هصافيةن وسوف جنتمع مع

ة ا دمات ع دما نث هذا ا انب ون اقشهن

ولك ا لدي ا اآل حالة حددت في ا الالئةة الداخلية والدستور

يصية التعام

مع ان وهكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ ف اد سيد ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدا الرئيسن هذا مرسوم بقانو حدد ه املاد ( )32من

01

الدستور واليت حددت صدور املراسيم وعمل ا بني سدوار االنعقاد .حددت
الالئةة الداخلية جمللس الشورى عم املرسوم وسعبا ه من اجمللس باملوافقة سو
الرف

بدو

عدي ن مبع

عديل ا رغم س املرسوم سُحي

سن ا ال جيب س نلوم

ة ا دمات عل عدم

لي ا س ثر من مر ن أل الالئةة الداخلية

جمللس الشورى وا ةة خبلوص عم املراسيمن فإما املوافقة سو الرف

بدو

05

سا عدي ن ذ رسيي مع رسا سعاد األختني املقرر ورئيسة الل ة بأ يُمرر
هذا املرسوم بقانو ومن ثم يُقدم اقرتاح ــ

ما صبلت األخت رئيسة الل ة ــ

بتعديله بعد صدور هذا املرسوم وبعد متريره واملوافقة عليهن أل اإلخو يف
جملس ال واأ س،ق س وافقوا عليهن فأمت
يُقدم اقرتاح بتعديله بعد متريرهن حيث نه ذا

عل األعبا املوافقة عليه وس
يُمرر فس كو يف هكالية

21

قانونية مع امل سسات الدولية يف ا ار ن واليت طال ،ا بتط،يق القانو  .حنن
مطال،و ــ

ما صبلت األخت سوسن قوا ــ بسرعة صدار هذا املرسوم و ال

سوف نواجه ج ا ات حيال ذلكن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

هكرًان صب األخ الد تور سعيد سيد ع،دا .
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
ما صب معالي الوزيرن ل صرتض

هكرًا سيدا الرئيسن باختلارن

سنب عبو يف ناديني اث نين والعبوية عطيب ا ق يف الرتهحن فأستطيع س
س رهح لرئاسة نادٍ معنين وبالعبوية األخرى يف نادٍ خر سستطيع س س رهح
مل لب سمني مالي مثالًن سو عبوية جملس دار  .ال يوجد نص معني يف الالئةة
ال موذجية لألندية حتكم هذه املاد  .صةيح س ــ

5

ما صب األخ الد تور

ع،دالع ي سب واألخت دالل ال ايد ــ ه ا سمورًا جيب مراجعت ان وامل سسة
العامة للش،اأ والريا ة وعدت مبراجعة ها ني املاد ني حتديدًا؛ حنن
مدر و متامًا

د الل ةن ومستشار الل ة يعم اآل عل

لتعدي هذه املوادن وسوف نتقدم به

ها ا

عداد مقرتح

يف األسابيع القادمةن ولذلك

01

س رر دعو ي لل مال ىل املوافقة عل هذا املرسومن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ سيد م دا ا داد.
05

العضو أمحد مهدي احلداد:
معالي الرئيسن ص،اح ا

هكرًا سيدا الرئيسن ص،اح ا

زمالئي األع ا ن يف الواقع هذا املرسوم بقانو هو مرسوم م من وخاصة سنه
يتعلق فيما قوم به األندية من نشا ات ريا ية يف مملكة ال،ةرين مع االحتاد
األومل ن

ما صبلت األخت مقرر الل ة خبلوص هذا املو و  .وسعتقد

سنه من امل م س يوافق اجمللس املوقر عل هذا املرسوم بقانو ــ

21

ما ذ ر األخ

ف اد ا اجي ــ مع يباح هام و ام ألس،اأ املوافقة وال قطتني املختلف
علي ما يف هذا املو و ؛ ألنه من البرورا س نو ح للم تمع الدولي هذه
األهميةن فكما صب بع
حقو اإلنسا يتليد

اإلخوا ــ وخاصة األخت دالل ال ايد ــ س جملس
صغ

و ،

يف

ما جيرا يف سا بلدن ورمبا

يُ خذ عل ال،ةرين مستق،الً ع د انعقاد جملس حقو اإلنسا مث هذه
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25

األمور؛ لذلك سنا سؤيد املقرتح الذا يقول بأ نوافق عل املرسوم بقانو مع
يباح هام يف مب،طة اجمللسن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان مع ن اية هذا ال قاش سحب س سختلر لكم ما دار من نقاشن
انت

ويف ا قيقة سن ا

5

ل ا مداخالت قيمةن وسعتقد س ا ميع متصقو

بطريقة سو بأخرى عل سهمية هذا املرسوم .املرسوم ع دما يلدر يكو نافذ
املصعول ىل س يأ ي ىل السلطة التشريعيةن والسلطة التشريعية قوم برفبه
باألغل،ية املطلقةن سا سن ا لن نلوّت عل القانو باملوافقةن و منا سوف نلوّت
وجيب س يتوافر  86صو ًا رافبًا حت يكو املرسوم

عل القانو بالرف

مرفو ًان هذا سوالً .ثانيًا :جيب س يتصق اجمللسا عل الرف

01

حت يُرف

املرسوم بقانو ن و ال يعترب املرسوم بقانو نافذًا من اريخ صدوره حت لو
رفبه جملسكم املوقر .ال قطة األخ
سعيد التقرير ىل الل ة ــ

اليت سريد س سه

لي ا هي سنه سوا

ما س،ق يف األدوار السابقة ــ سو رُف

سارٍ ولن يتأثرن فإذ سفب ا لول س

فاملرسوم

تم املوافقة عل املرسوم ويتم التقدم

05

باقرتاح بقانو لتعدي املواد املختلف علي ان وسعتقد س املوافقني واملعار ني
متصقو عل التقدم ب ذا املقرتحن ولذلك و وف ًا للوقت سوف نلوّت عل هذا
املرسوم بالرف

