.9

العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.5

العضـــــــــــــــــــو دالل جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.4

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي تقـــــــــــــوي.

.3

العضــــــــــــــــو فــــــــــــياد ا

ــــــــــــد ا ــــــــــــاجي.

.2

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

.1

العضــــــــــــو مســــــــــــر بــــــــــــاد الباارنــــــــــــة.

.7

العضـــــــــــــو ا

ـــــــــــــد م ـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.8

العضــــــــــــو مخــــــــــــيس

.1

العضــو الــدوتور عبــدالع ي عبــدام الع مــا .

.91

العضــــــــــو الــــدوتور عبــــدالع ي حســــن ابــ ـ .

.99

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.95

العضــــــــــــو مجعــــــــــــة حممــــــــــــد الكعــــــــــ ـ .

.94

العضــــــــــو بســــــــــام إ مساعيــــــــ ـ البنمامــــــــــد.

.93

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدام عبـــــــــــــا .

.92

العضــــــــــــــو رضــــــــــــــا عبــــــــــــــدام فــــــــــــــر .

.91

العضــــــــــــــو زهـــــــــــوة حممـــــــــــد الكـــــــــــواري.

.97

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية خليــــــــــــ ـ املييــــــــــــــد.

98.

ـــــد عبـــــدام.

ــــــــــــد الرمياــــــــــــي.

العضـــــو الـــــدوتور ســـــعيد ا

.91

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم ا

.51

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.59

العضـــــــــــــو

ـــــــــــــد مبـــــــــــــارك النعيمـــــــــــــي.

.55

العضــــــــــــــو خالــــــــــــــد حممــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.54

العضــــــــــــــــو درويـــــــــــي ا

ـــــــــــد املنـــــــــــاعي.

.53

العضــــــــو ســــــــي د ضــــــــياء ويــــــ ـ املوســــــــوي.

.52

ـــــــــــــة.

.51

ــــــــــــــد امل ـــــــــــــ .

العضـــــــــــــو بـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ر
العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالر
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ن حممـــــــد مجشـــــــر.

.57

العضـــــــــــــــو عبـــــــدالر

.58

العضــــــــــو عبــــدالوهاس عبدا ســــن املنصــــور.

.51

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ ا

ــــــــــــــد.

.41

العضـــــــو الـــــــدوتور حممـــــــد علـــــــي حســـــــن.

.49

العضـــــو الـــــدوتور منصـــــور حممـــــد ســـــرحا .

.45

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا إيلــــــــي خضــــــــوري.

وقد حضر اجللسة سـعادة السـيد عبـداجللي إبـراهيم ل طريـ األمـم العـام
جمللس الشورى .هذا وقد مث ا كومة سعادة الدوتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية التعليم.
وما حضر اجللسة بعض ممثلي اجل ات الرمسية وهم:

5

 من وزارة الداخلية:
 - 9العميد حممد راهد بو

ود الووي املساعد للشيو القانونية.

 - 5النقيب حممد يونس اهلرمي رئيس هعبة االتصال مب لسي الشورى
والنواس.

10

 من وزارة العدل والشيو اإلسالمية واألوقاف:
السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني األول. من وزارة الرتبية والتعليم:
-السيد هاني رز السيد العشري املستشار القانوني.

15

 من وزارة هيو جملسي الشورى والنواس:
- 9السيد عبدالعظيم حممد العيد الووي املساعد لشيو جملسي
الشورى والنواس.
 - 9السيد عبدالع ي حممد حبيب املستشار القانوني األول.
 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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20

وما حضرها الدوتور ا

د عبدام نابر األمم العام املساعد للموارد

البشرية واملالية واملعلومات ،والدوتورة فوزية يوس

اجليب األمم العام املساعد

لشيو العالقات واإلعالم والباوث ،والسيد عبدالنابر حممد الصديقي األمم
العام املساعد لشيو اجللسات والل ا  ،والدوتور عصام عبدالوهاس الربزجني
رئيس هيئة املستشارين القانونيم باجمللس ،واعضاء هيئة املستشارين القانونيم

5

باجمللس ،وما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة
العامة ،ثم افتتح سعادة النائب األول للرئيس اجللسة:

النائب األول للرئيس:
بسم ام الر

ن الرحيم ،نفتتح اجللسة السابعة من دور االنعقاد

10

العادي األول من الفص التشريعي الرابع ،ونبدا بتالوة امساء األعضاء
املعتذرين والغائبم عن اجللسة السابقة .تفض األخ عبداجللي إبراهيم
ل طري األمم العام للم لس.

األمني العام للمجلس:

15

هكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ور

ة ام وبرواته ،واسـعد

ام بــباحكم مجيعًــا بك ـ خــر ،اعتــذر عــن حضــور هــذ اجللســة معــالي
الرئيس علي بن باحل الصاحل لوفاة احد اقاربه ،وو من ابااس السعادة:
خالد حسم املسـقطي وفاطمـة عبـداجلبار الكـوه ي وا

ـد إبـراهيم ب ـ اد

لظــرف بــاي طــارد ،والــدوتورة ج ــاد عبــدام الفاض ـ للســفر
رمسيــة بتكلي ـ مــن اجمللــس ،والــدوتور حممــد علــي ا

م م ـة

20

اعــي لوفــاة احــد

اقاربه ،والدوتور ا د سامل العريض لوفـاة املغفـور لـه بـاذ ام ابـن عمـه،
وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

25

هكرًا ،وب ذا يكو النصاس القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتق اآل إىل البند التالي من جدول األعمال وا اص بالتصديق عل
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 12

2112/2/8م المضبطة 7

هناك مالحظات علي ا؟ تفضلي األخت دالل

مضبطة اجللسة السابقة ،ف
جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،لدي جمموعة من املالحظات.

الصفاة 57

السطر األخر ارجو تصايح العبارة لتكو «ال يكو هناك فار

5

مسألة

التشديد» ،و الصفاة  58السطر  8ارجو تصايح العبارة لتكو «قد يل أ
إىل وق تنفيذ العقوبة» ،و الصفاة  42السطر األول ارجو تصايح العبارة
لتكو «األمور املرتبطة باألموال» ،و الصفاة  37السطر  97ارجو تصايح
العبارة لتكو «جيب ا يوضع حرف العط (او) بدالً من حرف العط (و)»،

10

وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفص األخ ا د م دي ا داد.
15

العضو أمحد مهدي احلداد:
الصفاة  91السطر  93ارجو تصايح

هكرًا سيدي الرئيس،

العبارة لتكو «نشد عل ايدي جاللتكم» ،و الصفاة نفس ا السطر 51
ارجو حذف عبارة «لذلك نصر عل هذ العبارة» ،وهكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
د الرمياي.

هكرًا ،تفض األخ مخيس

العضو مخيس محد الرميحي:
هكرًا سيدي الرئيس،

الصفاة  97السطر  2ارجو تصايح العبارة

لتكو «ارى ا العالقات الدولية ال تتم بالتفض وإمنا تكو عادة بتبادل
املصاحل املشرتوة» ،وهكرًا.
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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25

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت سامية خلي املييد.

العضو سامية خليل املؤيد:
هكرًا سيدي الرئيس ،التمس من سعادتكم اإليعاز إىل القائمم عل
املضبطة بتصايح امسي
«سامية خلي يوس

5

قائمة األعضاء ا اضرين ،حيث ورد التالي:

املييد» والصايح هو «سامية خلي إبراهيم املييد»،

وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

هكرًا ،تفض األخ الدوتور منصور حممد سرحا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
هكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة خبصوص التعدي الذي ذور
األخ ا د ا داد وهو «عل ايدي جاللتكم» ،ف ذ العبارة غر سليمة ،حيث

15

إ الرج له يدا  ،والصايح ا نقول «عل يدي جاللتكم» او «عل يد
جاللتكم» ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

20

(ال توجد مالحظات)

النائب األول للرئيس:
إذ

تقر املضبطة مبا س ُي رى علي ا من تعدي  .وننتق اآل

إىل

اإلخطارات ،تفض األخ عبداجللي إبراهيم ل طري األمم العام للم لس.
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25

األمني العام للمجلس:
هكرًا ســــيدي الرئيس،
مرسوم رقم ( )1لسنة 5192م
با ا هيو السياحة بوزارة الصناعة والت ارة
حنن سلما بن

5

د ل خليفة ملك مملكة البارين بالنيابة.

بعد االطال عل الدستور،
وعل املرسوم رقم ( )73لسنة 5112م باعادة تنظيم وزارة الصناعة والت ارة،
وعل املرسوم رقم ( )57لسنة 5194م باعادة تنظيم وزارة الثقافة،

10

وبناء عل عرض رئيس جملس الوزراء،
وبعد موافقة جملس الوزراء،
رمسنا باآلتي:
املادة األوىل

15

تُلاق هيو السياحة بوزارة الصناعة والت ارة.
املادة الثانية
تباهر وزارة الصناعة والت ارة االختصابات املتعلقة بشئو السياحة املنصوص
علي ا بالقوانم واللوائح والقرارات واألنظمة املعمول ب ا

اململكة.

20

املادة الثالثة
يلغ و نص يتعارض مع احكام هذا املرسوم.
25

املادة الرابعة
عل رئيس جملس الوزراء والوزراء ـ و فيما خيصه ــ تنفيذ احكام هذا املرسوم،
ويُعم به من تاريخ بدور  ،وينشر

اجلريدة الرمسية.
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ملك مملكة البارين بالنيابة
د ل خليفة

سلما بن
رئيس جملس الوزراء

5

خليفة بن سلما ل خليفة
بدر

قصر الرفا :

بتاريخ  94ربيع اآلخر 9341م
املوافق  5فرباير 5192م

10

مرسوم رقم ( )91لسنة 5192م
بانشاء هيئة البارين للثقافة واآلثار
حنن سلما بن

د ل خليفة ملك مملكة البارين بالنيابة.

15

بعد االطال عل الدستور،
وعل املرسوم بقانو رقم ( )99لسنة 9112م بشأ

اية اآلثار،

وعل قانو ا دمة املدنية الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )38لسنة 5191م ،املعدل
باملرسوم بقانو رقم ( )11لسنة 5193م،
وعل املرسوم رقم ( )57لسنة 5194م باعادة تنظيم وزارة الثقافة،

20

وبناء عل عرض رئيس جملس الوزراء،
وبعد موافقة جملس الوزراء،
رمسنا باآلتي:
املادة األوىل

25

تُنشأ هيئة تسم «هيئة البارين للثقافة واآلثار» تتبع جملس الوزراء ،ويُشار إلي ا فيما
بعد باهليئة.
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املادة الثانية
تعم معالي الشيخة مي بنت حممد ل خليفة رئيسًا لل يئة.
املادة الثالثة
تُباهر اهليئة وافة االختصابات املتعلقة بشيو الثقافة واآلثار املنصوص علي ا
القوانم واللوائح والقرارات واألنظمة املعمول ب ا
املدرجة لشيو الثقافة واآلثار

5

اململكة ،وتيول إلي ا االعتمادات

املي انية العامة للدولة ووافة حقوق ا والت امات ا،

ويُنق إلي ا مجيع موظفي هيو الثقافة واآلثار بذات درجات م ورتب م وعالوات م واية
م ايا مالية مقررة هلم.
10

املادة الرابعة
يكو لرئيس اهليئة

ممارسة بالحياته سلطات الوزير املقررة

القوانم واللوائح.

املادة ا امسة

15

عل رئيس جملس الوزراء والوزراء ــ و فيما خيصه ــ تنفيذ هذا املرسوم ،ويُعم به
اجلريدة الرمسية .

من تاريخ بدور  ،ويُنشر

ملك مملكة البارين بالنيابة
سلما بن

د ل خليفة

20

رئيس جملس الوزراء
خليفة بن سلما ل خليفة
بدر

قصر الرفا :

بتاريخ  94ربيع اآلخر 9341هـ

25

املوافق  5فرباير 5192م
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النائب األول للرئيس:
هــكرًا ،لــدينا بيــا بشــأ اســتنكار العم ـ اإلرهــابي الــذي اســت دف
رجــال الشــرطة

منطقــة املخارقــة يــوم امــس ،تفضـ األخ عبــداجللي إبــراهيم

ل طري األمم العام للم لس.
5

األمني العام للمجلس:
هكرًا ســـــيدي الـرئيس ،بيـا جملـس الشـورى بشـأ اسـتنكار العمـ
اإلرهــابي الــذي اســت دف رجــال الشــرطة

منطقــة املخارقــة يــوم امــس :تــابع

جملس الشورى بأس بالغ ما ه دته اململكة يوم امس السبت من عم إرهابي
متث

قيام جمموعة إرهابية بالقاء القناب ا ارقـة (املولوتـوف) علـ الشـرطة

10

وذلك اثناء إمخادهم إلطارات مشتعلة عل هار عيس الكبر ،مـا اسـفر عـن
إبابة ( )4افراد من الشرطة احدهم إبابته بليغة ،وذلك اثناء قيام م بـواجب م
تأمم الشوار مبنطقة املخارقة .وإذ يبـدي جملـس الشـورى رفضـه التـام هلـذ
األعمــال اإلرهابيــة الــب تضــر بــأمن واســتقرار اململكــة ،ومــا تشــكله مــن تعــد
مباهــر عل ـ حقــو وامــن وحريــات املــواطنم واملقــيمم ،فانــه لييوــد ضــرورة

15

االلت ام بالقـانو والنظـام  ،ونبـذ العنـ والتخريـب الـذي يسـت دف رجـال األمـن
املنا ب م

ايـة الـوطن واملـواطنم ،والتعـرض للممتلكـات ا ابـة والعامـة،

وبث ا وف والرعب

نفـو

اآلمـنم .إ جملـس الشـورى إذ يستشـعر خطـورة

املمارســات واألعمــال ا ارجــة عــن القــانو  ،ومــا يرتتــب علي ــا مــن تــداعيات،
لييوــد ا املرحلــة ا اليــة تتطلــب مــن اجلميــع وقفــة مجاعيــة مــن اجـ ســالمة
الوطن واملواطنم ،وا افظـة علـ اللامـة الوطنيـة ،والنسـيت االجتمـاعي ،مـع
ضــرورة االلتـ ام بالقــانو والنظــام ،وافــاذ مواقـ بــروة ،وافعــال مباهــرة،
والوقــوف ب ـفًا واحـدًا ضــد العنـ ومرتكبيــه .داعــم ام عـ وج ـ ا وف ـ
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مملكتنــا الغاليــة مــن و ـ مكــرو  ،ويــديم علينــا نعمــة األمــن واألمــا

ظـ

قيادتنا ا كيمة ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هـــكرًا ،وننتقـ ـ اآل إىل البنـــد التـــالي مـــن جـــدول األعمـــال وا ـــاص

5

بالرســـائ الـــواردة ،تفضـ ـ األخ عبـــداجللي إبـــراهيم ل طريـ ـ األمـــم العـــام
للم لس.

