مــــــــــــــد ف ــــــــــــــرو.

.1

العضــــــــــــــو

ــــــــــــــا

.5

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــــب ســــــــــــــلمان.

.2

العضـــــــــــــــــــو ون جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.4

العضـــــــــــــو سوســـــــــــ ـ حـــــــــــ ـاجب تقـــــــــــــوأل.

.2

العضــــــــــــو الــــــــــــد حســــــــــ ـ املســــــــــــقطب.

.6

الفا ــــل.

العضــــــــو الــــداتورة ج ــــاو عبــــدا

.7

العضــــــــــــــــو فــــــــــ ـ او ا

.8

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ أل فـــــــــــــــاي .

.9

العضــــــــــــو اــــــــــــ صــــــــــــاو البعارنــــــــــــة.

.11

العضـــــــــــــو ا

ـــــــــــــد م ـــــــــــــدأل ا ـــــــــــــداو.

.11

العضــــــــــــو حــــــــــــيس

.15

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا

.12

العضــــــــــو الــــداتور عبــــدالع ي حســ ـ ااــــل.

.14

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــب ا مـــــــــــــــوو.

.12

العضــــــــــــو

مــــــــــــد الىعــــــــــ ـ .

.16

العضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار الىـــــــوه ب.

.17

العضــــــــــو اســــــــــام إ ااعيــــــــــل البنمعمــــــــــد.

.18

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواو عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.19

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

عــــــــــــة

ــــــــــــد ا ــــــــــــاجب.

ــــــــــــد الرميعــــــــــــب.
الع مــان.

مـــــــــــد الىـــــــــــوارأل.

.51

العضــــــــــــــو كهـــــــــــوة

.51

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.55

ــــــد عبــــــدا .

العضـــــو الــــــداتور ســــــعيد ا

.52

العضـــــــــــــو ا

.54

العضـــــو الـــــداتور ا

.52

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواو حبيـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.56

ـــــــــــــد مبـــــــــــــارك النعيمـــــــــــــب.

العضـــــــــــــو
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.57

العضــــــــــــــو الــــــــــــــد

.58

العضــــــــــــــــو ورويـــــــــ ـ

مــــــــــــــد املســــــــــــــلم.
ا

ــــــــيا

ـــــــــــد املنـــــــــــاعب.
يــــــ ـ املوســــــــوأل.

.59

العضــــــــو ســــــــيد

.21

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاو عيـــــــــــــد

ر

.21

العضــــــــــو عــــــــــاو عبــــــــــدالر

املعــــــــــاووة.

.25

العضـــــــــــــــو ع بـــــــدالر

.22

العضــــــــــو عبــــدالوهاد عبدا ســــ املنصــــور.

.24

ــــــــــــــد.

ـــــــــــــة.
شـــــ ـ .

مـــــــد

العضــــــــــــــو علــــــــــــــب عيســــــــــــــ ا

مـــــــد علـــــــب حســـــ ـ .

.22

العضـــــــو الـــــــداتور

.26

العضـــــو الـــــداتور

.27

العضـــــو الـــــداتور منصـــــور

.28

العضــــــــو نانســــــــب وينــــــــا إيلــــــــب ضــــــــورأل.

اعـــــب.

مـــــد علـــــب ا

مـــــد ســـــرحان.

ريـ ا مـ العـام

وقد حضر ا لسة سعاوة السيد عبدا ليل إاـراهيم

ولس الشورى .هذا وقد مثل ا ىومة سعاوة السيد غامن ا فضل البوعين وكير
ش ون جملسب الشورى والنواد.
اما حضر ا لسة اع

ممثلب ا

اا الراية وهم:

2

 م وكارة الدا لية:
 - 1النقيب

مد يونس اهلرمب رئيس شعبة انتصا ا لسب

الشورى والنواد.
 - 5املالكم او فيصل عبدالع ي الن ار م إوارة الش ون القانونية.
 - 2السيد وليد الطويل م إوارة الش ون القانونية.
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11

 م وكارة ش ون جملسب الشورى والنواد:
مد العيد الوايـل املسـاعد لشـ ون جملسـب

 - 1السيد عبدالعظيم
الشورى والنواد.