وليس املوافقةن و ذا وافر  86صو ًا رافبًا فيعترب املرسوم

مرفو ًان و ال سيعترب جملسكم موافقًا عليه بالتوافق مع جملس ال واأن
و نأم

ها ا

من اإلخو يف الل ة املختلة س يتقدموا باقرتاح بتعدي

21

املواد املختلف علي ا .صب سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير
الرتبية والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيسن هذا القانو ع دما مت عداده مت ذلك مبوافقة
امل سسة العامة للش،اأ والريا ةن وسنا بلصيت السياسية موجود ه ا ممث عن
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امل سسة العامة للش،اأ والريا ةن وحنن متصقو مع وج ة نظر اإلخو يف
اجمللسن و ذا

انت ه ا وج ة نظر خمالصة فليس ه ا ما مي ع اإلخو من

التع ،ع ان وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هكرًان ولكن ليس األمر ب ذه اللور ن األخت دالل ال ايد قول س
هذا املرسوم بقانو ي اق
سا سن ا نت اق

م ذ عام 8161من وحنن اآل يف ن اية عام 8163من

فيه من سربع س وات قريً،ان وس اهلا هو :ه قامت امل سسة

العامة للش،اأ والريا ة بأا سمر؟! هذا هو س اهلا .من هو ممث امل سسة
مد ع،دالرين بوعلي القائم بأعمال

العامة للش،اأ والريا ة؟! صب األخ

01

مدير دار ه و األندية بامل سسة العامة للش،اأ والريا ة.

القائم بأعمال مدير إدارة شؤون األندية
باملؤسـسـة الـعـامـة للـشـبـاب والـريـاضـة:
هكرًا سيدا الرئيسن ال ن يد عل

الم معاليكم و الم سعاد

05

الوزيرن ومثلما صبلتم ــ و ما يعرف سصةاأ السعاد األعبا ــ س الو ع
السياسي يف ال،ةرين يتدخ يف

هي ن ف و يتدخ يف الريا ة ويف

غ هان والقوانني املوجود صل هــــذا األمرن وهذا الصل هـــو فل ييـــد
وممتاز وخيدم ا ميع .ال قطتا

املختلف علي ما مت التداول في مان

وهما :نقطة متثي ال،ةرين خارجيًا يف الريا ةن وهذه ــ

ما صب سعاد

21

األعبا ــ قد ثر علي ا حبرما ال،ةرين من املشار ات ا ارجيةن وهذا
األمر نريد س ن،تعد ع ه وال نريد س نعود ىل ا لف .وال قطة الثانية :هي ا ق
الدستورا الذا سو ةته سعاد األخت دالل ال ايدن وسعتقد س هذه هكالية
ميكن دار

ا مثلما صبلتم معاليكم عرب األدوات القانونية املتاحةن

وسعب بذلك املوافقة عل القانو ومن ثمّ قديم اقرتاح بتعديله مستق،الًن
وهكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان سوف نأخذ رسيكم عل املرسوم بالقانو ندا ً باالسمن صب
األخ ع،دا لي براهيم ل ريف األمني العام للم لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم
نداءً باالسم على املرسوم بالقانون)

5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
01

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

05

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافق.

العضو جاسم أمحد املهزع:

21

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
25

العضو مجيلة علي سلمان:
غ موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
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العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.

العضو جواد عبداهلل عباس:
موافق.

5

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حممد املسلّم:

01

موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.
05

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
غ موافقة.

21

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو سامية خليل املؤيد:

25

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
11

العضو مسري صادق البحارنة:
موافق.
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العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

5

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

01

غ موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافق.
05

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو علي عيسى أمحد:
غ موافق.

21

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:

25

موافق.

العضو الدكتور حممد علي حسن:
موافق.
11
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العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

05

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغل،ية موافقة والرافبو فقط سربعةن ذ يقر هذا املرسوم
بقانو  .ونأم من اإلخو س يتقدموا باقرتاح لتعدي ما هو خمتلف عليه .صب
سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير الرتبية والتعليم.

21

وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيسن سهكر م عل ما مت جنازه اليومن و ذلك
سهكر اإلخوا الذين قدموا بآرائ من وعيع اآلرا اليت ُرحت سوف
كو دائمًا
للش،اأ والريا ة

االهتمام والتقدير .م

دين لكم س امل سسة العامة

انت ومازالت وسوف سع

ل ياد مساحة العم

التطوعين وسا اقرتاحات ستأ ي مستق،الً سوف ،ادر ا كومة ىل التعام
مع ا مبةم ا د
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان ون تق اآل
مب اقشة قرير

ىل ال ،د التالي من جدول األعمال وا اص

ة الش و التشريعية والقانونية خبلوص مشرو قانو

بتعدي املاد ( )677من املرسوم بقانو رقم ( )53لس ة 8118م بشأ الالئةة
الداخلية جمللس ال واأ (املعد يف

و االقرتاح بقانو املقدم من جملس

5

ال واأ) .وس لب من األخ حيس يد الرميةي مقرر الل ة التوجه ىل امل لة
فليتصب .

العضو مخيس محد الرميحي:
هكرًا سيدا الرئيسن بداية س لب ث،يت التقرير يف املب،طة.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل ث،يت التقرير يف املب،طة؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ث،يت التقرير يف املب،طة.

(انظر امللحق  /2صفحة )57

21

الرئيـــــــــــــــــس:
س ،دس مب اقشة امل،ادئ واألسس العامة ملشرو القانو ن صب األخ
مقرر الل ة.
25

العضو مخيس محد الرميحي:
هكرًا سيدا الرئيسن دارست الل ة املشرو بقانو

مو و

الدراسة وال،ةثن وا لعت عل قرار جملس ال واأ ومرفقا ه بشأنهن و ،ودلت
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وج ات ال ظر بني سعبا الل ة واملستشار القانوني للم لسن وخللت الل ة
ىل سن ا تصق مع ما بم ه مشرو القانو املعد يف

و اقرتاح بقانو مقدم

من جملس ال واأ؛ ب دف حتقيق ال لاأ القانوني النعقاد االجتما املشرت
بني

يت الش و املالية واالقتلادية مب لسي الشورى وال واأ ع د م اقشة

مشرو قانو املي انية العامة؛ وفق امل،ادئ واألسس القانونية اليت بب علي ا
املشرو .