األمني العام للمجلس:
هكرًا ســــيدي الرئيس ،رسالة باحب السمو امللكي األمر خليفة بن
سلما

10

ل خليفة رئيس الوزراء املوقر واملرفق ب ا بيا رغبة ا كومة

التمسك باستمرار نظر مشروعات القوانم التالية :مشرو قانو بشأ
املوابفات واملقاييس ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )89لسنة 5194م .وقد
متت إحالته إىل جلنة الشيو املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشيو
التشريعية والقانونية .ومشرو قانو بالتصديق عل اتفاقية بم حكومة
مملكة البارين وحكومة هنغاريا بشأ جتنب االزدوا الضري

15

ومنع

الت رس املالي بالنسبة للضرائب عل الدخ والربوتووول املرفق ب ا ،املرافقم
للمرسوم امللكي رقم ( )48لسنة 5193م؛ وقد متت إحالته إىل جلنة الشيو
ا ارجية والدفا واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشيو التشريعية والقانونية.
ومشرو قانو بالتصديق عل اتفاقية ا دمات اجلوية بم حكومة مملكة

20

البارين وحكومة مج ورية باوستا اإلسالمية ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )31لسنة 5193م؛ وقد متت إحالته إىل جلنة الشيو ا ارجية والدفا
واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشيو التشريعية والقانونية .ومشرو قانو
بتعدي بعض احكام قانو املرافعات املدنية والت ارية الصادر باملرسوم بقانو
رقم ( )95لسنة 9179م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )88لسنة 5118م؛ وقد
متت إحالته إىل جلنة الشيو التشريعية والقانونية .واقرتاي بقانو بتعدي بعض
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احكام قانو اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات ا ابة
العاملة

ميدا الشباس والرياضة وامليسسات ا ابة الصادر باملرسوم

بقانو رقم ( )59لسنة 9181م ،واملقدم من ابااس السعادة األعضاء:
د

الدوتورة ج اد عبدام الفاض  ،نوار علي ا مود ،الدوتور سعيد ا

عبدام ،هالة رم ي فاي  ،فاطمة عبداجلبار الكوه ي؛ وقد متت إحالته إىل

5

جلنة ا دمات مع إخطار جلنة الشيو التشريعية والقانونية ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،نشكر اعضاء جلنة ا دمات ،حيث إن م
اوفوا بتعدي املرسوم ــ الذي اقر اجمللس ميخرًا ــ

املادة الب وا علي ا

اوجه اعرتاض حول مسألة هب ة عدم الدستورية .لدي اقرتاي ــ من بعد إذ
اجمللس ــ بالنسبة إىل االقرتاي بقانو الذي تطر إليه األمم العام حول تعدي

15

بعض احكام قانو اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات ا ابة
العاملة

ميدا الشباس والرياضة وامليسسات ا ابة ،حيث سبق ا قدمت

جلنة الشيو التشريعية والقانونية اقرتاحًا مشاب ًا له ،وامتن إحالة هذا
االقرتاي إىل جلنة اخرى حبكم ا مقدمي االقرتاي مجيع م اعضاء

جلنة

ا دمات ،وما ا لدينا بعض املالحظات حول املقرتي ،وبالتالي سيكو من

20

األفض للمقرتي بقانو ــ من حيث الدراسة ــ إحالته إىل جلنة اخرى ومن ثم
إحالته إىل الل نة املختصة ،ووما حدث سابقًا عندما متت إحالة احد
املقرتحات بقوانم من جلنة الشيو التشريعية والقانونية إىل جلنة الشيو
ا ارجية والدفا واألمن الوطين امتن ا يتم ذات األمر بالنسبة إىل االقرتاي
املقدم امام جلنة ا دمات ،او إحالته إىل جلنة الشيو التشريعية والقانونية او
إىل اي جلنة اخرى حبسب ما ترا الرئاسة ،وهكرًا.
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النائب األول للرئيس:
هكرًا ،لدينا اقرتاي مقدم من األخت دالل ال ايد حول إحالة االقرتاي
بقانو بتعدي بعض احكام قانو اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية
واهليئات ا ابة العاملة

ميدا الشباس والرياضة وامليسسات ا ابة

بقانو إىل جلنة اخرى ،وارى انه إما ا يرتك افاذ القرار للرئاسة وإما ا

5

يرتك افاذ القرار للم لس املوقر ،وطاملا ا املوضو عرض عل اجمللس،
فمن األفض ا يعرض األمر عليكم الفاذ ما ترونه مناسبًا ،إذا ارتأيتم
إحالته إىل جلنة اخرى فسنأخذ بذلك ،وإذا ارتأيتم إبقاء عند الل نة نفس ا
فسيبق األمر عل ما هو عليه ،تفض األخ فياد ا د ا اجي.
10

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدي الرئيس ،اثين عل والم األخت دالل ال ايد ،واعتقد
ا الالئاة الداخلية

احكام ا تنص عل ا الل نة ال تستطيع ا تقدم

اقرتاحًا بقانو وون ا جلنة ،وإمنا يقدم االقرتاي من قب اعضاء

الل نة،

وإذا وا مقدمو االقرتاي مجيع م من الل نة نفس ا ،فأعتقد اننا حباجة إىل

15

مسا راي املستشار القانوني للم لس حول هذا األمر قب التصويت عل
إحالته إىل جلنة اخرى ،او اإلبقاء عليه

جلنة ا دمات ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،االقرتاي مقدم من اعضاء

الل نة وليس من الل نة ،فالل نة

20

ب ا سبعة اعضاء ،ومخسة من اعضاء الل نة قدموا االقرتاي ،وليس هناك
الالئاة ما مينع اعضاء جلنة معينة من تقديم اقرتاي بقانو متكام إىل
اجمللس ،وحنن نتكلم اآل عن حالة استثنائية ،وهو اقرتاي مقدم من األخت
دالل ال ايد إىل اجمللس حول ه يوافق اجمللس عل اإلبقاء عل االقرتاي بقانو
عند الل نة نفس ا ،او ا وال إىل جلنة اخرى؟ تفض األخ مخيس
الرمياي.
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العضو مخيس محد الرميحي:
هكرًا سيدي الرئيس ،وما تفضلت طاملا ا هناك مخسة اعضاء من
جلنة ا دمات قدموا االقرتاي ،فاألب ا نصوت عل إبقاء نظر االقرتاي عند
جلنة ا دمات ،اما إذا راى اجمللس غر ذلك ،فأعتقد ا يذهب إىل الل نة
األم وهي جلنة الشيو التشريعية والقانونية حبكم ا هلا ا ق

نظر مجيع

5

مشروعات القوانم ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
10

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،اساسًا االقرتاي بقانو

احي

إىل جلنة

ا دمات ،وجلنة ا دمات قامت بباث القانو وعرضه عل اجمللس ،ومتت
املوافقة عليه ما عدا املادة الب مت التعدي علي ا ،واساسًا التعدي مت بناءً عل
اآلراء الب طرحت
بآراء األعضاء

الل نة ،اي ا الل نة مل تأتِ جبديد ،جمرد ان ا اخذت

اجللسة الب متت مناقشة املادة في ا ،وباغت ا

لذلك ارى انه من األفض إبقاء نظر املادة

15

التعدي ،

جلنة ا دمات ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت هالة رم ي فاي .

20

العضو هالة رمزي فايز:
هكرًا سيدي الرئيس ،ووني من مقدمي االقرتاي ارى انه ليس هناك
ضرر
و

عرض املقرتي بقانو عل جلنة اخرى بالتعاو مع جلنة ا دمات،

حال إذا وانت هناك اي تعديالت عليه فباإلمكا دجم ا مع تعديالت

االقرتاي بقانو  ،وهكرًا.
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النائب األول للرئيس:
هكرًا ،انا اآل لدي اقرتاي مقدم من األخت دالل ال ايد باحالة
االقرتاي بقانو إىل جلنة اخرى ،ه يوافق اجمللس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .ومكتب اجمللس سيقرر إحالة املقرتي بقانو إىل جلنة
اخرى حبسب ما يرا مناسبًا ،وسيتم إبالغ اجمللس بذلك

اجللسة القادمة.

وننتق اآل إىل البند التالي من جدول األعمال وا اص مبوابلة مناقشة

10

تقرير جلنة الشيو ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص مشرو قانو
بتعدي بعض احكام قانو العقوبات الصادر باملرسوم رقم ( )92لسنة
9171م« ،

هأ جرائم القت واإلخالل با ياء واالعتداء عل اماون

السكن والت ديد بالسالي والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال
وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين» (املعد

ضوء االقرتاي بقانو

15

املقدم من جملس النواس)( ،ابتداءً من املادة ( ،)421وقد مت تثبيت التقرير
مضبطة اجللسة السابقة) .واطلب من األخ خالد حممد املسلم مقرر الل نة
التوجه إىل املنصة فليتفض .

العضو خالد حممد املسلم:

20

املادة ( :)421توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة وما جاءت من
ا كومة.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟

25

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة؟

النائب األول للرئيس:

(أغلبية موافقة)
5

إذ تُقر املادة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
املادة  :429توبي الل نة حبذف هذ املادة.
10

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار قب املوافقة عل قرار الل نة،

15

حيث إنه حبسب ما اقر جملس النواس ،وحبسب ما مت تربير من قب الل نة
ذف املادة ( ،)429ارى ا النص األبلي ومي األنث  ،بينما التعدي الذي
اجري عل املادة يتكلم عن ا ماية اجلنائية ألي هخص يتعرض ألي فع
خادش للاياء وبأي وسيلة ،وليس عن

اية األنث فقط ،امتن إيضاي ذلك

من قب الل نة ،وهكرًا.

20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

25

هكرًا سيدي الرئيس ،تساؤلي هو نفس التساؤل الذي تفضلت به
األخت مجيلة سلما فيما يتعلق حبذف املادة ،وونت اريد لفت النظر حول ا
من يقوم بأي فع خادش للاياء عن طريق اهلات

او وسائ االتصال ا ديثة

هو مُ رّم من خالل قانو جرائم تقنية املعلومات ،وال اتفق مع الل نة

ج ئية

ا القانو اخذ بعم االعتبار قانو اجلرائم ،وباجل ئية املنصوص علي ا
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 21

2112/2/8م المضبطة 7

10

قانو جرائم تقنية املعلومات ،حيث إنه مل يكن هناك نص بريح فيما يتعلق
باجلرائم الب تقع عل األنث حبسب التفسر الوارد جلرائم خدش ا ياء،
ورمبا

قانو جرائم تقنية املعلومات اخذ بنشر املواد اإلباحية ،واهار إلي ا

بشك عام ،وقد يكو خصصت فيه ج ئية وهي خابة بالطف فقط
عندما يكو هناك تعرض للطف

استعمال املواد اإلباحية بأي هك من

5

األهكال ،ونص بنص بريح عل العقوبات الب تكو مقررة ،ومن وظ
هذا القانو ؛ وقد نرى

ب ذ ا ماية ،ولكن مل يأخذ باجل ئيات الواردة

هذا القانو  ،حيث وانت

التشديد

عقوبات جرائم خدش ا ياء الواردة

العقوبة

السابق ال تت اوز  51دينارًا ،ولكن اآل

ظ هذا التشديد مت

الربط ما بم ا بس والغرامة الب ال تت اوز  911دينار ،وحددت مدة ا بس

10

بأال تق عن سنة متاهيًا مع عدد من األمور .انا بودي معرفة اسباس عدم وضع
هذ املادة

مشرو القانو  ،وسبق ا سألت املستشار القانوني حول ا

هناك مشرو قانو يتعلق بقانو العقوبات ،وسابقًا مسعنا ذلك من األخ سعيد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشيو اإلسالمية واألوقاف ووزير
العدل ،ف

حنن اليوم امام مناقشة مواضيع بناءً عل اقرتاحات جاءت فقط

15

لتشديد العقوبة ،وليس للتادث عن مواوبة نو جديد من اجلرائم؟ حيث إن ا
جاءت فقط

تشديد العقوبات ،وموطن تشديد العقوبات

هذا املشرو هو

ربط عقوبة ا بس بالغرامة ،حنن فعالً حباجة إىل ا نعلم ما إذا ونا امام
مشرو قانو لتعدي قانو العقوبات ،وجيب ا نتأن
فنان نريد ا نعطي

اية

هذ النصوص،

موضع ا ،وال نريد حذف نصوص ،وال نريد ا

20

نقول إننا نكتفي بالنص ا الي ،وعندما يأتي مشرو القانو نغر النظرة
ونقول إننا نريد تغير النص وتعديله ،البد ا يكو هناك وضوي للرؤية،
ووما قلت سابقًا إ قانو العقوبات من ابعب القوانم الب تعدل ،حيث إ
املشرّ الباريين

سنة 5194م عدّل فقط مادتم

قانو العقوبات ،و

سنة 5193م عدَّل ست مواد فيه .اريد فعالً ا امسع من ا كومة املوقرة ه
هناك مشرو مدرو
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25

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدي الرئيس ،اريد ا اعقب عل املادة ( )421مبا ا إحدى

5

األخوات األعضاء تكلمت عن ا ،وعل اساس ا سأتكلم عن املادة (.)429
بالنسبة إىل املادة ( ،)429غطت املادة ( )54من قانو جرائم تقنية املعلومات
رقم ( )11لسنة 5193م اي حالة ترتكب في ا اجلرائم بواسطة او باستخدام
اي وسيلة من وسائ تقنية املعلومات ،لذا وا اهلدف من هذا النص هو
املادة ( ،)429لذلك ابقت الل نة عل النص

تغطية مث هذا النص املوجود
األبلي ،واحببت ا اذور ما ات

10

املادة ( )421لربط ا باملادة ( ،)429أل

الل نة ابقت عل املادة رقم ( )421بالنص األبلي ،أل املقصود في ا

اية

األنث من األفعال املخلة با ياء .اما بالنسبة إىل التعرض إىل األطفال،
فموضوعه معاجل

قانو الطف  ،وايضًا

قانو جرائم تقنية املعلومات؛

لذلك املقصود هنا األنث فقط ،والتعدي الذي اجرا جملس النواس

املادة

15

( )421ابتعد عن املوضو  .بالنسبة إىل املادة ( ،)429هذ املادة ايضًا حتمي
األنث  ،وهو ما يدخ

حقو املراة ،واما األفعال الب قد فدش حياء

الرج فتدخ حتت جرائم القذف والسب ،فالنص األبلي يقول« :يعاقب
با بس مدة ال ت يد عل ثالثة اه ر او بالغرامة الب ال تت اوز  51دينارًا من
تعرض ألنث عل وجه خيدش حياءها بالقول او بالفع

طريق عام او مكا

20

مطرو  ،ويعاقب بذات العقوبة إذا وا التعرض عن طريق التلفو » ،وإذا
وا ممثلو وزارة الداخلية لدي م الرغبة ــ مبا اننا ناقشنا مشرو القانو
باستيفاء مع وزارة الداخلية ــ

إضافة اي مالحظة اخرى عل ما ورد عل

لسا اإلخوة األعضاء فليتفضلوا ب ا ،وهكرًا.