مد حبيب املستشار القانونب ا و .

 - 5السيد عبدالع ي

ــ وعدو م مديرأل اإلواراا ورؤسا ا قسام وموظفب الوكارة.

2

 م وكارة الصعة:
 - 1الداتور وليد ليفة املان الوايل املساعد للمستشفياا.
 - 5الداتورة نعيمة ا د عبدالىريم رئيس وائرة امراض النسا
والونوة.
 - 2السيد

11
موو رشيد شري مستشار ش ون اوالس.

 م وكارة ش ون الدفاع:
 -العقيد بيب مـوكة راشـد ا

ـد استشـارية امـراض النسـا والـونوة

ااملستشف العسىرأل مدير مرا انون لتقنية مساعدة اإلجناد12 .
 م اهليئة الو نية لتنظيم امل

وا دماا الصعية:

الداتور ا ا الدي عبدا ميد فتيعة الرئيس التنفيذأل لل يئة.اما حضرها الداتور ا د عبدا

ناصر ا م

البشرية واملالية واملعلومااا والداتورة فوكية يوس

العام املساعد للموارو 51

ا يب ا م

لش ون العالقاا واإلعالم والبعوثا والسيد عبدالناصر

العام املساعد

مد الصديقب ا م

العام املساعد لش ون ا لساا والل انا والداتور عصام عبدالوهاد القكجنب
رئيس هيئة املستشاري القانوني

ااولسا واعضا هيئة املستشاري القانوني

ااولسا اما حضرها عدو م مديرأل اإلواراا ورؤسا ا قسام وموظفب ا مانة 52
العامةا ثم افتتح معالب الرئيس ا لسة:
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الرئيـــــــــــــــس:
اسم ا

الرحيما نفتتح ا لسة الثالثة والعشري م وور

الر

اننعقاو العاوأل ا و م الفصل التشريعب الراا ا ونبدا اتالوة ااا
ا عضا املعتذري والغائب
إاراهيم

ع ا لسة السااقة .تفضل ا خ عبدا ليل
2

ري ا م العام للم لس.

األمني العام للمجلس:
شىرًا سيدأل الرئيسا السالم علـيىم ور
ا

صــباحىم

ـة ا

وارااتـها واسـعد

يعًــا اىــل ـ ا اعتــذر ع ـ حضــور هــذ ا لســة صــاحب
11

السعاوة جاسم ا د امل ع للسفر ار اململىةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا وا ذا يىون النصاد القانونـب ننعقاو ا لسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالب م جدو ا عما وا اص االتصديق عل
مضبطة ا لسة السااقةا ف ل هناك مالحظاا علي ا؟ تفضل ا خ ا د 12
م دأل ا داو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا يف الصفعة  72السطر ا

ارجو حذف
51

المة «عدم» لتستقيم العبارةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هل هناك مالحظاا ا رى؟
52

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة اا س ُي رى علي ا م تعديل .تفضل ا خ الداتور
عبدالع ي عبدا

الع مان.
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العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا اون مشروع القانون املتعلق ااإل صاد
مشروعًا ويالً؛ فأرجو ان يتم تقديم مناقشة اقرتا القانون الذأل ورسنا يف
نة الش ون ا ارجية والدفاع وا م الو

عليها وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
عل مشروعاا

شىرًاا ن جيوك تقديم مناقشة اقرتاحاا القوان
القوان حبسب الالئعة الدا لية للم لس.