5

ما رى الل ة :س التعدي الوارد يف مشرو القانو عل املاد

( )677من الالئةة الداخلية جمللس ال واأ يتوافق مع ال لوص الدستورية
امل ظمة ذات الللةن ذ يست دف صةة انعقاد اجتما الل ة املشرت ة بني
الل تني يف جملس الشورى وال واأن وحتقيق ال لاأ القانوني الالزم النعقاد
االجتما ن مبا
عل

قق التكاف والعدالة يف التعام مع الل تنين وما يرت ب

لك االجتماعات من حتقيق وافق ميكن

ة من رفع قريرها وفق

ما هو م لوص عليه مبوجب قانو اجمللس الذا ت،عه.
املشار ة الصعالة ألعبا
وخاصة س

01

قق

التعدي

ة الش و املالية واالقتلادية مب لس الشورىن

ال اجمللسني ميلكا مر

ًا قانونيًا متساويًان

مبوجب الدستور هلما حق امل اقشة واإلقرار ملشرو قانو املي انية

ما سنه
مراح

05

شريعية إلقرار املشرو  .وهذا ما سخذ به جملس ال واأ حي ما وافق عل
االقرتاح بقانو بتعدي املاد ( )677من الالئةة الداخلية جمللس ال واأ.
املشر هو من يقدر ما ي ظم سعماله من ال احيتني الشكلية واملو وعيةن املا
سنه قيد بالبوابط الدستورية والقانونية و خير ع ا .وبالتالي فإ مشرو
القانو جا مبا يت اسب ويتصق مع اختلاص وعم السلطة التشريعية .وصية
الل ة :رى الل ة املوافقة عل

21

عدي املاد ( )677من الالئةة الداخلية جمللس

ال واأ .واألمر معروض عل جملسكم املوقرن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ الد تور ع،دالع ي حسن سب .
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25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
هكرًا سيدا الرئيسن سود بلصيت نائب رئيس

ة الش و املالية

واالقتلادية س س قدم باسم الل ة ىل اإلخوا يف الل ة بالشكر ا

ي ن

وسيبًا س قدم بالشكر ىل جملس ال واأ املوقر عل عدي الئةته لكي يسمح
بتعدي نلاأ االجتما املشرت ن ألنه يف الصل التشريعي الثاني
االجتما املشرت

شوبه بع

اختالف فيما يتعلق بدور

ا

امل غلات اليت تعلق باالنعقادن و ا ه ا
ة الش و املالية واالقتلادية يف جملس الشورى

املوقر يف هذا االجتما ن و ا ال لاأ هو نلاأ انعقاد

ة الش و املالية

واالقتلادية يف جملس ال واأ املوقرن وفعالً

ا االجتما ال ي عقد ذا غاأ

سعبا

ة الش و املالية واالقتلادية

بع

5

األعبا حت مع حبور

01

يف جملس الشورىن وسعتقد س التعدي جا متوافقًا مع عالقات اجمللسني ومبا
قق مللةة ال،ةرين ع دما جنتمع مل اقشة املي انية العامة .والشكر موصول
جمللس ال واأ والل ة املوقر ن وسعتقد س التعدي يف مكانه وسرجو املوافقة
عليهن وهكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ مقرر الل ة.

العضو مخيس محد الرميحي:
هكرًا سيدا الرئيسن يف مارس 8163م حي ما متت م اقشة مشرو

21

املوازنة العامة يف جملس ال واأ حدث اختالل يف نلاأ الل تنين ورست رئيسة
ة الش و املالية واالقتلادية يف جملس ال واأ نذا

ال ميلة الع ي

األخت لطيصة القعود س ه ا ما يتعارض مع نص املاد  613من الدستور اليت
قول« :يف غ ا االت اليت تطلب في ا سغل،ية خاصة ال يلح انعقاد اجمللس
الو ب ال حببور سغل،ية سعبا

جملس عل حد » وبالتالي قدمت

األخت لطيصة القعود ب ذا املقرتح و ا لي هرف س س و من
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25

وهو يتماه مع ال لوص الدستورية اليت ذ ر ان ومن املصيد جدًا س

تم

املوافقة عل هذا املشرو ن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت سوسن حاجي قوا.

5

العضو سوسن حاجي تقوي:
ة الش و التشريعية والقانونية عل

هكرًا سيدا الرئيسن سهكر

ما بم ه التقرير املعروض عل جملسكم املوقرن وسؤيد التعدي التشريعي يف
القانو املعروض عل

جملسكم املوقر ألنه يعطي

ة الش و املالية

01

واالقتلادية يف جملس الشورى الثق القانوني واالعت،ار األدبي ع دما يعقد
االجتما املشرت

بني الل تني املاليتني يف اجمللسني ع د م اقشة مشرو

املي انية العامة للدولة .ومن خالل الت ارأ املا ية يف م اقشة مشرو املي انية
العامة للدولة فإ سعبا اجمللسني

انوا يتسابقو يف حرص م عل حبور

االجتماعات املتعلقة مب اقشة مشرو املي انية؛ أل هذا القانو هو التشريع

05

األهم الذا ي اقشه ويقره الربملا ن وسود اإلهار يف هذا اللدد ىل س هذا
التعدي التشريعي يف قانو الالئةة الداخلية جمللس ال واأ جا باقرتاح من
ال واأ سنصس م وذلك درا ًا م م ألهمية أمني ال لاأ القانوني
زمالئ م سعبا

بور

ة الش و املالية واالقتلادية يف جملس الشورى االجتما

املشرت مل اقشة قانو املي انيةن وبالتالي فإ هذا التعدي التشريعي

ظ

21

بتوافق ام بني الشوريني وال واأن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
هكرًان ه ه ا مالحظات سخرى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل مشرو القانو من حيث امل،دس؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو من حيث امل،دس .ون تق ىل م اقشة مواده ماد
ماد ن صب األخ مقرر الل ة.

العضو مخيس محد الرميحي:

01

الدي،اجة :وصي الل ة باملوافقة عل

الدي،اجة

ما جا ت من

ا كومة.

الرئيـــــــــــــــس:
ه ه ا مالحظات عل الدي،اجة؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل الدي،اجة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر الدي،اجة .ون تق ىل املاد األوىلن صب األخ مقرر الل ة.