25

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض سعادة األخ الدوتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم.
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وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيس ،والشكر ايضًا لإلخوا ابااس السعادة
اعضاء اجمللس .خبصوص االستفسار الذي متت اإلهارة إليه حول ه لدى
ا كومة تعدي وام عل قانو العقوبات؟ بعد االستفسار والتأود من
قب اجل ات املختصة
إلي ا

وزارة العدل اتضح التالي :إ هناك مواد يتم التطر

5

التقرير املوجود امامكم هي قيد الدراسة لدى ا كومة ،وهناك

مواد اخرى قد ترى ا كومة إضافت ا وسوف نوا

اجمللس مبا يست د

هذا الصعيد ،لكن األمر األساسي هو ا ليس و قانو العقوبات حمط
تعدي  ،وإمنا ــ وما يعلم اإلخوة القانونيو ــ من امل م اإلبقاء عل هذا القانو
وعدم التسر

إدخال تعديالت وبرة عليه تيثر

وحدته ،ف ناك تعديالت

10

جيري العم علي ا اآل لكن ا ال تشم القانو وك  ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،اهكر سعادة وزير الرتبية والتعليم عل هذا
اإليضاي ورمبا

هذا دعوة إىل الرتيث وعدم التع

هذا القانو  ،لكن

مع احرتامي الشديد ملا تفضلت به األخت سوسن تقوي خبصوص املادة  54من
قانو تقنية املعلومات ،ف ي جاءت بالنص ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص

20

هذا القانو  ،حيث يقول النص« :من قام بارتكاس جرمية بواسطة نظام او اية
وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة املقررة لتلك اجلرائم» ،مبعن انه مل يرد
قانو تقنية املعلومات نص يتناول نو اجلرمية املتعلقة بالتارش بأنث عن
طريق هبكة االتصاالت ،مبف وم التارش ضد األنث  ،ف و ال يعطي ا ا ماية
ب إنه

ظ املادة  54احال إىل القانو ا اص بالعقوبة املقررة بشأنه .وفيما

يتعلق بسائر املواد األخرى فقد افرد لك مادة بابًا للعقوبات خُتِمَ به .بودي ا
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25

استمع لراي وزارة العدل بشأ املادة  429ــ بعد إذنكم معالي الرئيس ــ حت
نعلم ه حنن اليوم حباجة إىل هذا النص ا اص وفق البالغات والشكاوى
املوجودة ،والب تقدم إىل مراو الشرطة والنيابة العامة بشأ مث هذ األمور
الب تتعرض هلا األنث ؟ وه عدد ا االت يستدعي تشديد النص واإلبقاء عليه
هذا املشرو بقانو ام ال؟ وهكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ مخيس

د الرمياي.

العضو مخيس محد الرميحي:

10

هكرًا سيدي الرئيس ،اهار سعادة الوزير إىل ا ا كومة سوف
ترتيث
بدر

التعدي عل قانو العقوبات ،ووما تعلمو ا هذا القانو قد
سنة 9171م ،وحنن عل وهك ا نن ي  31عامًا عل إبدار  ،وبك

تأويد هناك عقوبات ال تتناسب مع طبيعة وقتنا ا الي ،وجملسكم املوقر
ــ إىل جانب جملس النواس ــ اجرى تعديالت وثرة عل مواد هذا القانو

15

وبالتالي ال يوجد انس ام مع بعض املواد؛ لذا ارى انه عل ا كومة املوقرة ا
تعيد النظر

هذا القانو  ،وخصوبًا انه قب  31عامًا وا اجملتمع

الباريين جمتمعًا بسيطًا وقد تغر اآل  ،لذلك ارى وجوس إعادة النظر

هذا

ال حباجة إىل تنقية وإعادة بياغة من جديد ،وهكرًا.
القانو ؛ ألنه فع ً
20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشيو اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
هكرًا سيدي الرئيس ،إجابة عن سيال األخت دالل ال ايد ،الفكرة
ا األمر ليس حم خالف ،قانو العقوبات عند بدور
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25

يتكلم عن اهلات

واليوم ال يوجد ما مينع ا نقول اي وسيلة اتصال اخرى

حت لو وا هناك قانو خاص ينظم هذا املوضو  ،ف و ليس حم خالف
وما ذورت ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا مع اإلبقاء عل النص الوارد وما وافق
عليه جملس النواس ،أل النص ا الي عل ماذا ينص؟ ينص عل « :يعاقب

10

با بس مدة ال ت يد عل  4اه ر او بالغرامة الب ال جتاوز  51دينارًا،»...
حال تعرض األنث اليوم ملث هذ اجلرمية فأمام القاضي سلطة ا يار بم
ا بس او الغرامة ،ف

ميكن ا وكم عل اجلاني بالغرامة الب ال تت اوز

 51دينارًا؟! وه هذ العقوبة مناسبة لل رم؟! جيب اال ننتقد مث هذ
األحكام عندما تصدر! لذا اقرتي ا تتم املوافقة عل ما ات به اإلخوة

15

جملس النواس ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟
20

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل حذف املادة 429؟
25

(أغلبية غري موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ سنصوت عل املادة وما جاءت من جملس النواس والواردة
الصفاة  921من التقرير ،تفض األخ مقرر الل نة بقراءة املادة.

العضو خالد حممد املسلم:

5

هكرًا سيدي الرئيس ،املادة وما جاءت من جملس النواس تنص عل
انه« :يعاقب با بس مدة ال ت يد عل ستة اه ر او بالغرامة الب ال تق عن
ثالمثائة دينار من تعرض لشخص خر عل وجه خيدش حياء بالقول او بالفع
طريق عام او مكا مطرو  .ويعاقب بالعقوبة ذات ا إذا وا التعرض عن
طريق استخدام اج ة االتصال السلكية والالسلكية او اية وسيلة اخرى من

10

وسائ االتصال» ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بالتعدي الذي اقر جملس
النواس؟

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تقر هذ املادة بالتعدي املذوور .وننتق إىل املادة التالية ،تفض

20

األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
املادة  :475توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة بالتعدي الوارد
التقرير.

25

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
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العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا اؤيد تشديد العقوبة
اجلرائم.

مث هذا النو من

هذ املادة فقرتا  :الفقرة األوىل تتكلم عن فض الرسائ

والربقيات بغر رضا من ارسلت إليه او من اسرت السمع

مكاملة هاتفية،

والفقرة الثانية تتكلم عن إفشاء الرسالة او الربقية او املكاملة لغر من وج ت

5

إليه ومن دو إذ باحب الشأ  ،وارى انه لتاقيق هذ ا ماية وبشك
متكام البد من حذف العبارة الب تنص عل « :من هأ ذلك إ ا ضرر
للغر» ،أل ما اف مه من هذ العبارة ــ وإ وانت ابالً موجودة
النافذ ــ ا ربط عقوبة اإلفشاء حبدوث ضرر غر بايح ،أل الضرر

النص
مث

هذ اجلرمية مفرتض ،أل اي هخص يُسرت السمع عل مكاملاته او تفش

10

رسائله او مراسالته سوف يلاقه الضرر ،فمن غر املعقول ا يتم اإلفشاء
لآلخرين من دو ا يتعرض للضرر! وعندما تص القضية إىل القضاء فعل
اجملين عليه ا يثبت انه وقع عليه ضرر وإال فا املت م لن يعاقب ،أل الشخص
مل يستطع ا يثبت انه تعرض للضرر من هذا اإلفشاء .حنن نيود ا املادة 51
من الدستور اودت

اية ا ريات الشخصية ،ووذلك ميثا العم الوطين

15

حيث مل يربط ذلك بأي هرو ولكنه وضع ضمانات ،وهذ الضمانات جيب
ا تكو وفق القانو او حتت رقابة القضاء ،لذلك اقرتي معالي الرئيس
حذف هذ العبارة وخصوبًا املذورة الواردة من قب وزارة الداخلية ألن م
عندما اعادوا بياغة املادة وانت هذ املادة حمذوفة اساسًا .وهكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25
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النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل جواز نظر املقرتي املقدم من األخت مجيلة
سلما ؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك .تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:

10

هكرًا سيدي الرئيس ،ابقت الل نة عل النص األبلي ألنه يشم
حالب اإلفشاء واإلفشاء مع إ ا الضرر بالغر ،وهذا ما عم عليه القضاء
منذ عام 9171م ،اي منذ بدور قانو العقوبات ،اما بقية املواد فقد ايدت
الل نة تشديد بعض ا ومل تييد التشديد

مواد اخرى القتناع ا بكفاية

العقوبة املفروضة علي ا وتناسب ا مع ما هو موجود
العقوبات.

مواد اخرى من قانو

15

النص األبلي تشدد العقوبة إذا افش اجلاني الرسالة او الربقية

او غرهما مع وجود رون مادي اساسي ،وهو ا يُلاق ذلك ضررًا بالشخص،
حيث حذفت عبارة «ا ق ضررًا بالغر من دو اي مربر» ،وال يوجد مربر
ذف هذ العبارة ،أل اهلدف هو منع فتح الرسائ او الربقيات من دو إذ ،
حيث هدد العقاس إذا ادى هذا الت اوز عل خصوبية النا

إىل إفشاء السر

او ا ق الضرر ب م ،وهذا النص ــ وما ذورت ــ موجود

قانو العقوبات

20

منذ عام 9171م ،وهو يطبق من دو اي إهكال ،واهلدف من هذا املشرو هو
تشديد العقوبات فقط وهذا ما ي دف إليه هذا النص ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

25

هكرًا ،تفض سعادة األخ الدوتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم.
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وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيس،
األخت مجيلة سلما

الواقع ا كومة تثين عل ما تفضلت به

فيما يتعلق خبصوبية األهخاص وضرورة

اية

املراسالت باعتبار انه حق نص عليه دستور مملكة البارين ووذلك ميثا
العم الوطين ،فأعتقد ا هذا اجلانب جدير باالهتمام باعتبار ا لك

5

مواطن خصوبية جيب ا تصا  ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
10

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،اهكر ا كومة ألن ا ثنت عل هذا املقرتي.
اردت ا اوضح ا ما ذهبت إليه رئيسة الل نة خمتل  ،فالفقرة األوىل تتكلم
عن فض الرسالة او الربقية بينما نتكلم هنا عن الفقرة الثانية املتعلقة
باإلفشاء ،والفقرة األوىل ال تتكلم عن اإلفشاء ب جمرد الفض او اسرتا

15

السمع بدو إفشاء ،اما الفقرة الثانية ف ي تتكلم عن اإلفشاء لغر من وج ت
إليه ،ومن دو إذنه مت وا من هأ ذلك إ ا الضرر بالغر ،مما يعين
انه ملعاقبة الشخص الذي افش املراسالت والربقيات البد ا يثبت التعرض
للضرر ،وهذا غر بايح وخمال

للدستور

رايي ومليثا العم الوطين

الذي وضع ضمانات عل ا ريات ا ابة ،وما حدد الدستور وميثا العم

20

الوطين موضو سرية املكاملات وضرورة ا فاظ عل سريت ا ،وبالتالي ــ وإ
وا معمول ب ذا النص

القانو األبلي ــ فا اإلبقاء عليه هنا فيه هب ة

خمالفة دستورية ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

25

هكرًا ،تفض األخ فياد ا د ا اجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا اتفق مع ما جاءت به األخت مجيلة سلما ،
ع

املادة بعد حتديد العقوبة ات ووضع ضوابط وهرو  ،وهرط ا إ ا

الضرر بالغر؛ اجلرمية حدثت ،حيث مت التنصت عل مكاملات هاتفية او
برقيات مت إفشاء اسرارها ،ولكن ا نقيد األمر
الضرر ،اجد ا هناك بعوبة

خر املادة با ا

5

إثبات إ ا الضرر؛ وقد يكو املدّعي وقت

الشكوى مل يتمكن من إثبات

و الضرر ،ولكن

املستقب ما اُفشي

من اسرار له تداعيات عل املدّعي وخابة إذا وا باحب عم او وا
منافسة

اعمال ،وانا ارى ا هذا الشر

يُعد منفذًا للت رس من العقوبة،

وهكرًا.

10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ مخيس

د الرمياي.