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
سيدأل الرئيسا ليصوا اولس عل ذلكا اقرتا القانون قص ا
ومشروع القانون املتعلق االت صيب ستستغر مناقشته اسااي ا وإذا و عتم
اقرتا القانون يف ن اية جدو ا عما فل نن

.
12

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نن

اإذن ا  .وننتقل اآلن إىل البند التالب م جدو ا عما

وا اص االرسائل الواروةا تفضل ا خ عبدا ليل إاراهيم

ري

ا م

العام للم لس.
51

األمني العام للمجلس:
شىرًا ســــيدأل الرئيسا الرسائل الواروة :رسالة صاحب السمو امللىب
ا م

ليفة ا سلمان

ليفة رئيس جملس الوكرا املوقر واملرفق ا ا تقرير

اوا تنفيذ املي انية واملناقالا ا

اعتماواا املي انية العامة للسنة املالية

5114ما وذلك عمالً حبىم املاوة ( )21م املرسوم اقانون رقم ( )29لسنة
5115م اشأن املي انية العامة؛ وقد متت إحالته إىل
وانقتصاويةا م إ طار

نة الش ون املالية 52

نة الش ون التشريعية والقانونية .رسائل معالب

السيد ا د ا إاراهيم املال رئيس جملس النواد خبصوص ما انت
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جملس النواد حو التالب :مشروع قانون االتصديق عل اروتواو تعديل
اتفاقية وايو 1962م اشأن ا رائم واع

ا فعا ا

رى اليت ترتىب

عل منت الطائرااا املرافق للمرسوم رقم ( )56لسنة 5112م؛ وقد متت إحالته
إىل

نة الش ون ا ارجية والدفاع وا م الو

ا م إ طار

نة الش ون

التشريعية والقانونية .ومشروع قانون ااملوافقة عل اننضمام إىل اتفاقية حظر 2
او تقييد استعما اسلعة تقليدية معينة ميى اعتبارها مفر ة الضرر او
عشوائية ا ثر اليت اعتمدا يف جني

اأاتوار 1981م واروتواونت ا

الثالث والراا وا امسا املرافق للمرسوم رقم ( )47لسنة 5114م؛ وقد متت
إحالته إىل

نة الش ون ا ارجية والدفاع وا م الو

ا م إ طار

نة
11

الش ون التشريعية والقانونيةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا وننتقل اآلن إىل البند التالب م جدو ا عما وا اص
اواصلة مناقشة تقرير

نة ا دماا خبصوص مشروع قانون اشأن

است دام التقنياا الطبية املساعدة عل التلقيح انصطناعب واإل صادا 12
(املعد يف

و انقرتا اقانون املقدم م جملس النواد) .ولقد انت ينا م

مناقشته م حيث املبداا وسنبدا اليوم اناقشة املواو ماوة ماوة .وا لب م
ا خ الداتور سعيد ا د عبدا

مقرر الل نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
الديباجة :توصب الل نة ااملوافقة عل الديباجة االتعديل الوارو يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل

الديباجة؟ تفضل ا خ الداتور عصام 52

عبدالوهاد القكجنب رئيس هيئة املستشاري القانوني ااولس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا االنسبة إىل مسم املرسوما قيل« :وعل
املرسوم اقانون»ا ويف الواق هو مرسوم وليس مرسومًا اقانونا وهو املرسوم
رقم  19لسنة 5114م وليس لسنة 5112ما هذا للتصعيح فقطا وشىرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت سامية ليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اا العب عل املواو اقرت ان نضي

إىل 11

الديباجة املرسوم رقم  19لسنة 5111م اإصدار القانون املدنبا وسبب ذلك ان
القانون املدنب وروا يف اع

مواو امور ستضمَّ يف مشروع القانون ا البا

واه الت اماا وحقو ا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا يا واتور عصاما ا

ت سامية لبت إ افة املرسوم رقم

 19لسنة 5111م اإصدار القانون املدنب إىل الديباجةا تفضل.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا هب وج ة نظر صعيعةا ن موا ي مثل 51
الش صية اليت تبدا اقضية الونوة وانعرتاف اش صية ا ن ا هب امور
متناولة يف مشروع القانونا فيستعس إ افة القانون املدنبا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت

52

يلة علب سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا اؤيد ا

ت سامية امل يد يف

رورة إ افة

القانون املدنب؛ نه ااإل افة إىل ما تفضل اه رئيس هيئة املستشاري
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القانوني

ااولسا فإن القانون املدنب يرتب الت اماا ومس ولية ا

با

وغ ها م اوجه املس وليةا واالتالب لو اصاد ا راف العالقة يف هذا القانون
رر فم الطبيعب ان يل أوا إىل القانون املدنب و صوصًا يف لب

األ

التعويضااا وشىرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هل هناك مالحظاا ا رى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل الديباجة اتعديل الل نة م ا
هيئة املستشاري القانوني ااولس ا

ذ اتعديل رئيس

ت سامية امل يد؟
12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة االتعديل املذاور .وننتقل إىل املاوة 1ا تفضل ا خ
مقرر الل نة.

51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
الفصل ا و  :احىام عامة :املاوة ( :)1توصب الل نة ااملوافقة عل
هذ املاوة االتعديل الوارو يف التقرير.

52

الرئيـــــــــــــــس:
توف ًا للوقتا م لديه مالحظة عل األ اند م هذ املاوة يبدي اا
وإذا اان هناك تعديل عل األ اند يتم التصويت عليه اشىل منفروا وم ثم
نصوا عل املاوة يف جمموع اا ف ل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضلب
ا

ت

يلة علب سلمان.
21
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العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا يف املناقشة العامة اث ا اع
قبل اع

املالحظاا م

ا عضا اشأن املاوة  55املستعدثة خبصوص الش ص امل و

اإصدار الالئعة التنفيذية وإصدار القراراا؛ ن جملس النواد قرر ان امل و
اإصدار الالئعة التنفيذية هو وكير الصعةا يف ح

ان الل نة توج ت إىل 2

إعطا الت ويل رئيس جملس اإلوارةا فأقرت إرجا البت يف تعري «الوكارة»
وتعري «الوكير» إىل ما اعد إقرار املاوة  55املستعدثةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا د سا العري .

11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا سيدأل الرئيسا حذف تعري «الوكير» وتعري «الوكارة» لعدم
تداوهلما يتعارض م القانون رقم  28لسنة 5119م اإنشا اهليئة الو نية
لتنظيم امل

وا دماا الصعية؛ نه ورو يف املاوة  12منه انه :جيب عل

12

اهليئة ان تعرض عل الوكير تقارير وورية .وم عدم اإل ال اا تتمت اه اهليئة
م استقال عل اهليئة تقديم ال اقرتاحات ا إىل الوكير .فإلغا تعري
«الوكير» يتعارض م هذا القانونا واعتقد ان ا

ذ اذلك سوف يعطب اهليئة

صالحياا ااق م اليت حدوها هلا القانون رقم  28لسنة 5119ما فأرجو
51

تصعيح هذاا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
يا واتور ا دا هل تقرت ان يبق تعري «الوكير»؟
52

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
نعم سيدأل الرئيسا وهناك اقرتا

سأقدمه إىل ا خ املستشار

القانونبا وما ارا هو اإلاقا عل تعري الوكير إىل ان نصلح وور الوكارة يف
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الرقااة عل اهليئةا وهذا

ي

تا إىل وقت؛ ن اهليئة اذلك ستأ ذ

صالحياا الوكير وصالحياا الوكارة م غ ان نعرف حتديدًا إىل اي سرتف
توصيات ا وتطبيقات اا واهليئة إىل اآلن ايان ينموا اما خبصوص الوكير فقد
استغرقنا ااثر م قرن حت نصل إىل هذ انستنتاجااا فال استطي ان
انقل ال صالحياا الوكارة اآلن إىل هيئة عدو موظفي ا ا  21و 41موظفًاا 2
اعتقد اننا يف مرحلة حتتم علينا ان نتناو ا مور ارتيث وحتويل صالحياا
الوكارة إىل اهلدفا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا احببت تذا ام يا إ وان اأنه جيب ان نعوو يف ال مرة 11
إىل ما سبق ان حسمنا يف قوان
القانون جيب ان يىون