25

العضو مخيس محد الرميحي:
املاد األوىل :وصي الل ة باملوافقة عل هذه املاد

ما جا ت من

ا كومة.
11
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الرئيـــــــــــــــس:
ه ه ا مالحظات عل هذه املاد ؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل هذه املاد ؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر هذه املاد  .ون تق ىل املاد التاليةن صب األخ مقرر الل ة.

العضو مخيس محد الرميحي:
املاد الثانية :وصي الل ة باملوافقة عل هذه املاد بالتعدي الوارد يف

05

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
ه ه ا مالحظات عل هذه املاد ؟
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل هذه املاد بتعدي الل ة؟
25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر هذه املاد بتعدي الل ة .وب ذا نكو قد انت ي ا من م اقشة
مواد مشرو القانو ن ف

يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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11

الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخذ الرسا ال ائي عل مشرو القانو يف ا لسة القادمة.
ون تق اآل ىل ال ،د التالي من جدول األعمال وا اص مب اقشة قرير

ة

الش و ا ارجية والدفا واألمن الو ب خبلوص مشرو قانو بتعدي بع
سحكام قانو العقوبات اللادر باملرسوم بقانو رقم  65لس ة 6976م «يف هأ
الرهو والت وير والص ور والدعار والقمار وحظر

م ا

5

ير»ن املعد يف

و االقرتاح بقانو املقدم من جملس ال واأ .وس لب من األخت نانسي دي ا
يلي خبورا مقرر الل ة التوجه ىل امل لة فلتتصب .

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

01

هكرًا سيدا الرئيسن بدايةً س لب ث،يت التقرير ومرفقا ه يف
املب،طة.

الرئيـــــــــــــــــس:
ه يوافق اجمللس عل ث،يت التقرير ومرفقا ه يف املب،طة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ث،يت التقرير ومرفقا ه يف املب،طة.

21

(انظر امللحق  /3صفحة )68
الرئيـــــــــــــــــس:
س ،دس مب اقشة امل،ادئ واألسس العامة ملشرو القانو  .صبلي األخت
مقرر الل ة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
هكرًا سيدا الرئيسن استلمت الل ة خطاأ معالي السيد علي بن
صاحل اللاحل رئيس جملس الشورى امل رخ يف  86ديسمرب 8163من من دور
االنعقاد العادا األول من الصل التشريعي الرابعن والذا مت مبوج،ه كليف
الل ة بإعاد ال ظر يف قرير الل ة السابقةن و دارست الل ة مشرو القانو

5

يف االجتما الثاني بتاريخ  83ديسمرب 8163م .واستعر ت الل ة مشرو
ال عن الدي،اجة من سربع مواد .وواصلت الل ة م اقشة
القانو والذا يتألف فب ً
مشرو القانو يف اجتماع ا الثاني بدور االنعقاد العادا األول من الصل
التشريعي الرابعن حيث اولت مواد املشرو ماد ً ماد ن

ما ا لعت عل

التقرير السابق لل ة .وا لعت الل ة عل قرار جملس ال واأ ومرفقا ه
بشأن ان

ما ا لعت عل رسا

01

ة الش و التشريعية والقانونية مب لس

الشورى والقا ي بسالمة مشرو القانو من ال احيتني الدستورية والقانونيةن
وعل رسا

ة حقو اإلنسا مب لس الشورىن وعل رسا وزار الداخليةن

وعل رسا امل سسة الو ية

قو اإلنسا ن وحبثت الل ة سوجه املالحظات

اليت مت بداؤها من ق ،ممثلي وزار الداخليةن ووزار العدلن واملستشار

05

القانوني لش و الل ا ن وب ا عل هذه امل اقشات؛ قررت الل ة املوافقة عل
مشرو القانو ن مع جرا بع
فيما حتصظ

التعديالت الالزمة عل نلوص مواد املشرو .

من سعاد األستاذ سوسن قوا وسعاد الد تور ع،دالع ي

الع ما عل حذف ال ،د ( )3من املاد ( 312مكررًا) ألنه يتعارض مع م،ادئ
وسحكام الشريعة اإلسالمية .وقررت الل ة املوافقة عل مشرو القانو

ما

21

هو مو ح با دول املرفقن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ جواد ع،دا

ع،اس.
25
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العضو جواد عبداهلل عباس:
هكرًا سيدا الرئيسن

مشرو القانو سليم من ال احيتني القانونية

والدستوريةن مع العلم سنه مت جرا بع

التعديالت الالزمة عل مواد املشرو

من ق ،الل ة املوقر ن ولكن ال ،د  3من املاد  312ذا رجع ا ىل القر
الكريم والس ة ال ،وية وحبسب املاد  8من الدستور فإن ا قر بأ دين الدولة
هو اإلسالمن والشريعة اإلسالمية ملدر رئيسي للتشريعن فالقر
والس ة ال ،وية ذا راجع اهما جندهما

ما

رما

5

الكريم

ير حترميًا وا ةًا ال

ل،س فيه وال غموض وال ه ،ةن لذلك من امللةوظ س ال ،د  3من املاد 312
يتعارض مع سحكام وم،ادئ القر
ا

والشريعة اإلسالمية باعت،ار س

م

ير ي صرد من بني عيع اللةوم املذ ور يف يات التةريم الوارد يف

القر

01

والشريعة اإلسالمية بأنه حرام لذا هن سا لعلة مستقر فيه ووصف

الصق به

ما وصصه القر

الكريم والشريعة اإلسالمية يف عد موا عن

و ما حرمته الكث من القوانني والتشريعات الدوليةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

05

هكرًان صبلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدا الرئيسن يف ال،داية س وجه بالشكر ىل
ا ارجية والدفا واألمن الو ب عل

ة الش و

قريرها .دائمًا ما يسرتعي انت،اه ا

21

واهتمام ا قانو العقوبات باعت،ار سنه ي،تدئ بو ع سفعال ويعتربها يف حكم
األفعال اجملرمة ويبع هلا عقوباتن وبشك عام فإ عيع ما مت يراده من
جرائم يست دف التشديد يف العقوبات بشأ ا رائم اليت مت ال ص علي ان
حنن مع م،دس شديد العقوبة فيه وخاصة