العضو مخيس محد الرميحي:

15

هكرًا سيدي الرئيس ،انا اضم بوتي إىل بوت األخت مجيلة
سلما  ،واقول إنه طاملا هناك إفشاء فبك تأويد هناك ضرر ،ولذلك انا
مع حذف ع

املادة حت تتناسب مع طبيعة العقوبة الب ُذوِرت

بدر

املادة ،وهكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بتعدي األخت مجيلة سلما ؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ تُقر هذ املادة بالتعدي املذوور .وننتق إىل املادة التالية ،تفض
األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:

5

املادة  :483توبي الل نة باملوافقة عل حذف هذ املادة.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟ تفض األخ فياد ا د ا اجي.
10

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدي الرئيس ،فقط لدي تساؤل لل نة ،حيث إن ا وافقت عل
حذف املادة وما جاء من جملس النواس ،ولكن مل حتدد اسباس هذا
ا ذف ،وإذا وانت هناك اسباس
او ا حمتواها عاجلته مواد

ذف هذ املادة مث ورودها

قانو خر

قانو العقوبات فكا األجدى ا تكو هناك

15

إهارة إىل األسباس الب جعلت الل نة توافق عل حذف ا ،وملاذا حُذفت هذ
املادة؟ ارجو ا حنص عل تربير من الل نة ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،اعتقد ا هذ مالحظة عامة ،تنطبق عل مجيع تقارير
الل ا  ،حبذا لو يُذور

20

اي قرار اسباس افاذ حت يكو اإلخوة

األعضاء عل بيّنة ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،هذ املادة تتكلم عن حتريض األطفال الذين
مل يتموا سن الثامنة عشرة عل ارتكاس جرائم السرقة ،والفقرة الثانية
تتكلم عن وو التاريض واقع من ابول هذا الطف او الذين يتولو تربيته
او مالحظته ،وانا ال اتفق مع راي الل نة حبذف هذ املادة ،أل اهلدف من
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25

و هذ التعديالت هو تشديد العقوبة ،وبالتالي من األجدر بقاء هذ العقوبة
وتشديدها ،أل هذ املادة وضعت حدًا ادن للعقوبة ،سواء عقوبة التاريض او
هذ املادة عن حتريض اطفال ممن

استعمال وسائ اإلورا ؛ وحنن نتكلم

مل يبلغوا سن الثامنة عشرة ،وهم األجدر حبماية املشرّ من االستغالل ومن
دفع م إىل االحنراف وإىل السرقات او اجلرائم ،وعليه ارى انه من الضرورة

5

مبكا اإلبقاء عل هذ املادة ،وخصوبًا ا املذورة الواردة من وزارة
الداخلية ايدت رايي ،واعرتضت عل الراي الذي يقول بالغاء هذ املادة،
وذهبت إىل ا تعدي هذ املادة بالفع

موضعه الصايح ،ولذلك انا اقرتي

بقاء هذ املادة وعدم حذف ا ،وهكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت هالة رم ي فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا اؤيد والم األخت مجيلة سلما  ،وارى انه
من الضروري ا تبق هذ املادة

15

نص املشرو  ،أل دورنا حنن املشرعم هو

اية املواطن وذلك عرب سنّ التشريعات املناسبة ،فما بالكم باألطفال الذين
مل يتعدوا سن الثامنة عشرة؛ وبصفب رئيسة جلنة هيو املراة والطف اقرتي
ا نُبقي عل هذ املادة ألهميت ا ،وهكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،هذ املادة هي
املال ،وو ما وجد

باس اجلرائم الواقعة عل

نص هذ املادة هو ذاته املوجود

القانو النافذ حاليًا

باستثناء عقوبة ا بس ،حيث إ النافذ يقول إ ا بس يكو مدة ال تق
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25

عن ثالثة اه ر ،وجاء موطن التشديد

هذ املادة بأ ا بس ال يق عن ستة

اه ر ،لذلك انا مع اإلبقاء عل نص هذ املادة ،وخابة ا لدينا ارقامًا تُس
فيما يتعلق مبسألة التاريض؛ وباقي األمور املتعلقة بالظروف املشددة منصوص
علي ا

قانو الطف  ،ولكن باس العقوبات

عقوبة اهد

اي قانو

خر هي الب ستطبق ،وحنن هنا نأتي عل الفع

الذي يقوم به هخص خر
األعمال .انا مع التشديد
اه ر ،وذلك عل اسا

قانو الطف نصّ عل ا اي
5

مسألة التاريض عل القيام ب ذا النو من
هذ املادة حبيث يكو ا بس ال يق عن ستة

ا نُعطي للقاضي حدًا ال يستطيع الن ول عنه وهو

مدة األه ر الستة واوثر ،وهكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ ا د م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا مع الراي الذي يقول ببقاء املادة ،483

15

واعتقد انه من الضرورة مبكا ا حناف عل النيء وخابة األطفال الذين
مل تت اوز اعمارهم الثامنة عشرة .وخبصوص من ورض هيالء األطفال نقول
إ هناك اآل تقنية متقدمة ،ف

نقصد عن طريق املكاملات اهلاتفية ام عن

طريق (التويرت) او (الفيس بوك) او (اإلميي )؟! هذ النقطة اعتقد انه من امل م
ا ننظر إلي ا بدقة وي نتمكن من

اية النيء من الضرر الذي قد يقع

20

علي م ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.
25

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا اهكر اإلخوة واألخوات القانونيم
اجملال ،وهم مرجع بالنسبة إلينا
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ارتأت املوافقة عل حذف هذ املادة فقد وا هذا عل اسا
اساسًا

ان ا وجدت

قانو الطف  ،وعندما نرجع إىل العقوبة سن د ان ا موجودة

قانو العقوبات ،لذلك الل نة ارتأت املوافقة عل حذف هذ املادة ،وعند
مناقشة األمر

وجود ممثلي ا كومة هم ايضًا وافقوا عل ا ذف بعد ا

ناقشنا األمر وعرفوا توجه الل نة إىل ا ذف ،ومل يكن هناك اي مالحظات

5

عل ذلك؛ ولكن اليوم عندما امسع مداخالت السادة األعضاء ،وارى ا هذ
املادة جيب اإلبقاء علي ا لوجود ج ئية معينة مل تعاجل

قانو الطف فاننا

البد ا نأخذ ايضًا ب ذا اجلانب ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

هكرًا ،تفض سعادة األخ الدوتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم:
هكرًا معالي الرئيس ،عل ضوء مداخالت األعضاء ،لدينا مالحظة
من اجلانب الرتبوي فقط ،فال هك ا الكثر من األطفال يتم ال

15

بم

متاهات تيثر عل مستقبل م األسري والتعليمي ،سواء بتاريض م عل اهياء
ذات طابع غر اخالقي او طابع سياسي او غرها ،امل م ا الطف اليوم
البارين مست دف ،واعتقد انكم لديكم ا ربة واالطال عل الكثر من
ا االت املوجودة اليوم ،وقد حاولنا
اجمللس الكريم

قانو التعليم الذي نُوقي

هذا

20

عام 5112م وضع بند إل امية التعليم ،ومتكنّا من وضع

نص خيول وزير الرتبية والتعليم الل وء إىل القضاء
عن إرسال ابنه إىل املدرسة او

حال تسببه

حالة امتنا ولي األمر

عدم إرسال ابنه إىل املدرسة

ملدة عشرة ايام ،سواء وانت هذ األيام جم اة او متتالية ،وبالفع ارجعنا
الكثر من الطلبة إىل مقاعد الدراسة؛ ولكن يا معالي الرئيس هناك اجتا
وبر ــ لألس ــ حنو ال

باألطفال

الكثر من األمور ا اطئة ،وعليه إذا

وانت هناك إمكانية إلعادة املادة إىل الل نة لدراست ا مرة اخرى ف ذا
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25

مطلوس ،ألنين اعتقد ا التشديد
الذين هم جي املستقب

هذا اجلانب م م لكي حنمي اطفالنا

مملكة البارين ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.

5

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدي الرئيس ،حنن نتبن اي تعدي يَرد من احد األعضاء اآل
إذا وا مناسبًا ،وسنصوت عليه وندعمه ،وحنن نرى ا هذ املادة جيب ا
تُوقع عقوبة إذا مل تكن هناك عقوبة

قانو العقوبات او قانو الطف ؛

10

وعليه إذا وا هناك اي تعدي يتبنا احد األعضاء ويقدمه إىل اجمللس فنان
ندعمه نوافق عليه ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

15

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل توبية الل نة حبذف هذ املادة؟

20

(أغلبية غري موافقة)
النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة وما جاءت من ا كومة؟

(أغلبية موافقة)
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25

النائب األول للرئيس:
إذ تُقر هذ املادة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
املادة الثانية :توبي الل نة باملوافقة عل مقدمة هذ املادة بالتعدي
الوارد

5

التقرير.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل مقدمة هذ املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم
ال ايد.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،اقرتي تأجي التصويت عل مقدمة هذ املادة
حت ننت ي من مناقشة مجيع مواد مشرو القانو  ،باعتبار اننا إذا وافقنا عل
مقدمة هذ املادة اآل فكأننا وافقنا سلفًا عل تعدي بعض املواد األخرى،

15

وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟
20

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل تأجي التصويت عل مقدمة هذ املادة؟
25

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك .وننتق إىل املادة التالية ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
البند (ا) :املادة  :592توبي الل نة باملوافقة عل حذف هذا البند.

5

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذا البند؟

(ال توجد مالحظات)

10

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل حذف هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
إذ يُاذف هذا البند .وننتق إىل البند التالي ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:

20

البند (س) :البند (ا) بعد إعادة الرتقيم :املادة  :413توبي الل نة
باملوافقة عل هذا البند بالتعدي الوارد

التقرير.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذا البند؟ تفضلي األخت دالل جاسم
ال ايد.
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25

العضو دالل جاسم الزايد:
باس القذف

هكرًا سيدي الرئيس ،نص املادة ( )413جاء

والسب وإفشاء األسرار .املادة وما هي مل ودث في ا اي تغير باستثناء
العقوبة ،حيث ورد انه «يُعاقب با بس مدة ال ت يد عل سنتم او بالغرامة
الب ال جتاوز مخسمائة دينار» ،طبعًا جاء التشديد برفع قيمة الغرامة من

5

 511إىل  211دينار .نصت املادة ايضًا عل « :وتكو العقوبة ا بس »...
حيث تناول هنا مسألة التشديد إذا جاءت جرمية القذف

حق موظ

عام وا ييدي عمله ومت التعرض له بأي من هذ اجلرائم؛ لذلك يا معالي
الرئيس حينما نقول هنا «وتكو العقوبة ا بس والغرامة او إحدى هاتم
العقوبتم  »...من املفرتض ا ينص هنا عل موضو التشديد
ألننا نعرف انه إذا وقع ذلك عل موظ

العقوبة،

10

عام اثناء تأدية عمله فتعترب من

الظروف املشددة الب ييخذ ب ا .إذ هذ الفقرة حتتا إىل تعدي  ،وعليه
فأنا اقرتي إعادت ا إىل الل نة لكي تتمكن من حبث موضو التعدي
فيما يتعلق بالغرامة املالية وعقوبة ا بس ايضًا ،وهكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ الدوتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية
والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم:

20

هكرًا معالي الرئيس ،بايح ا هذ املادة حباجة إىل إعادة إىل
الل نة ،ألننا جند ا املوظ العام له دور وبر ايضًا

العم اإلداري

الدولة ،فأعتقد ا اهلدف من تعدي هذا القانو هو إعطاء فربة ملراجعة
بعض النقا املوجودة .انا اضم بوتي إىل بوت اإلخوة ،فابذا لو تطلب
ا كومة إعادة هذ املادة إىل الل نة إذا امكن لكي جتتمع مع وزارة
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25

العدل ب دف إدخال تعديالت إضافية باعتبار ان ا نصت عل الكثر من
القوانم

ماية املوظ العام ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .

5

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا اؤيد إعادة الـنص إىل الل نـة وخصوبًـا
اننا نطالب بتشديد العقوبة عل اي مرتكب جلرمية متـس املوظـ العـام،
أل اي فع ـ ميــس ورامــة املوظ ـ العــام ســواء وــا الفع ـ قــذفًا او غــر
ذلك ،سييدي إىل املسا

بالثقة

10

الوظيفة العامـة و املوظـ العـام؛ لـذا

اقرتي إعادة النص إىل الل نة حت يتم تعديله حبيث يتناسب التعدي الـوارد
نص الفقرة األوىل مع نص الفقرة الثانية ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

ه يوافق اجمللس عل إعادة املادة  413إىل الل نة؟

(أغلبية موافقة)

النائب األول للرئيس:

20

إذ يُقر ذلك .وننتق اآل إىل البند التالي ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
البند ( ) :البند (س) بعد إعادة الرتقيم :املادة  :415توبي الل نة
باملوافقة عل هذا البند بالتعدي الوارد
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النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل

هذا البند؟ تفض األخ فياد ا د

ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:

5

هكرًا سيدي الرئيس،

ع

هذ املادة جند امرًا مب مًا

خبصوص افرتاض علم اجلاني ا اجملين عليه قابر ،اوالً :وي نثبت او
نتاقق من افرتاض علم اجلاني بأ اجملين عليه قابر؟ إ سن الرهد
لدينا هو  98او  59سنة .وخبصوص قانو الطف  ،قلنا إ سن الطف هو
بم سنة واحدة و 98سنة ،وذلك حبسب ما جاء

التشريعات ووما قالت

10

األخوات إ ذلك اقرته األمم املتادة .اليوم ال يكفي سن الرهد الب
ستأخذ به الدولة ،او السن الب متكن الطف من ممارسة حقوقه
السياسية او االقتصادية او مقدرته عل تكوين اسرة ...إخل .خبصوص
افرتاض علم اجلاني بأ اجملين عليه قابر ف ذا األمر يفتح الباس للتااي
عل القانو  ،إذ البد ا تعاد هذ املادة إىل الل نة حت تُعاجل القصور

15

فيه ،حيث إ و اجلناة سيااولو التااي عل ا كمة وتضليل ا
حب ة عدم علم م بأ اجملين عليه قابر ،وهذا األمر واضح يا سيدي
الرئيس ،حيث إ وو اجملين عليه قابرًا ال يكو فقط من ناحية
السن ،إمنا قد يكو فيه فلفًا عقليًا ،او قد يكو قابرًا بالوالية.
وعليه فا ع

املادة هنا وتا إىل توضيح وتصايح من قب الل نة،

20

وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك من يريد ا يرد عل تساؤل األخ فياد ا اجي؟
تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا مع نص املادة ( ،)415التشديد جاء
مسألة انه اضاف الغرامة ،وقد وانت العقوبة

النص النافذ هي

ا بس فقط بينما هنا اضاف عليه الغرامة .نص الفقرة الب اعرتض علي ا
األخ فياد ا اجي هي متداولة ومنصوص علي ا ،فرمبا قمنا باقرارها

5

ميخرًا ،وهو ليس تعامالً بسيطًا ميكن االفرتاض فيه بم يوم و ظة،
بالنسبة إىل اإلثبات حنن نعرف انه

اي جرمية يكو عل ج ة االدعاء

فيه ،ولكنه مباذا بدا هنا؟ بدا بتاديد األهخاص حبسب نو اجلرمية
وحدد من هم األهخاص الذين يتعاملو مع هخص اجملين عليه ،وهو إذا
وا حم ورًا عليه او قابرًا او وانت عليه وباية او والية ،وبعد ذلك

10

انتق إىل مسألة استغالهلا ،واضرّ مبصلاة غر عل مال او عل سند او
بالغائه او تعديله ،وبالتالي ستكو هناك امور وثرة خيتلط في ا مع
الشخص اجملين عليه ،ولذلك وا

مسألة االفرتاض العلم بسن اجملين

عليه او ظروفه .فيما يتعلق بالظروف املشددة ،حت

قانو العقوبات

نص عل مسألة الظروف املشددة فيما يتعلق بالصفات الب تتوافر لدى
بعض األهخاص ،وخبابة املتولم رعايت م ملث

15

هيالء األهخاص

فيكونو حتت ظرف التشديد إذا وقع الفع من قبل م .فيما يتعلق
با

ر عليه ،حنن نعرف

هذ الظروف عوارض األهلية عندما تعدم ا

او تنقص ا ،وبالتالي يكو الشخص
البد من بدور حكم با

حكم هيالء األهخاص ،لذا

ر عليه لتوافر مث هذ الظروف ،وبالتالي

20

تبدو علي م من الصفات ما يعلم مع ا اآلخر بوجود عارض ما يُعاني منه
هذا الشخص ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
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العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا ولنا نعلم من هو القابر او ا

ور

عليه ووذلك الشخص الذي حتت الوباية ،هيالء األهخاص ال ميكن
قانونيًا ا يتصرفوا بأمواهلم ،وبالتالي تعدي املادة وتشديدها بأ يُعاقب
با بس والغرامة الب ال تق عن مائب دينار طاملا اننا بصدد تعدي قانو

5

العقوبات وتشديد العقوبة ،واساسًا حبسب مذورة هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني ومقدمي االقرتاي فا اهلدف من هذا القانو هو تشديد العقوبة،
عل اسا

ا العقوبات اببات غر رادعة

الوقت ا الي وال تتناسب

مع خطورة اجلرمية .بالنسبة إىل النص الوارد من ا كومة وا فيه حد
ادن وذلك

عبارة «با بس مدة ال تق عن ثالثة اه ر ،»...بينما توبية

10

الل نة فقد هددت فيما يتعلق بالغرامة فقط ،وانا ارى ــ يا معالي الرئيس
ــ ا نص ا كومة هو األفض إذا وا اهلدف هو تشديد العقوبة
وضع حد ادن لعقوبة ا بس؛ لذا اقرتي ا نضع حد ادن لعقوبة ا بس
إما ثالثة اه ر او ما ال يق عن ستة اه ر ،وهكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ درويي ا

د املناعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
هكرًا سيدي الرئيس ،ارى ا تُاذف ولمة «يفرتض» ألن ا

20

ولمة واسعة ،ووما قال األخ فياد ا اجي انه يوجد هخص قابر
طوي القامة ،و خر وج ه

)FACE

 ،(BABYوهذا يُادث إهكالية،

وعليه اقرتي استبدال ولمة «يفرتض» بعبارة «مع علم» ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

25

هكرًا ،تفض األخ جواد عبدام عبا .
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العضو جواد عبداهلل عباس:
هكرًا سيدي الرئيس ،حبسب اعتقادي ا القانو جيب ا يُدر
بشك اورب ،وجيب ا تُباث حيثياته ،حيث إ القانو حباجة إىل
تفكيك ومن ثم إعادة ترتيب .ما ينبغي

دراسة القانو هو حتديد

الكثر من األمور ،مثالً ا نباث عن األضرار سواء وانت األضرار

5

متس مصلاته او مصلاة غر  ،وسواء وا ذلك عل مالٍ او سند بالغائه
او تعديله .فاألضرار جيب ا تُادد ،ألن ا هنا قد تكو اضرارًا مالية
وقد تكو اضرارًا نفسية او اجتماعية او عائلية ،فينبغي حتديد نو
الضرر ،وهكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ العميد حممد راهد بو

ود الووي املساعد

للشيو القانونية بوزارة الداخلية.

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

15

هــكرًا ســيدي الــرئيس ،إ الــنص املقــرتي وــا بتشــديد ا ــبس
ــــ ومــا تفض ـ اإلخــوة ــــ مــدة ال تق ـ عــن ثالثــة اه ـ ر ووــذلك الغرامــة،
مبعن ا العقوبة هي الغرامة إضـافة إىل وجـود حـد ادنـ مـن ا ـبس وهـو
ثالثة اه ر ،هذا هـو وجـه التشـديد .السـادة األعضـاء تكلمـوا عـن مسـألة
األضرار النفسية واملعنوية ،هذا ال يندر حتت هـذا البـاس ،ف ـذا البـاس او

20

هذا الفص يتكلم عن اإلضرار باألموال وليس باألمور األخرى ،هذا اوالً.
ثانيًا :خبصوص عملية اإلثبات خبصوص وو الشخص هخصًا قابرًا او
غر بـالغ ف ـو ا لقـة األضـع  ،ومـن الواجـب ا يُسـبق حبمايـة اوـرب مـن
الشــخص العــادي ،ولــذلك عمليــة إثبــات عــدم العلــم تقــع علـ عــاتق اجلــاني
وليس اجملين عليه .وـذلك مـن املسـتقر فق ًـا وقضـا ًء علـ هـذا الـنص انـه
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25

استتبت األمور بالنسبة إىل هذا املبدا ،فال إهكال عليه

التطبيق سـواء

وا فق ًا ام قضاءً ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،اآل لدي اقرتاي مقدم من قب األخت مجيلة علي سلما

5

باعادة بياغة املادة حبيث تُقرا عل الناو التالي« :يُعاقب با بس مدة ال
تق عن ثالثة اه ر والغرامة الب ال تق عن مائب دينار ،»...سنصوت عل
جواز نظر هذا االقرتاي ،ف

يوافق اجمللس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)

10

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك .ه هناك مالحظات عل هذا االقرتاي؟

(ال توجد مالحظات)

15

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل البند ( ) :البند (س) بعد إعادة الرتقيم :املادة
 415بالتعدي الوارد

التقرير مع األخذ بتعدي األخت مجيلة سلما ؟
20

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يقر هذا البند بالتعدي املذوور .وننتق إىل البند التالي،
تفض األخ مقرر الل نة.

25

العضو خالد حممد املسلم:
البند (د) املادة  :314توبي الل نة باملوافقة عل حذف هذا البند.
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النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذا البند؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل حذف هذا البند؟

(أغلبية موافقة)
10

النائب األول للرئيس:
إذ وذف هذا البند .وننتق إىل البند التالي ،تفض األخ مقرر
الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:

15

البند (هـ) املادة  :317توبي الل نة باملوافقة عل حذف هذا البند.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذا البند؟ تفضلي األخت مجيلة علي
سلما .

20

العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،سأورر ما ذورته عند مناقشة املواد
السابقة ،انا مع وضع حد ادن للعقوبة عند تشديدها ،وبالتالي ارى ا
النص الوارد من ا كومة هو األبح ،لذا ال اتفق مع توبية الل نة
حبذف هذا البند ،وهكرًا.
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25

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ارجو منك ا تقدمي اقرتاحك مكتوبًا وي اعرضه عل
اجمللس ،تفض األخ جواد عبدام عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:

5

هكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل حذف البند (د) ،ارى انه ينبغي
ا حندد اسباس ا ذف.

النائب األول للرئيس:
لكننا انت ينا من مناقشة البند (د).

10

العضو جواد عبداهلل عباس:
اعلم ذلك ولكن بودي ا اطري هذ املالحظة.

النائب األول للرئيس:

15

لقد طرحنا هذ النقطة
اسباس ا ذف

البداية وقلنا إنه من األوىل وتابة

التقرير .ه هناك مالحظات اخرى؟

(ال توجد مالحظات)
20

النائب األول للرئيس:
لدي اقرتاي مقدم من األخت مجيلة سلما وهو اإلبقاء عل البند
وما جاء من ا كومة ،ف

يوافق اجمللس عل جواز نظر هذا االقرتاي؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك .ه هناك مالحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم
ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

5

هكرًا سيدي الرئيس ،لدي سيال بسيط ــ وليعذرني اعضاء
اجمللس ــ وهو :ه اعضاء اجمللس لدي م اآل علم عل ماذا يصوتو ؟ ه
عل حذف البند ام اإلبقاء عليه بصفته نوعًا من انوا اجلرائم؟! من
املفرتض طباعة املادة  311واملة وإعطاء األعضاء فكرة عن نوعية
اجلرمية حت يقرروا العقوبة.

10

النائب األول للرئيس:
تقصدين املادة .317

العضو دالل جاسم الزايد:

15

نعم اقصد املادة  ،317وايضًا املادة  311أل موضوع ا مشابه
ملوضو املادة  .317سيدي الرئيس ،امامنا نص ينص عل عقوبة ولكن
ه يعلم اجمللس املوقر ما هو نو اجلرمية؟! أل املادة مل تذور هنا
واملة وي يطلعوا علي ا ب ذُورت العقوبة فقط ،ووما هو ا ال
بالنسبة إىل املادة الب تلي ا وهي املادة  ،311ووي ال نتخذ قرار ا ذف
او اإلبقاء ــ مع انين مع تشديد العقوبة الواردة

20

املادة  317ــ ارى ا

تكو املادة موجودة امام السادة األعضاء حت يكو لدي م علمٌ عل
ماذا سيصوتو ؟! وما هو نو اجلرمية الب وضعت هذ العقوبة هلا؟ أل
املادة  317تقول «عبارة (مدة ال تق عن ثالثة اه ر وبالغرامة او باحدى
هاتم العقوبتم) بعبارة (با بس وبالغرامة او باحدى هاتم العقوبتم)»،
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إذ ما نو اجلرمية الب حنن سنوافق عل عقوبت ا؟! بالنظر إىل نص املادة
ف ي متعلقة باإلتالف واالختال

واإلفال

والشخص الذي خيفي بعض

اموال املفلس سواء وانت زوجته او من ابوله ،وايضًا تتعلق بتدخ غر
الدائنم

مداولة الصلح بطر الغي ،وايضًا تتكلم عن الدائن الذي

ي يّد قيمة ديونه بطر الغي ويتفق مع املفلس وغر ذلك ،إذ هناك عدة

5

حاالت تطرقت إلي ا هذ املادة ،فأعتقد ا اجمللس لو وافق عل إبقاء هذ
العقوبات ومل يتفق عل حذف ا فمن األفض ا تعاد املادة إىل الل نة
لدراسة الفع ومواءمته مع العقوبة املقررة او املقرتحة ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

هكرًا ،للتوضيح فقط ،و األعضاء يستلمو الــ  CDاملرفق مع
جدول األعمال وفيه مجيع القوانم واملرفقات ،ومن املفرتض ا األعضاء
اطلعوا عل الــ  CDواتوا هنا وهم عل بيّنة وعلم بك ذلك .تفضلي
األخت سوسن حاجي تقوي.
15

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدي الرئيس ،توضيًاا لألخ جواد عبا  ،الل نة إذا
حذفت اي مادة

املشرو ف ي مرتبطة بتواز العقوبات بم املادة الب

قبل ا والب تلي ا ،وعل هذا األسا

يتم حذف املادة ،ولكن إذا ارتأى

اجمللس إبقاء إحدى املواد في ب مناقشت ا واإلبقاء عل بعض العقوبات
سواء وردت

املشرو او

20

اقرتاحات السادة األعضاء ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلما .
25
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العضو مجيلة علي سلمان:
هكرًا سيدي الرئيس ،انا اتفق مع األخت دالل ال ايد

اجل ئية

الب ذورت ا ،اعتقد ا هناك توبية من جلنة الشيو التشريعية
والقانونية تتعلق باألسلوس الذي البد ا نسر عليه عند عرض او مناقشة
اقرتاحات بقوانم ،ولكن مل يسبق للسلطة التشريعية ا ْ باغت قوانم

5

ب ذ الطريقة ،أل الطريقة املعروفة لدينا هي اننا إذا عدّلنا املادة البد من
ذورها بالكام او الفقرة املعدّلة ،ولكن تُعرض املسألة بالطريقة الب
ذورت

املادة « 317عبارة (مدة ال تق عن ثالثة اه ر وبالغرامة او

باحدى هاتم العقوبتم) بعبارة (با بس وبالغرامة او باحدى هاتم
العقوبتم)»؛ اعتقد ان ا غر واضاة امام اجمللس
املادة ،لذلك انا اتفق مع األخت دالل ال ايد
واملة

حالة التصويت عل

10

انه البد ا نضع املادة

خانة التعدي وبصورة واضاة واجل ئية الب مت تعديل ا ،لكن

ب ذ الطريقة اعتقد ان ا غر سليمة .الشيء اآلخر ،وي تكو املادة
واضاة امام األعضاء ،هذ املادة تتكلم عن مسألة إفال
واملفلس عندما يتقدم بدعوى إفال

التاجر،

او قب ا يتقدم بدعوى إفال  ،ف و

15

يقوم باضرار الدائنم ويعلن إفالسه وي يع وا عن ا صول عل
حقوق م ،ثم خيفي هذ األموال ،او ا احد من الدائنم يتدخ
مداوالت الصلح او الغي او حبسب األفعال الب نصت علي ا املادة .انا
اقرتي إما ا تعاد املادة إىل الل نة وإما ا ييخذ باالقرتاي الذي قدمته إىل
معاليكم وهو ا نضع حدًا ادن للعقوبة ــ وسيكو هو األفض ــ إذا