انت العقوبة ال افذ حاليًا ال

شك ردعًا مل ع انتشار مث هذه األنوا من ا رائمن ولكن يف عدد من مواد
هذا املشرو وسوف نتطر

لي ا ع د م اقشة املواد ماد ماد بشك

صليلين ولوال ــ ولألسف الشديد ــ السرعة اليت نظر في ا املشرو لتمك ا
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25

من حبور اجتما الل ةن و س يالً لوقت اجمللس إلدخال بع
بع

التعديالت عل

املوادن لدي ا دائمًا الت اسب بني الصع والعقوبة املقرر حيث يو ع يف

حس،ا هارحي القانو الذين ي لرف عمل م ىل و ع م،ادئ وجي ية س
يراع
ا

هذا امل،دسن وهو م،دس م لوص عليه مبوجب الدستور والقوانني

ائية والسياسة ا

ائيةن في ب س يكو الصع مت اسً،ا مع العقوبة

5

املقرر لهن وقد الحظت سيبًا س عددًا من ا رائم هي ج ةة ولكن مع
التعديالت ا الية مت غي وصف ا رمية من ج ةة ىل ج ايةن سنا
هذا الوصف يف بع

ا رائم باعت،ار س بع

د غي

ا رائم اليت ذ رت ه ا هي

جرائم سهد جسامة م ان ولك ا عُوملت مبوجب قانو العقوبات ال،ةريب
ةةن يف حني س هذه ا رائم اليت أ ي يف مر ،ة سق عوملت
ويف هذا اق

ايةن

01

واختالفن فوزار الداخلية سهارت ىل ذلك يف مذ را ا

حبكم ختلل ان و ذلك ا ال بال س،ة ىل وزار العدل والش و
اإلسالمية واألوقافن فأمت

س نتمكن من دار مث هذا األمر ونتأن يف

مث هذا التشريع وخاصة س قانو العقوبات س ثر ما ميس األفراد وما قد
كم به علي من سنت ع دما عطي وصصًا لل ةة و قرر هلا العقوبة فرفع

05

املستوى ال يستل م غي الوصف من ج اية ىل ج ةةن ومررًا و كرارًا قرسنا س
القا ي ع دما يرى سمامه العقوبة مشدد جدًا ومغلظة لصع ال يت اسب مع هذه
ا رمية فعاد ما يعمد ىل حكم الربا
نتمكن من و ع نلوص شريعية
مبا

من باأ حتقيق العدالةن حت

كمة ونبع للقا ي فسةة ا كم

قق الرد وياية ا ق ا اص والعام و ذلك حتقيقًا للعدالة يف

األحكام اللادر ن

ذلك مبوجب التعديالت اليت س طرح ا

ذا ار أى اجمللس املوافقة علي ا سو عاد ا ىل الل ة حت

21

ها ا ن
درس دراسة

متأنيةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

هكرًان صب سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير
الرتبية والتعليم.
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وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيسن هذا القانو
املوا نين فصي قرير الل ة

مبواده العديد ميس

ُتب س وزار العدل موافقة مع حتصظ ا عل

حدى املواد املدرجةن فأنا سستأذنك ــ معالي الرئيس ــ س سمح ملستشار وزار
العدل س ي،دا وج ة نظر الوزار ن ألن ا

رد بالدقة اليت مت رح ا يف

5

الل ةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ ف اد سيد ا اجي.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدا الرئيسن سنا مع القانو

ما جا من جملس ال واأ

املوقرن ولكن ساؤلي هو ملاذا حذفت املاد  312مكررًان

ا نتكلم دائمًا

عن العوار الدستورا والش ،ة الدستورية وغ هما من األمورن ويف
ا منةص

قانو

ي ال شوبه هائ،ة الش ،ة الدستوريةن ويف اعتقادا س حذف

05

املاد  312مكررًا جتع يف هذا القانو ه ،ة العوار الدستوران فإذا جئ ا ىل
املاد األوىل من الدستور جندها قول« :مملكة ال،ةرين عربية سالمية
مستقلة ذات سياد خل»...ن ثم نأ ي ىل املاد الثانية وجندها قول« :دين الدولة
اإلسالم والشريعة اإلسالمية ملدر رئيسي للتشريع»ن فكيف نقول

دين

الدولة هو اإلسالم والشريعة اإلسالمية ملدر رئيسي للتشريع ثم نأ ي يف هذا

21

القانو وحنذف هذه املاد ؟! حنن نوافق الشريعة اليت سقرها دستورنا جبع
دي ا هو اإلسالم وس الشريعة هي امللدر الرئيسي للتشريعن لذا سرى س يف
حذف ا خمالصة للدستور .سنا مع هذا القانو

ما جا من جملس ال واأن

فة،ذا لو عدلت الل ة عل هذه املاد عل األق بدالً من حذف ان ألن ا ب ذا
ختالف املاد الثانية من دستور مملكة ال،ةرينن لذا سرجو عاد املرسوم ىل
الل ة لتعدي هذه املاد مبا يتال م مع م،ادئ دي ا وهريعت ا اإلسالميةن ومبا
راه الل ة وس ستأنس برسا ا
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ سعيد

مد ع،داملطلب املستشار القانوني بوزار

العدل والش و اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:

5

هكرًا سيدا الرئيسن لدي ا عقي،ا ن سوالً :بال س،ة ىل القانو
ك ا كومة عا صة حاليًا عل

عداد قانو سو عديالت يف قانو

العقوبات خاصة بالرهو و هدار املال العام حبيث يكو قانونًا متكامالًن
ف رى س نرجئ ما يتعلق بالرهو يف هذا املشرو

ىل حني قدميه من

ا كومة .ثانيًا :ورد يف قرير الل ة موافقة وزار العدل ووزار الداخلية عل
القانو

ك ولكن ما حدث هو سن ا وافق ا عل

املاد ا اصة بلةم ا

املواد املوجود ماعدا

يرن ومربرات الوزار لرف

خالف عل حتريم الشريعة اإلسالمية للةم ا

01

املاد ــ صةيح سنه ال

ير ــ س ه ا جانً،ا خرن

وهو جانب حقو اإلنسا وال خيص عليكم س اململكة في ا الكث من
األجانب والكث من اإلخو املسيةني وبالتالي سوف يكو هلذا ال ص أث
سل

عل و ع اململكة بال س،ة

و ع ا يف االعت،ار سنه م ذ ع د الرسول
وغ هم و يكن

ظورًا علي م س

05

معيات حقو اإلنسا ن خلوصًا ذا
ا ه ا عدد من الي ود واملسيةني
ما

يرن لذا نرى س حذف املاد

هو التوجه السليم بال س،ة ىل ظروف مملكة ال،ةرينن وهكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت سوسن حاجي قوا.