20

وانت رئيسة الل نة ترتأي عدم إرجا املادة إىل الل نة ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،فقط اود ا اوضح نقطة معينة وهي اننا نناقي ج ئية
واحدة

املادة وهي العقوبة ،ومل نغيّر اي هيء خر ،و ما هنالك ان م
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هددوا العقوبة بعد ا وا هناك حبس مطلق وُضع حد ادن وهو ثالثة
اه ر ،ال اوثر وال اق  ،فبالتالي مل نغيّر

نص املادة األبلي ،هذا

اوالً .ثانيًا :وما ذورت ا مجيع اإلخوة من املفرتض ان م استلموا
النصوص األبلية للمواد ،لكن ارجع واقول إنه ولما تضمن التقرير
معلومات اوثر ولما وا افض لألعضاء ،وبالتالي امتن عل الل ا

5

املستقب ا تضمن تقاريرها األبلية املرفوعة إىل األعضاء واجمللس
تفابي اوثر حت نكو عل بينة ،وتكو الصياغة ضمن التقرير
نفسه وليس ضمن امللاقات .تفض األخ فياد ا

د ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:

10

هكرًا سيدي الرئيس ،انا اؤيد ما ذورته األخت دالل ال ايد
واألخت مجيلة سلما  ،ألننا سبق ا طالبنا

بداية الفص التشريعي

الثالث ــ انا واألخت دالل ال ايد واألخت لولوة العوضي ام يذورها
با ر ــ ا ترس إلينا جداول األعمال ورقية مع و املالحظات
ومالحظات جملس النواس املوقر حت نقار بم تعدي جملس الشورى

15

والتعدي ا ال من جملس النواس املوقر .سيدي الرئيس ،حنن اعضاء
السلطة التشريعية ،وقد قام باحب اجلاللة امللك ــ حفظه ام ورعا ــ
بتعيننا ومشرعم ،لكن ا يأتينا جدول فيه مادة مقتطعة ال تضي
هيئًا وبعدها تأتي فقرات (هــ ،د ،و)! ابالً انا ال اعرف ا هذ املادة
تتكلم عن اي جرمية حت
التفابي مذوورة
ولست خبرًا

اناقش ا .سيدي الرئيس ،انت قلت إ

الــ  ،CDانا عينت عضوًا

20

السلطة التشريعية،

ج از الكمبيوتر ،حبيث اقرا التقرير

اجلدول وبعد

ذلك ارجع إىل الــ  CDواطلع عل باقي التفابي ! انا هخص ــ سبق ا
قلت ــ اريد ا يأتيين التقرير وامالً ورقيًا وي اقرا واقارنه بدو
الرجو إىل الــ  ،CDوالعضو الذي يريد ا صول عل الــ  CDوي يطلع
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عل باقي التفابي (عل عيين وعل راسي) ،اما انا فال اريد ذلك،
تريدو مين ا اقرا ارسلوا لي جداول األعمال ورقية وي استطيع ا
اقرر واضع علي ا مالحظاتي ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،فقط اود ا اوود انين قب ا اطري هذا
املوضو استفسرت من بعض األعضاء فال احد من م اطلع عل تفابي

10

القانو  ،فقط اود ا انبه البعض وال الوم جلنة الشيو ا ارجية والدفا
واألمن الوطين عل هذ النقطة ب عل العكس جيب ا ننبه بعضنا إىل
ما جيب ا يكو عليه ،حت لو وا اهلدف من مشرو القانو هو
التشديد

العقوبات فال يعين ذلك ا

خذ بك املبدا عل و املواد

املعروضة ،قد تكو هناك مواد ال تستدعي التشديد

العقوبات ،لذلك

15

البد ا اعرف نو اجلرمية وي اوافق عل مبدا التشديد او ال ،وذلك
ر

ة بقانو العقوبات أل

الن اية إ هددنا العقوبة او اهملناها فنان

املشرعم سنتام ما يالم عليه القضاء عند تطبيق ا ،لذلك اقرتي إعادة
هذ املادة إىل الل نة حت ترجع مع النص األبلي للمادة ،ومع مبدا
التشديد الوارد فيه ،وإذا راينا ا هناك حاجة إىل التشديد فسوف نشدد،

20

وخابة ان ا تتادث عن جرائم متعددة وليست جرمية واحدة .انا لن اداخ
املداخلة القادمة؛ أل لدي االنطبا ذاته حول األمر ،امتن عل اجمللس
إعادة هذ املادة ،واال يقرتي املوافقة عل ا ذف ــ مع احرتامي مع ما
تفضلت به األخت مجيلة سلما ــ وارى ا تأخذ الل نة وقت ا بالتباحث مع
اإلخوا

وزارة الداخلية ووزارة العدل والشيو اإلسالمية واألوقاف حول

هذا األمر ،وهكرًا.
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النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ جاسم ا

د امل

.

العضو جاسم أمحد املهزع:
هكرًا سيدي الرئيس ،إ الل نة قدرت العقوبة من زيادة ونقصا

5

عند إقرار املادة ،وحنن نريد مواءمة العقوبة ،وعندما تفضلت األخت دالل
ال ايد وقالت إ األعضاء يريدو االطال عل العقوبة الواردة

املادة

ليتمكنوا من مواءمة العقوبة من زيادة او من نقصا  ،فأنا اثين عل
والم ا واؤيد ا يتم توزيع هذا النو من القوانم ورقيًا عل مجيع
األعضاء لف م ا بشك اوضح ،بالتأويد هناك بعض األعضاء اطلعوا

10

عل مواد القانو  ،ولكن البعض مل يطلع علي ا ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

15

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هناك اقرتاي باعادة البند (هـ) املادة ( )317إىل الل نة مل يد من
الدراسة وهو االقرتاي األبعد ،ف

يوافق اجمللس عل ذلك؟

20

(أغلبية موافقة)

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .واعتقد ا األمر نفسه ينطبق عل البند (و) املادة
( ،)311لذا اقرتي إعادته إىل الل نة ،ف

يوافق اجمللس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
هكرًا سيدي الرئيس ،ه املطلوس مذورة تفسرية لك مادة؟

5

النائب األول للرئيس:
املطلوس هو ا يتم وضع املادة األبلية
تقريروم

التقرير عندما تعدو

املستقب حت يكو األعضاء عل بينة حول العقوبات الب

مت تعديل ا ،والب سيتم تشديدها او ففيف ا ،بالضبط وما عملتم

10

بالنسبة إىل املادة ( .)415وننتق إىل املادة التالية ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
املادة الثالثة املستادثة :توبي الل نة باملوافقة عل استاداث هذ
املادة.

15

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم
ال ايد.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل هذ املادة ،ارى انه ال ل وم
هلا ،حيث إ و دولة ــ باختالف هك الدولة سواء وانت ملكية او
غر ذلك ــ فاطب باسم الدولة ،وال فاطب بشك الدولة ،لذلك ارى
انه ال حاجة إىل استبدال النص ب ذ الطريقة حبيث يشم و النصوص
الواردة

العقوبات ،وامتن ا نسمع راي ا كومة

هذا اجلانب،

وهكرًا.
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النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ العميد حممد راهد بو

ود الووي املساعد

للشيو القانونية بوزارة الداخلية.

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

5

هكرًا معالي الرئيس ،وما تفضلت األخت دالل ال ايد ا هذ
املادة حتصي حاب  ،إ وجدت فال ضر وإ مل توجد فال ضر ايضًا،
ووما يقال( :وجود اوعدمه سواء) ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

15

ه يوافق اجمللس عل املادة الثالثة املستادثة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

20

إذ تستادث هذ املادة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض األخ مقرر
الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
املادة الثالثة( :املادة الرابعة بعد إعادة الرتقيم) :البند (ا) :املادة
( :)414توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة بالتعدي الوارد
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النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بتعدي الل نة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذ ُيقر ذلك .وننتق إىل املادة التالية ،تفض األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
املادة ( :)482توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة بالتعدي الوارد

15

التقرير.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟
20

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بتعدي الل نة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر هذ املادة بتعدي الل نة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض
األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:

5

املادة ( :)419توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة بالتعدي الوارد
التقرير.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟

10

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بتعدي الل نة؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة بتعدي الل نة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض

20

األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
البند (س) :املادة ( :)415توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة
بالتعدي الوارد

التقرير.
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النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بتعدي الل نة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة بتعدي الل نة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض
األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:

15

البند ( ) :املادة ( )481من :توبي الل نة باملوافقة عل هذ املادة
بالتعدي الوارد

التقرير.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟ تفض األخ جاسم ا د
امل

20

.

العضو جاسم أمحد املهزع:
هكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة رقم ( )3تقول« :او بطريق التسور او
الكسر من ا ار او باستعمال مفاتيح مصطنعة او باياة بغر موافقة
باحب ا» ،اليوم تطور العلم وثرًا وهناك بطاقات ممغنطة ،ف
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25

وقعت السرقة ب ذ الطريقة فال يعاقب علي ا القانو ؟ البد من مواوبة
التطور ا ديث ،لذلك اقرتي إضافة عبارة «البطاقات املمغنطة» ،او
إضافة مادة تتطر إىل وسائ التكنولوجيا ا ديثة ،حيث إن ا مل ترد
التعدي  ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر الفاذ ما ترونه مناسبًا،
وهكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،امتن ا يكو هناك اقرتاي مكتوس ب ذا الشأ للنظر
فيه ،تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.
10

العضو سوسن حاجي تقوي:
هكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة رقم ( )3تنص عل التالي« :او
بطريق التسور او الكسر من ا ار او باستعمال مفاتيح مصطنعة»،
وعبارة «مفاتيح مصطنعة» تغطي البطاقات املمغنطة ،وهي هاملة الوسيلة
الب ستفتح ب ا الباس سواء وانت بطاقة او مفتاحًا حديديًا او غر ذلك،

15

وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ علي عيس ا د.
20

العضو علي عيسى أمحد:
هكرًا سيدي الرئيس ،بدا ترقيم البنود من  .... ،4 ،5 ،9إىل ،99
وبداية و بند من هذ البنود نرى وجود حرف العط

«او» ،وانا ارى

حذف حرف العط «او»؛ أل الرتقيم يكفي عن استخدامه.
25
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النائب األول للرئيس:
خنش ب ذا التعدي ا يتم التعدي عل القانو وك  .تفض األخ
ا د م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:

5

هكرًا سيدي الرئيس ،األخ جاسم امل

تقدم باقرتاي وهو إضافة

عبارة «البطاقات املمغنطة» ،واعتقد ا والمه بايح ،حيث إ املفاتيح
تصنع من حديد ،اما البطاقات ف ي تصنع من بالستيك او غر  ،لذا ارى
إضافة عبارة «البطاقات املمغنطة» ،وهكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،املفتاي هو ما يفتح املقفول ايًا وا نوعه .تفض األخ
الدوتور منصور حممد سرحا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
هكرًا سيدي الرئيس ،ذور
حدثت السرقة

15

البند رقم (« )4او ليالً» ،ماذا لو

الن ار؟ ه هناك اختالف

الغرامة او

ا كم او

قوته؟ وهكرًا.

النائب األول للرئيس:

20

هكرًا ،تفض األخ العميد حممد راهد بو

ود الووي املساعد

للشيو القانونية بوزارة الداخلية.

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
هكرًا معالي الرئيس ،املادة وك تتكلم عن وقو السرقة
ظرف من هذ الظروف ،وإذا ت امن وقو اجلرمية مع اوثر من ظرف
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 11

2112/2/8م المضبطة 7

25

فيتم تشديد العقوبة ،وظرف اللي حمدد من الغروس إىل الشرو
القسم العام من املواد األوىل من قانو العقوبات ،وبالتالي تستدعي
خر ،و بند من

السكينة واهلدوء واالطمئنا اوثر ،وبالتالي مبعن

هذ البنود هو حاج اخرتقه اجلاني حت يرتكب جرميته ،ومن املفرتض
ا اللي فيه اما واجلاني جتاوز هذا ا د ،والبيت به اما وقد جتاوز

5

هذا ا د وهكذا من البند  9إىل خر البنود ،وبالتالي و ظرف هو
اما

نفسية اجملين عليه ،وبالتالي مت ما تعددت هذ االخرتاقات زاد

ا وف والضرر عند اجملين عليه ،فاألمر ليس جمرد السرقة

حد ذات ا

ولكن اجلاني اخرت حواج اما  ،وبالتالي يبم ذلك مدى خطورة اجملين
عليه ،فعندما تكو هناك اموال ملقاة عل األرض والتقط ا ف ذا األمر
خيتل

10

عن قيام هخصم او اوثر بالتسل إىل احد املنازل واستعمال

مفتاي مصطنع او القيام بالكسر

فرتة اللي وغر ذلك من األمور،

ف ذ ظروف اوىل بالتشديد ،ووضع ذلك أل هذا ظرف يع ز التشديد،
أل به خطورة من قب اجلاني بشك اورب ،وهكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات اخرى؟

(ال توجد مالحظات)
20

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل البند ( ) من املادة  481بتعدي الل نة؟

(أغلبية موافقة)
25
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النائب األول للرئيس:
إذ يقر هذا البند بتعدي الل نة .وننتق إىل املادة التالية ،تفض
األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:

5

املادة الرابعة :ا امسة بعد إعادة الرتقيم :توبي الل نة باملوافقة
عل هذ املادة بالتعدي الوارد

التقرير.

النائب األول للرئيس:
ه هناك مالحظات عل هذ املادة؟ تفض األخ حممد راهد

10

بو ود الووي املساعد للشيو القانونية بوزارة الداخلية.

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
هكرًا سيدي الرئيس ،املوافقة عل هذ املادة بالتعديالت الب
اجراها جملس النواس حتي األمر إىل الل ا وتأجي و املواد ،وهذ
املادة

15

ن اية املطاف قب إبدار القانو وبعد ا يتوافق اجمللسا  ،ف ي

إجرائية واقرتي ــ بعد إذنكم ــ ا تأجلوا مناقشت ا إىل حم االنت اء من
مناقشة بقية املواد ،ألنه ال جيوز إقرارها قب إقرار املواد الب سبقت ا،
وهكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،اعتقد انه حدث لبس لديكم ،فالتوبية تقول« :املوافقة
عل قرار جملس النواس بالتعدي الذي اجرا عل هذ املادة» وليس
املقصود مواد القانو وك .
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الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
سيدي الرئيس ،هذ املادة مل تعدل.

النائب األول للرئيس:
ب عُدلت باضافة عبارة «عل رئيس جملس الوزراء والوزراء» ،ألن ا

5

باألب بدرت من خالل مرسوم بادر عن رئيس جملس الوزراء .ه
هناك مالحظات اخرى؟

(ال توجد مالحظات)
10

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل هذ املادة بتعدي الل نة؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذ تُقر هذ املادة بتعدي الل نة .وامتن عل الل نة ا حتي إىل
مكتب اجمللس تقريرها بشأ املواد املعادة إلي ا خالل اسبوعم .وننتق
اآل إىل البند التالي من جدول األعمال وا اص مبناقشة تقرير جلنة
الشيو املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية للسنة املالية املنت ية
 49ديسمرب 5194م جمللس الشورى ،والب مت تدقيق ا من قب ديوا
الرقابة املالية واإلدارية .واطلب من األخ رضا عبدام فر مقرر الل نة
التوجه إىل املنصة فليتفض .
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20

العضو رضا عبداهلل فرج:
هكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة اطلب تثبيت التقرير

املضبطة.

النائب األول للرئيس:
ه يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير

املضبطة؟

5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
املضبطة.

إذ يتم تثبيت التقرير

10

(انظر امللحق  /1صفحة )28
النائب األول للرئيس:
تفض األخ مقرر الل نة.

15

العضو رضا عبداهلل فرج:
هكرًا سيدي الرئيس ،لقد مت تكلي

الل نة مبوجب ا طاس

رقم ( 95ص ل م  /ف  3د  )9بتاريخ  59ديسمرب 5193م باعادة النظر
التقرير السابق .قامت الل نة بدراسة البيانات املالية
املنعقدين

اجتماعي ا

20

 53و 58ديسمرب 5193م واعدت تقريرها املرفق بناء عل

التالي9 :ــ تقرير جلنة الشيو املالية واالقتصادية السابق5 .ــ دراسة
البيانات املالية للسنة املالية املنت ية

 49ديسمرب 5194م ،وتقرير ديوا

الرقابة املالية واإلدارية غر املتاف 4 .ــ االستما لراي املستشار
االقتصادي واملالي باجمللس3 .ــ االستما لراي األمانة العامة للم لس
والشري املفص لإلجراءات املتبعة

تس ي وتبويب وإعداد البيانات.

حيث اطمأنت الل نة إىل ا اإلجراءات املتبعة مطابقة للمعاير والضوابط
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25

املطلوبة

إعداد مث هذ البيانات ،وعليه اطمأنت الل نة إىل ا

ا سابات ا تامية للسنة املالية املنت ية
اخطاء جوهرية قد توثر

 49ديسمرب 5194م خالية من

باة البيانات املالية .راي الل نة :تدارست

الل نة تقرير الل نة السابقة بشأ البيانات املالية للسنة املالية املنت ية
 49ديسمرب 5194م جمللس الشورى ،بعد إعادته إىل الل نة بناءً عل قرار
مكتب اجمللس

5

اجتماعه الثاني املنعقد بتاريخ  59ديسمرب 5193م،

خبصوص إعادة النظر

مشروعات القوانم واملراسيم بقوانم والب

اعدت تقاريرها من قب الل نة السابقة خالل الفص التشريعي الثالث.
وبعد تدار

اآلراء واملالحظات الب ابديت من قب السادة اعضاء الل نة؛

خلصت الل نة إىل املوافقة عل تقرير الل نة السابقة بشأ البيانات املالية
للسنة املالية املنت ية

10

 49ديسمرب 5194م جمللس الشورى ،مع اإلهادة

بامل نية وا رفية لألمانة العامة والب اهاد ب ا تقرير ديوا الرقابة املالية
واإلدارية والذي خال من اي مالحظات او جتاوزات ،وحبسن استغالل
املوارد املتاحة

اجمللس والذي انعكس إجيابًا

تقرير ديوا الرقابة

املالية واإلدارية بابدار التقرير غر املتاف  .ترى الل نة اإلهارة إىل
املالحظات الب سبق ا ذورت ا الل نة السابقة
الناو التالي :اهمية استمرار األمانة العامة

15

تقريرها ،وهي عل
بذل امل يد من التطوير

وتنفيذ ا طط والربامت الب وضعت ا اثناء إعداد مي انية اجمللس ،وذلك
لغرض حتقيق األهداف املرسومة ،ومن ثم االستخدام األمث للموارد
املتاحة .االهتمام ب يادة موظفي اجمللس ،حيث الحظت الل نة اقتصار
التوظي

20

العام 5194م عل موظفم اثنم فقط ،رغم ا اجة املاسة إىل

عدد اورب من املوظفم .االستمرار

زيادة مي انية التدريب لألعوام

القادمة؛ لرفع وفاءة القوى العاملة من خالل توفر فرص التدريب النوعي
واملتخصص الداخلي وا ارجي للموظفم بغية رفع مستوى األداء وحتسم
ا دمات والباوث واالستشارات ،وتوفر الت ي ات الالزمة لتطوير اداء
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عم اجمللس .العم عل سرعة استكمال إنشاء مبن املكاتب اإلدارية
واإلسرا

تنفيذ مشرو مبن مواق السيارات ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،ه هناك مالحظات؟ تفض األخ ا د م دي ا داد.

5

العضو أمحد مهدي احلداد:
هكرًا سيدي الرئيس ،من خاللكم اود ا اتوجه بالشكر
اجل ي إىل األخ خالد املسقطي رئيس جلنة الشيو املالية واالقتصادية
وبقية ال مالء اعضاء الل نة عل ج ودهم املضنية
وما اود ا اهكر سعادة األخ عبداجللي
للم لس عل ج ود

إعداد هذا التقرير.

ل طري

10

األمم العام

هذا الشأ وما قام به مع بقية ال مالء

اجمللس.

لدي بعض املالحظات خبصوص املوظفم ،حيث ارى ا العنصر الرجالي
يغلب عل العنصر النسائي ،والنساء هلن حظوظ اق  ،ف ن يشكلن نسبة
%45

حم ا الرجال تبلغ نسبت م  ،%18وارى هنا ا نعطي اهمية

لتوظي العنصر النسائي

15

اجمللس من منطلق متكم املراة انس امًا مع

توج ات القيادة العليا ،حيث إ توج ات القيادة العليا هي ا متكم
املراة يعد ضروريًا ،و م ا يأخذ األخ األمم العام ب ذ املالحظة ويعم
عل زيادة العنصر النسائي

اجمللس .نقطة اخرى ،خبصوص الفائض

املالي ،نود ا تستفيد منه األمانة العامة
افاذ إجراءات

توظي

العنصر النسائي او

20

هذا الشأ  .بالنسبة إىل تقوية الدبلوماسية الربملانية

وجلا الصداقة بم الدول وتبادل ا ربات الربملانية ،بودي ا يعطينا األخ
األمم العام نبذة عن توجه اجمللس او األمانة العامة

املستقب

هذا

ا صوص وعقد لقاءات ــ مثالً ــ بم جملس الشورى واجملالس األخرى
سواء وانت جمالس خلي ية او عربية او دولية ،واعتقد ا هذ النقطة
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تنمية العالقات بم اجملالس والربملانات وخابة

م مة

ظ الظروف

الب مير ب ا العامل بشك عام .وما اود ا اتوجه بسيال إىل األخ األمم
العام حول الورش الب قد يقيم ا اجمللس
قامت مشكورة

املستقب  ،واألمانة العامة

ن اية ه ر ديسمرب بعقد ندوة بالتعاو مع مع د

البارين للتنمية السياسية لإلخوة األعضاء اجلدد

جملس الشورى،

5

وبودي لو تتكرم األمانة بالقيام مبث هذ الفعاليات ألني اعتقد ان ا
ضرورية ألعضاء اجمللس اجلدد ،ورمبا األعضاء الذين سبقونا لدي م خربة
وبرة

هذا الشأ ولكن األعضاء اجلدد قد ال تكو لدي م تلك

الت ربة ،وهكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ فياد ا

د ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
هكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موبول لل نة الشيو املالية

15

واالقتصادية .واود ا اهنئ األمانة العامة واألخ عبداجللي الطري األمم
العام عل تقرير ديوا الرقابة املالية واإلدارية الذي اهاد بأداء األمانة
العامة ــ ووا تقريرًا مشرفًا ــ وبكيفية االستغالل األمث للموارد املالية،
مما جيع هذا اجمللس املوقر قدوة لباقي ميسسات الدولة

التعام مع

املوارد وحسن استغالهلا .اتفق متامًا مع مالحظات جلنة الشيو املالية
واالقتصادية مثلما اوردته من مالحظات

20

الصفاة  418ملا هلذ

املالحظات من وجاهة ،وخابة انه اتفق مع مجيع البنود وخابة البند
الثاني وهو االهتمام ب يادة عدد موظفي اجمللس ،حيث الحظت الل نة
اقتصار التوظي

العام 5194م عل موظفم اثنم فقط رغم ا اجة

املاسة إىل عدد اورب من املوظفم .سيدي الرئيس ،حنن ال نتكلم عن
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املوظفم اإلداريم فقط ،فلنرجع إىل ن اية الفص التشريعي الثالث
وباألخص دور االنعقاد الثالث ودور االنعقاد الرابع ،فقد ونا نعاني من
بداية دور االنعقاد األول من

قلة املستشارين القانونيم ،وحنن اآل

الفص التشريعي الرابع نرى ــ ا مد م ــ ا عدد املستشارين واف
جدًا ،ولكنه بعد ه ر من اآل سوف تبدا مشاريع ومقرتحات القوانم

5

بالتدفق علينا من جملس النواس املوقر ،األمر الذي سيشك ضغطًا عل
املستشارين القانونيم باجمللس ،وهم ال يُالمو عل ذلك .حنن ونا
جلنة املرافق العامة والبيئة ــ ويش د عل ذلك املستشارو ــ
احد مشاريع القوانم يأتينا

مناقشة

و اسبو مستشار خمتل  ،احد

االجتماعات وا حبضور األخ املستشار حمسن مرهو  ،واجتما خر

10

حبضور األخ املستشار الدوتور حممد الدليمي ،واجتما ثالث حبضور
املستشار الدوتور علي الطوالبة ،و هيالء مستشارو هلم احرتام م،
إمنا االجتما ومناقشة مشرو قانو واحد مع ثالثة مستشارين يتسبب
بضغوطات عل مستشاري الل ا  .و

احد اجتماعات الل ا اضطررنا

إىل قطع بعض ا بسبب ارتبا املستشار القانوني

ذات الوقت باجتما

15

جلنة اخرى .اعتقد ا جلنة الشيو املالية واالقتصادية وا علي ا ا
تضع

اعتبارها ضرورة زيادة عدد املستشارين القانونيم

تعم الل ا بفاعلية وتستطيع ا تسلم تقاريرها

اجمللس حت

الوقت الذي يُادد

معالي الرئيس ومكتب اجمللس ،وهكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
هكرًا سيدي الرئيس،

البداية اود ا اهكر جلنة الشيو

املالية واالقتصادية عل هذا التقرير الوا  ،ووذلك األخ خالد املسقطي
عل عم الل نة وك  .وما نوجه الشكر إىل سعادة األخ علي بن
باحل الصاحل رئيس اجمللس ،ووذلك األمانة العامة برئاسة السيد
عبداجللي ل طري

5

األمم العام للم لس ،حنن فخورو جدًا مبث هذا

التقرير وونه خضع لرقابة ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،ووانت مواطن
اإلنفا واملصروفات والوفرة املالية واوجه برف ا حم اعتبار بالنسبة
إلينا .انا اتفق وثرًا مع ما تفض به األخ ا
مبوضو نسبة النساء

د ا داد فيما يتعلق

اجمللس ،وحنن نطمح إىل زيادة هذ النسبة وفقًا

للمعاير والكفاءة ،ولكن ما اع بين

10

التقرير انه مت ربد نسبة

القوى العاملة ومع ا ربد مدى مراعاة احتياجات املراة ،وحنن نعرف ا
هذا املف وم مت إدخاله ضمن النظرة الب توجه إلي ا اجمللس األعل للمراة
برئاسة باحبة السمو امللكي األمرة سبيكة بنت إبراهيم ل خليفة وهي
ا تربد احتياجات املراة

املي انيات العامة حت يكو ميهرها قويًا

القوى العاملة .حنن نرى ا هناك نسبة تواجد املراة

15

الوظائ

التنفيذية جيدة ،حبيث نفخر اليوم بتواجد اختنا الدوتورة فوزية اجليب
وحصوهلا عل هذا املنصب ايضًا وهو منصب اخذته عن جدارة واستاقا .
باإلضافة إىل ذلك اود ا اؤود ما تفض به األخ ا

د ا داد ،حنن نرى

ا تروي اجمللس اليوم هو عل تطوير األداء الوظيفي عرب التدريب،

20

فات حنن األعضاء حنتا إىل التدريب ونتفق مع من اهار إىل مسألة
التدريب ،فالتدريب املستمر يكسبنا خربة متكننا من تطوير ادائنا
السلطة التشريعية .حنن حباجة فعالً إىل فصيص مث هذ األمور فيما
يتعلق بالتدريب والتطوير الوظيفي .انا اؤود ما تفض به األخ فياد
ا اجي ،وو الشكر والتقدير للمستشارين القانونيم مجيعًا الذين ال
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إعطائنا اي نصياة او مشورة قانونية ،وحنن عل علم

يدخرو ج دًا

مبدى الضغط الذي نسببه هلم ،والتعيم ا ديث للباحثم القانونيم
البارينيم

اجملال القانوني ايضًا افرحنا ولكننا ايضًا نأم

ا

يكو لدينا امل يد من املستشارين القانونيم ،أل لدينا جلا نوعية
دائمة ،وجلا نوعية ميقتة ،وبالتالي حنن نعذر املستشار احيانًا عندما ال

5

يستطيع تقديم الراي عل ع الة لذات األسباس الب اهار إلي ا األخ فياد
ا اجي .وطمعًا

القلب املفتوي لدى األستاذ علي بن باحل الصاحل الذي

است اس إىل طلباتنا وثرًا والب تضمنت ا اوجه اإلنفا الب حنس انه
إنفا

حمله؛ نتمن ــ إ هاء ام ــ ا تكو لدينا مكتبة برملانية

مبراجع ا التشريعية الب فدمنا فعالً ــ حنن املشرعم ــ

العم  .واخرًا

10

اهكرك ايضًا يا اخ مجال فخرو حيث ونت خر معم بالنسبة إىل
األمور املرتبطة بالبيانات املالية وتوجيه اوجه اإلنفا

وإعطاء الراي

القانوني االقتصادي السديد ،فأمتن عل اجمللس ا يستثمر خربات
األعضاء ملا فيه باحل اعمال اجمللس ،وهكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ نوار علي ا مود.