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدا الرئيسن ذا

ا س صتح باأ املداخالت ب ذا الشك

فإن ا لن ن ت ي من هذا القانو ن فاألفب س ن اقشه ماد ماد ونستمتع
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 51

8114/18/82م المضبطة 3

25

ملالحظات ا كومة وسعاد اإلخو األعبا خبلوص املوادن سعتقد س
ال قاش ب ذا الشك سيكو سفب ما

كن ه ا

مالحظات عل

امل،ادئ واألسسن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هكرًان حنن دائمًا ن،دس مب اقشة عامة وليس مب اقشة املوادن وبعد
االنت ا من امل اقشة العامة نلوت عل مشرو القانو باملوافقة عليه من حيث
امل،دس ثم ن اق

مواد املشرو ماد ماد ن فأرجو سال تطرقوا يف امل اقشة العامة

ىل املوادن ألن ا ست اق
واألسس ــ
سنت

الحقًان ولكن من لديه مالحظة عل امل،ادئ

ما صبلت األخت سوسن قوا ــ فليدلِ ب ا اآل  .يا سخ م لورن

طلب الكالمن فلم س

ا ك يف اللوحةن س

01

ا ك سوالًن ألن ا

نعطي الكلمة حبسب سولوية الطلب .صبلي األخت عيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدا الرئيسن لدا عليق عل ماد وع دما ُ اق
سبدي ا

سوف

05

ها ا ن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ عادل ع،دالرين املعاود .
21

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
هكرًا سيدا الرئيسن واللال والسالم عل رسول ا
وصة،ه ومن وااله وبعدن عليقي عل

وعل

الم سعاد املستشار الذا يقول ال

خالف عل املاد ن سقول ال خالف ولكن املاد هي ا الفن

ما ذ ر

سعاد العبو الكريم األخ ف اد ا اجي و ذلك الشيخ جواد ع،دا
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اليت ذ ر س الشريعة اإلسالمية هي ملدر رئيسي للتشريعن ومعلوم س بني
املشرعني يف القوانني الو عية جداالً

ً ،ا بني «امللدر الرئيس» و«ملدر

رئيسي»ن وعل الو ع ا الي فإ ع،ار «ملدر رئيسي» عب س امللادر
األخرى جيب سال تعارض مع ملدر يعترب ملدرًا رئيسيًان فأق ما يقال :قولوا
ما قولو يف القوانني الو عية ولكن ال ختالصوا امللدر الرئيسي الذا
سقررمتوهن ذا

ا من حقو اإلنسا ــ وال اس ع،يد

ع،يدًا ل،عب م ال،ع

ــ ف ا

وابط

5

ع وج ن وليسوا

قو اإلنسا ن اآل حقو اإلنسا

جتي زوا املثليني فما الذا سيم ع بعد ذلك س يقف مستشار ويقول هذه
حقو اإلنسا ! حقو اإلنسا جيب س

توا ب مع دين ال اس وسخالق م

وعادا من حنن نعلّم من ي ادو حبقو اإلنسا ما هي حقو اإلنسا ن حنن

01

نعلم م س يكو ذلك ببوابط نسانية ق ،س كو دي يةن واألديا ختتلف
بني ال اسن لكن الدين ال يتعارض مع الصطر السويةن وسقول ن ا نعم حنرتم
ا ميع و راد ا ميعن وسوىل ال اس باالحرتام هم هعب ال،ةرينن هعب
ال،ةرين جيب س يُةرتم سيبًان وسعتقد س غ املسلمني ال يشتكو من
املسلمني يف ال،ةرينن ب عل العكس هم يعيشو بك احرتام ومود ن
ولكن س

أ ي ىل القانو و برأ بعبه ب،ع

05

بكلمات حنن نعرف ما

املراد م ان فأعتقد س هذا غي غ موفقن ول ت،ه ىل روح القانو الذا
سهارت ليه األخت دالل ال ايدن فكما عرف ا س التشديد يف العقوبة سحيانًا
هو يف ا قيقة س ي للعقوبةن أل القبا ذا رسوا س العقوبات سعل مما
درجوا عليه من ق ،فإن م سحيانًا يذه،و ىل الربا و ىل لغا القبايان فليس

21

التشديد دائمًا يُعدّ رادعًا يف هذه ا رائمن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ ف اد سيد ا اجي.
25
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدا الرئيسن ردًا عل سعاد املستشار القانوني بوزار العدل
والش و اإلسالمية واألوقاف بال س،ة ىل حقو اإلنسا ن يف عال باريس
قو اإلنسا املاد الرابعة ال ،د (أ) يقول ...« :ع ي و ما املوا مة بني
التشريع واألنظمة واملمارسات الو ية واللكو الدولية»...ن وه ا
حقو اإلنسا وا

عال

5

ود امل،ذولة ملكافةة عيع سهكال التميي والسيما م ا

الع لرا عن ريق زياد وعي ا م ور وبلصة خاصة اإلعالم وغ ه؛ هذه
واحد من م،ادئ عال باريس طالب مبوا مة التشريعاتن و
ما

حق الوافد سو املقيم يف س يأ

تكلم عن

ير سو س ير ب دراجة لكي

يذهب ىل عملهن و منا كلمت عن املوا مة بني التشريعات .سيدا الرئيسن

01

حنن نطالب ــ مثلما صب األخ عادل املعاود ــ بأنه ع دما كو الشريعة
اإلسالمية ملدرًا رئيسيًا للتشريع يف ال،ةرين فإنه جيب س

كو باقي

القوانني مستل مة م ان فال ن س حتريم امللدر الرئيسي للتشريع لدي ا للةم
ا

يرن وهو حتريم صريح

ما صب األخ جواد ع،اس؛ هذا هو

الم ا

الذا نلر عليهن وهكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صب األخ الد تور ع،دالع ي ع،دا