العضو نوار علي احملمود:
البداية اهاطر إخواني الذين سبقوني

هكرًا سيدي الرئيس،

20

ا ديث باإلهادة بل نة الشيو املالية واالقتصادية واهكرها عل
إعدادها هذا التقرير ،وايضًا اإلهادة باألمانة العامة برئاسة سعادة األمم
العام األخ عبداجللي ل طري  ،وايضًا اإلهادة بأدائ م املتمي ــ حقيقة ــ
مع بقية املوظفم واملسيولم.

ا قيقة انا اهاطر إخواني اعضاء الل نة

توبيات م واتفق مع م .واتذور يا سيدي الرئيس انه
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5195م ،دهنت األمانة العامة اسرتاتي ية اجمللس ،وهذ االسرتاتي ية
حتم في ا و توج ات وطموحات األمانة

حتقيق ا ،لذا امتن ا يتم

ربط ا ساس ا تامي باالسرتاتي ية أل ذلك ميودًا سوف ينقلنا نقلة
نوعية

اداء وعم األمانة العامة ،مما سييدي إىل حتقيق طموحاتنا

مجيعًا اعضاءً ومسيولم وموظفم

هذا اجمللس ،وهكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ درويي ا د املناعي.

العضو درويش أمحد املناعي:

10

هــكرًا معــالي الــرئيس ،انــا اهــكر رئــيس اجمللــس واألمــم العــام
ورئــيس جلنتنــا ــــ جلنــة الشــيو املاليــة واالقتصــادية ــــ خبصــوص موضــو
الكوتـــة النســـائية الـــب لســـنا حباجـــة إلي ـــا ،فـــنان نـــيمن مببـــدا الرجــ
املناســب او املــراة املناســبة

املكــا املناســب .الوظــائ متــوافرة للرجــال

والنساء ،وهكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.

العضو سوسن حاجي تقوي :

20

هكرًا سيدي الرئيس ،انا اهاطر ال مالء وال ميالت توجيه
الشكر بدايةً إىل معالي رئيس جملس الشورى وإىل األمانة العامة وو
املوظفم العاملم عل إجناي عم العضو

جملس الشورى ،وايضًا عل

التقرير املقدم من قب جلنة الشيو املالية واالقتصادية .ولكن اود فقط
ا انق إليكم هموم بعض موظفي وموظفات هذا اجمللس .يوجد العديد
من املوظفم واملوظفات الذين يعملو
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يُقارس العشرين عامًا ،والبعض جلأ إليّ وتكلم معي حول انه مل وص
عل الرتقية املناسبة ،وبامكاني ت ويدوم باالسم .امتن عل األمانة
العامة ا

يكو

معيار الكفاءة والعم

موجودًا لك

املوظفم

بالتساوي ،حيث إ عشرين عامًا ليست مدة قليلة ال يرتقي في ا املوظ
من منصب إىل منصب خر حبسب الشواغر املوجودة ،فأمتن النظر

5

هذا األمر ،وهكرًا.

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ الدوتور عبدالع ي حسن اب .
10

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
هكرًا سيدي الرئيس ،امسح لي ا احتدث باسم الل نة نيابة عن
األخ خالد املسقطي رئيس الل نة الذي مل وضر بسبب وعكة باية،
واود ا اهكر اوالً مكتب اجمللس عل إحالة التقرير ا تامي إىل
الل نة وايضًا عرضه عل األعضاء ،وهذ بادرة إجيابية تُعرب عن الشفافية

15

وا رص عل إطال األعضاء عل مجيع اجلوانب املالية .ايضًا اود ا
اهكر اإلخوا

األمانة العامة عل تعاون م معنا عند إعداد التقرير

ــ وخابة سعادة األمم العام ــ الذين وفروا و ما طلبنا من م ،حبيث
وانوا هفافم وإجيابيم إىل ابعد ا دود عند اجتماعنا مع م ،ولذلك
الشكر موبول لكم وهلم ،وهكرًا.

20

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ عبداجللي إبراهيم ل طري

األمم العام

للم لس.
25
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األمني العام للمجلس:
هكرًا سيدي الرئيس ،اود اوالً ا اتقدم بالشكر اجل ي إىل
مجيع اإلخوا األعضاء ،ألننا

األمانة العامة ال نستطيع ا نتارك ما

مل يكن هناك تعاو قائم وفعلي بم األمانة العامة واإلخوا األعضاء.
الواقع انا هخصيًا املس دائمًا وجود هذا التواب  ،واإلخوا األعضاء ال
يبخلو علينا إطالقًا بأي مالحظة إذا وُجد اي نقص او تقصر
العامة .إننا

5

األمانة

الواقع حمظوظو ايضًا ــ وما تفضلتم ــ بوجود معالي

الرئيس الذي ورص دائمًا عل دفع األمانة العامة إىل تقديم امل يد وامل يد
لإلخوا األعضاء من اج تس ي م مت م الوطنية .ايضًا اود ا اتوجه
بالشكر اجل ي إىل معالي الرئيس وإىل مكتب اجمللس الذي ال يبخ
ايضًا

إسنادنا ودعمنا بك ما حنتاجه من دعم وإسناد

10

القيام

مب متنا .حنن دائمًا نعم مبوجب هذ التوجي ات الصادرة عن معالي
الرئيس ومكتب اجمللس لتوفر و ما من هأنه ا يُس ّ ويُيسّر عل
األعضاء الكرام القيام مبسيوليات م.

الواقع وما وجدت

التقرير

الذي مت إقرار من قب ديوا الرقابة املالية ،وبالتالي هذا التقرير اوضح
بشك جلي ا اجمللس يسر
من موارد مالية

االجتا الصايح ويستثمر و ما اُتيح له

سبي القيام مب مته ومسيولياته سواء وا عل

مستوى األعضاء او عل مستوى األمانة العامة .حنن
حناول جاهدين

15

األمانة العامة

سبي ت يئة األجواء املناسبة بالنسبة إىل موظفينا،

ووما تشاهدو بالنسبة إىل هذ املوارد ،ومبوجب هذ التوجي ات مت
ــ وا مد م ــ عم العديد من املشاريع الب تصب

20

هذا االجتا  .اعتقد

انه خالل السنوات األخرة مت إقرار هيك تنظيمي ،واهليك التنظيمي
بالنسبة إىل موظفي اجمللس جاء بالعديد من ا طوات التطويرية وقد انعكس
هذا التطوير إجيابًا عل اداء موظفي األمانة العامة ،وهو األمر الذي تلمسونه
باستمرار .اهليك التنظيمي ومبوجب هذ التوجي ات يعتمد اساسًا عل مبدا
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الكفاءة وليس عل مبدا العدد ،حنن حنرص دائمًا عل ا نعيّن املوظفم
الواقع عل

األوفاء من خالل وجود جلا توظي  ،وهذ الل ا تعم

إتاحة اجملال امام و الكفاءات من خالل وضع امتاانات هفوية وحتريرية
ومقابالت الختيار العنصر األفض  ،حيث يُفسح اجملال امام اجلميع من خالل
اإلعال

الصا

ا لية عن هذ الوظائ  ،وتتاي الفربة بشك عادل

5

وهفاف امام اجلميع ،وبالتالي يكو االختيار بعد حتقق موضو الكفاءة،
ألننا نطمح دائمًا إىل ا يكو املوظفو

األمانة العامة متمي ين مبث هذ

املي ة حت يقوموا بواجب م ،أل امام م مسيوليات وبرة جيب حتقيق ا
لإلخوة األعضاء .وما احب ا اؤود ا لدينا

األمانة العامة وحدة

لتكافي الفرص ،بعض اإلخوة اهاروا إىل قلة العنصر النسائي وحنن ــ سواء

10

معالي الرئيس او مكتب اجمللس او األمانة العامة ــ نعم مبوجب توجي ات
إلتاحة الفربة امام العنصر النسائي ليأخذ دور

خمتل

الوظائ

سواء

وانت وظائ بسيطة او وظائ عليا .وتأودوا يا إخوة انه ال يوجد اي متيي
املعاملة بم املوظفم الرجال والنساء ،اجلميع
النظام والقواعد املعمول ب ا

األمانة العامة

الواقع سواسية امام
هذا اجمللس .فيما يتعلق

مبوضو املستشارين القانونيم ــ ووما تالحظو ــ هناك عدد ال بأ

15

به من

اإلخوة املستشارين الذين يتمي و بدرجات عالية من الكفاءة ،وهم ال يبخلو
عل اإلخوة األعضاء الكرام بوقت م وج دهم ،ومع ذلك خطونا خطوة
الفرتة األخرة ــ ورمبا ولكم ملستموها ــ تتعلق باستاداث وظيفة مستشار
قانوني مساعد ،ب دف إتاحة الفربة إلعداد هباس من ابناء البارين يتبوؤو

20

مث هذ الوظيفة القانونية الرفيعة .اما بالنسبة إىل التدريب ف و وظ
باهتمام وبر ،وعندما عُم معالي الرئيس وا التدريب تُخصص له مبالغ
بسيطة وقد تضاعفت هذ املبالغ بعد ذلك ،وهناك توجيه ومتابعة مستمرة من
قب معالي الرئيس لنا

ا خنضع املوظفم لعملية تدريب مستمرة ،لرتقوا

مبستوى وفاءات م وليقوموا بواجب م عل اوم وجه ،وميخرًا مت تشكي
جلنة عليا تُعن مبوضو التدريب ،وحنن سنكو سعداء متامًا
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العامة بتلقي اي مالحظة او توجيه من قب اإلخوة ابااس السعادة األعضاء،
وسنقول لكم دائمًا وابدًا مشكورين عل

توجي اتكم ومالحظاتكم

وتعاونكم .فيما يتعلق مبوضو ترقيات املوظفم نشر إىل ان ا فضع لقواعد
تنظيمية ،وحنن ال نعتمد فقط عل سنوات ا دمة ،مث ا يكو املوظ
قد امض  92او  51سنة ،ب هناك
هناك جمال لرتقية هذا املوظ

الواقع اوباف وظيفية حتدد إذا وا

5

او ذاك ،وما ا عملية الرتقية فضع ملدى

الت ام املوظ وانضباطه ومستوى ادائه ،فلدينا نظام حمكم
السنوي ،وبناء عليه يتم إعطاء املوظ

عملية التقييم

ما يستاق من ترقيات ،و

الواقع

هناك العديد من القواعد املنظمة للرتقية ،وتأودوا ا الرتقيات تفسح دائمًا
امام اجلميع ،من يكو اهالً هلا سواء وا موظفًا او موظفة فانه سياص

10

عل الرتقية املناسبة .هناك بعض الوظائ تتطلب ه ادات جامعية معينة ــ هذ
الش ادات اجلامعية ــ رمبا ال تكو متوافرة لدى موظ

لديه سنوات خربة

معينة ــ وبالتالي هناك امر حاسم وسم موضو الرتقية ،وانا عل امت
االستعداد لإلجابة عن مجيع استفساراتكم ،وهكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ نوار علي ا مود.

العضو نوار علي احملمود:
هكرًا سيدي الرئيس ،بودي ا اتقدم بشكر خاص ــ بامسي وباسم

20

زمالئي وزميالتي األعضاء ــ إىل األخ الع ي ا د عبدام ا ردا األمم
األمانة

العام املساعد للموارد البشرية واملالية السابق عل ج ود الب بذهلا
العامة ــ والذي تقاعد حاليًا ــ ونتمن له و التوفيق ،وا ر والربوة
الدوتور ا د عبدام نابر ،وإ هاء ام يكو خر خل

األخ

ر سل ،

وهكرًا.
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النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض األخ درويي ا د املناعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
هكرًا سيدي الرئيس ،بشأ تقرير ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،إذا
وا هناك تباطي

5

حماسبة اجل ات الب مل تطبق مالحظات ديوا الرقابة

املالية فأقرتي عل ا كومة املوقرة ا تكرّم اجل ات الب تطبق مالحظات
نظام الرقابة املالية حت تكو هناك استمرارية ،ولع وعس ا تقتدي ب ا
اجل ات األخرى ،وهكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
هكرًا ،تفض سعادة األخ الدوتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم:

15

هكرًا معالي الرئيس ،والشكر موبول إىل سعادة العضو الكريم،
احببت ا اؤود انه ليس هناك ت او مع اي ج ة من اجل ات ا كومية ترد
علي ا مالحظات من قب ديوا الرقابة املالية ،ف ناك جلنة ــ بتوجي ات من
سيدي باحب السمو امللكي األمر خليفة بن سلما ل خليفة رئيس الوزراء
ومن قب سيدي باحب السمو امللكي األمر سلما بن

د ل خليفة ولي

20

الع د نائب القائد األعل النائب األول لرئيس جملس الوزراء ــ سبق ا هُكلت
ملتابعة تقرير ديوا الرقابة املالية ،وفعالً حولت بعض اجل ات إىل اجل ات
املختصة ملتابعة و ما ورد من مالحظات ،واحببت ا اؤود ا و ما يرد
من ديوا الرقابة املالية هو حمط اهتمام ،وال هك ا و ج ة اداؤها طيب
تستاق الشكر ،وهذا هو ن ت ا كومة

التعام مع ديوا الرقابة املالية

من حيث االهتمام مبا يرد منه ،وهكرًا.
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