الع ما .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
هكرًا سيدا الرئيسن بسم ا

21

الرين الرحيمن بال س،ة ىل ما

صب به اإلخوا سنا سثب عل ما ذ روه فيما يتعلق بتةريم

ما

يرن

وهريعت ا مت ع اوله سو داولهن ودستورنا يستمد روح القانو من الشريعة
اإلسالميةن فروح القانو

ت اف مع ما جا بعدم السماح بت اوله سو بيعه سو

داولهن هذا من ناحية .ومن ناحية صةية سيبًا نقول
اليت س ،،ا هذه اللةوم لل،شر سوا

األمراض ا ط

انوا مسلمني سو غ مسلمني هي يف حد

ذا ا سخطار مر ية م م ة .ومن ناحية سخرىن املوجودو ع دنا يف ال،ةرين
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من األقليات غ اإلسالمية عددهم قلي ن وليسوا بالكثر اليت ستدعي وجود
وقت .بال س،ة ىل ما صب به سعاد األخ املستشار القانوني

هذا األمر يف

بوزار العدل والش و اإلسالمية واألوقاف بال س،ة ىل جمتمع املدي ة وجمتمع ا
ا ا ر نقول

ه ا بونًا هاسعًان و ما يقولو (سه األصول مصكة)ن سا

سنه ال يوجد وجه ه،ه بي ا وبني جمتمع املدي ة سيام الرسول صل ا
وسلمن ا مر
متداولن و ذا

ا موجودًا وا
ا ها

ير

ا موجودًا ولك ه

عليه

5

رّم وغ

من يت اوهلما فإنه يصع ذلك سرًا وليس عالنيةن

واملراد من ورا ذلك س يكو م،احًا وموجودًا يف األسوا و الت التسو ن
و

هذه األمور ال تصق مع دي ا اإلسالمي وال مع سعراف ان واملوا مة اليت

حتدث ع ا األخ ف اد ا اجي صةيةةن في ب س

كو ه ا

موا مةن

01

وجيب سال تعارض مع قواني ان مع احرتام ا إلخوان ا املسيةيني والي ود
والديانات األخرىن ولكن ي ،غي سال نشرّ للقا ي س يعم مبا جا يف هذا
القانو املخالف لشريعت ان وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

05

هكرًان صب سعاد األخ الد تور ماجد بن علي ال عيمي وزير
الرتبية والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيسن يف الواقع ا كومة بيّ ت رسي ا يف هذا القانو
من حيث ن ا

ر

عل ماد سو نوعية من األ

21

سو غ هن و منا حنن

نتكلم عن العقوبات بشك عامن وا كومة طلب أجي القانو حت

أي

جملسكم الكريم يف مر سخرى بقانو يراعي ال س،ة والت اسب فيما يتعلق
جبانب العقوباتن ألن ا جند س ه ا اختالالً يف هذا ا انب .وحنن ال نر
فقط عل نو سو ماد مطروحة يف السو ن و منا نتكلم عن العقوبات بشك
عامن وا كومة اآل عدّ قريرًا خرن وسوف رجع ىل اجمللس بتو يةات
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س ثر فيما يتعلق بتساوا العقوبة مع ا ُرمن فا كومة طلب التأجي من
سج هذا الس،ب فقط وليس ب ا عل

و ماد ما متاحة سو غ متاحةن

وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هكرًان صب األخ سيد م دا ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
هكرًا سيدا الرئيسن سعتقد س ما صب به سعاد وزير الرتبية
لب من األخ املستشار القانوني بوزار العدل

والتعليم هو ما سردت قولهن ه ا

01

والش و اإلسالمية واألوقاف باسرتداد املشرو ن وسعاد الوزير ذ ر ذلك
سيبًان سعب أجي م اقشة هذه األمور ىل جلسة سخرى حت يتس

لوزار

العدل والش و اإلسالمية عداد مشرو القانو ا ديد خبلوص العقوبات.
لدا نقطة و يةيةن وهي س جمتمع ال،ةرين هو جمتمع متسامحن وال،ةرين
م ذ س ني ويلةن وهي ذات حبار قدمية يش د هلا

في ا جاليات

ث

ا ميعن واآل

ذا مت م ع بيع

ما

ير وا مور وغ هما

05

ما صب

اإلخو األعبا ن فإ األمر سوف يستمر بطريقة سرية .سيدا الرئيسن اهل د
دولة

،

،

وذات حبار

وقدميةن وع دهم الدين املسيطر هو

اهل دوسية اليت مت ع ذبح ال،قرن أل ال،قر يعدّ سحد املقدسات لدي من ولكن
يف دستور اهل د الدولة علمانيةن لذلك ال تدخ الدولة فيما خيص ذبح األبقارن
ف ا

21

نقطة سم نقطة سامحن و اولة ف م اآلخرينن حنن ال نقول ال

مت عوا بيع

ما

ير وا مورن صةيح سنه مت حترمي ما يف القر ولكن

ه ا سناس يعملو يف بيع هذه املواد بطريقة سرية .سح،،ت فقط و يح هذه
ال قطةن وسنا سثب عل

لب سعاد وزير الرتبية والتعليم خبلوص أجي

م اقشة هذا القانو ن وهكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان صبلي األخت سوسن حاجي قوا.

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدا الرئيسن سعتقد سن ا سوف نعيد التقرير ىل الل ة

5

است ابة لرغ،ة ا كومةن وسوف ندرسه بشك س ربن وسيبًا حنن يف
انتظار القانو الذا سوف يلدر بإذ ا
ذا

قريً،ان فأمت عل اإلخو األعبا

انت لدي م سا مرئيات س يوافوا الل ة ب ان وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

هكرًان صب األخ الد تور م لور

مد سرحا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
هكرًا سيدا الرئيسن سوّد س سبيّن س مملكة ال،ةرين هي دولة
متةبر ن ونس،ة األمية متدنية في ا لدرجة سن ا ال كاد ل ىل  3.5سو %3ن

05

وهذه الدولة بُ يت عل حبارات قدمية ىل س وصل ا ىل و ع ا ا الين
وحنن نعي

اآل دولة متطور ن سوا

ا ذلك يف التشريع سو ال احيتني

االقتلادية سو االجتماعية سو غ ذلكن واجملتمع ال،ةريب بتارخيه القديم
وا ديث ي،يّن وي

د سنه جمتمع مر ومتسامحن وجمتمع ي من با بار

والتمد  .اليوم ع دما نقول حظر

ما

نشرّ عل سساس س عل املسلم س يأ
هذا األساس ف ذا هو ا طأن ولكن ذا

يرن ملاذا حنظر
ما

ما

ير؟ حنن

21

يرن لو هرع ا عل

انت ع دنا اآل جاليات

،

جدًا من املسيةيني والي ود وال،وذيني واهل دوس وغ همن وهم يأ لو هذا
اللةم فلماذا من ع م من ذلك؟! الدين اإلسالمي م،ب عل التسامحن ف
نستطيع س نصرض
األخرىن مبع

عادا ا و قاليدنا عل األجانب سو عل ا اليات

س نصرض اللال عل املسيةي سو عل الي ودا سو غ هما؟!
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هذا غ ممكن من خالل امل طقن ولذلك علي ا س نكو س ثر انصتاحًا عل
األقليات املوجود ع دنا وس حنرتم م وحنرتم عادا م و قاليدهمن والبد س
نتذ ر سن ا ع دما نذهب ىل سوروبا نراهم

رتمو ال اس عل اختالف

ديانا م ومذاه ،م وعادا م و قاليدهمن ب سيبًا يسمةو هلم بإقامة
موروثا م ا بارية والثقافية؛ وعل س،ي املثال موا ب الع ا
بريطانيا يف بع

الشوار ن و ذا

قام يف

5

انت هذه الدول م صتةة و راعي احرتام

املسلمني يف دوهلم فلماذا ال نراعي حنن حبار م وثقافت م وعادا م
و قاليدهم؟ وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

هكرًان صب األخ الد تور ع،دالع ي ع،دا

الع ما .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
هكرًا سيدا الرئيسن مثلما ذ ر األخ الد تور م لور سرحا ن
حنن جمتمع سالمي وخناف عل سب ائ ا وه،اب ا وموا ي ا من اول هذا

05

اللةم ع دما يكو هذا اللةم موجودًا يف (السوبرمار ت)ن ومن هذه
ال احية الشريعة وا ةةن احرتام ا لتشريعات الديانات األخرى
نقرهن ولك ا ال نستطيع س

صوظ و ل ا

خنالف دي ا .ذا هرأ نسا

ا مر

فسيمسكو به يف الشار ويعرفو سنه سكرا ن ولكن ذا س

م

خ ير فكيف سيعرفو بذلك؟! البرر واقع عليه صةيًا ومع ويًا من ال احية
الدي يةن من هذا امل طلق دي ا ا

21

يف حافظ علي ا من ال احية اللةية ومن

ال احية الدي ية ومن ال احية األخالقيةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان ق ،س خنوض يف جدل و املا س اإلخو يف الل ة ل،وا
اسرتداد مشرو القانو مل يد من الدراسةن وا كومة سيبًا
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هذه ا وانبن

األمرن ووعدت بالتقدم مبشرو قانو مدروس يغطي

فإنب سوف سقص باأ ال قاشن صبلي األخت سوسن حاجي قوا.

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدا الرئيسن سمام

ة الش و ا ارجية والدفا واألمن

5

الو ب ثالثة مشاريع لتعدي قانو العقوبات و شديد العقوبات في ان فإذا
ا

الم سعاد وزير الرتبية والتعليم س ه ا مشرو قانو سيقدّم من

ا كومة لتعدي

هذه ال لوص فإن ا سمام أجي ال ظر يف املشاريع

املدرجة لل قاش سمام الل ةن واألمر لكمن وهكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان هذا مو و خر .ورسيي س نقص باأ ال قاشن ف

يوافق

اجمللس عل قص باأ ال قاش؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقص باأ ال قاش .ه يوافق اجمللس عل

لب الل ة اسرتداد

مشرو القانو مل يد من الدراسة؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُعاد املشرو ىل الل ة .ونأم من ا كومة س
القانو يف القريب العاج حت يتس

وافي ا مبشرو

للم لس دراسة هذا املشرو علمًا بأ

هذا املو و م م .و يت،ق عل جدول سعمال ا ال قرير وفد الشع،ة الربملانية
ململكة ال،ةرين بشأ املشار ة يف ال دو املشرت ة للم موعة ا اصة
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لل،ةر األبي

املتوسط والشر األوسط لل معية الربملانية التابعة

لف ال ا و

بالتعاو مع الربملا اإليطالين وامل عقد يف

تانيا ــ ا م ورية اإليطاليةن

خالل الصرت من  8ىل  3س توبر 8163من ف

ه ا مالحظات عليه؟ صب

األخ سيد م دا ا داد.
5

العضو أمحد مهدي احلداد:
هكرًا سيدا الرئيسن لدا مالحظة خبلوص التقريرن سعتقد سنه من
امل م والبرورا س ي،دا اإلخو الذين يشار و يف مث هذه االجتماعات
را هم حوهلان فآراؤهم م مة ملن سوف يأ و بعدهمن وألعبا جملسي
الشورى وال واأ ع دما يتطرقو ىل مث هذه التقارير .هذا التقرير خال من

01

رسا اإلخوا الذين هار وا يف هذه ال دو  .فقط سح،،ت س سو ح هذه
ال قطةن وهكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هكرًان سعتقد يا سخ سيد سنك اآل متث جملس ا يف الشع،ة الربملانيةن
وهذا األمر من اختلاصات الشع،ة الربملانيةن وع دما شار

05

الوفود يف

اجتماعات خارجية البد س يتم ،يني هذا األمر هلمن وس و ع سسس للتقارير
اليت ستبع ا الوفود اليت سوف حتبر هذه االجتماعات نيابة عن السلطة
التشريعية يف ال،ةرينن وهذا األمر م ا

باإلخو يف الشع،ة الربملانيةن ه

ه ا مالحظات سخرى؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
وب ذا نكو قد سن ي ا ب ود جدول سعمال اجتماع ان و

ها ا

اجتماع ا القادم سوف يكو األس،و بعد القادمن أل يوم األحد القادم جاز
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