ا رىا قلنا إن األ مصطلح

يرو يف

م التعريفاا املوجووةا وقد حولنا هذا ا مر إىل

هيئة املستشاري القانوني ا وهذا هو حىم ما اأن القانون ما

تُذار

فيه المة «الوكير» فال جيوك ان تعرف يف هذا القانونا وقد وافقتم عل هذا
املبدا في ب ان يطبق يف هذا القانون اما بقنا يف قانون

را هذا اونً12 .

ثانيًا :يا واتور ا د احب تذا ك ــ وهذا الىالم قد قاله ا خ الداتور
ا ا الدي فتيعة يف ا لسة السااقة ــ اأن مرسوم إنشا اهليئة اعطاها
صالحياا وا عةا وإذا اروا ان تقلل م هذ الصالحياا او تعد في ا
في ب ان تتقدم ااقرتا اقانون لتعديل مرسوم إنشا اهليئة؛ ن مرسوم اهليئة
وا ح اشأن صالحيات ا .ثالثًا :قلت إن املرسوم ذار ان اهليئة ترف تقارير 51
وورية إىل الوكيرا وهذا القانون يد ل

م صالحياا اهليئةا واالتالب إذا

اراووا ان يرفعوا تقارير ع هذا املو وع او األ مو وع

ر فيىون حبسب

املرسوم وليس حبسب هذا القانون .وصالحياا اهليئة اشىل عام جيب ان
ترف ا ا تقارير يف ال ما خيص اهليئة وصالحيات ا او يف اع

ما خيص اا

فالقو إن هذا ا مر يتعارض م ذاك ــ م ناحية قانونية ــ غ صعيحا فال 52
تعارض اين ما يف رايبا لذا احببت ان اؤاد اننا ن نريد ان نناق

مو وعًا

سبق ان حسمنا يف قوان ا رى وإن فإننا سند ل يف جد ن ينت با اما
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اذار ان ا

ت ون ال ايد اقرتحت يف احد القوان ان نعرف «املرتولوجيا

العلمية»ا اينما اإل وة املستشاري قالوا إن ا
نعرف امرًا غ

تُذار يف القانونا فىي

موجوو يف القانون؟! واعد نقاش

القانونيون إنه ن جيوك و

تعري

ويل قا املستشارون

غ وارو يف القانون .اآلن املبدا نفسه

يطبقا فىما ان المة «الوكير» غ واروة فال جيوك ان نض تعريفًا ملصطلح 2
غ وارو يف القانون .ا خ الداتور ا د سا

العري

لديه نقطة نظام

فليتفضل اطرح ا.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا سيدأل الرئيسا تفضلتم اأنه قد ا ذ قرار يف هذا القانون اأن 11
الوكارة ليس هلا األ وور يف املراقبةا ولى هذا ا مر يتعارض م مرسوم
إنشا اهليئةا فاملرسوم اعط الوكارة هذا ا قا فإذن هذا القانون يلغب
القانون السااقا وحن إىل اآلن

نعد مو وع اهليئة .انا م تطوير اهليئة

وإعطائ ا هذ الصالحياا ال اا ولى ليس يف هذا الوقتا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

12

شىرًاا اونً :هذ ليست نقطة نظام ال تىملة ملدا لتك السااقة يا
اخ ا د .ثانيًا :انا

اقل هذا الىالما ما قلته هو ان عدم وروو المة

«الوكير» يف هذا القانون ن يلغب ما ورو يف مرسوم إنشا اهليئة اشأن رف
تقارير ع اعماهلا إىل الوكير؛ لىون اعماهلا اث ة وليس يف هذا القانون 51
فقطا هذا ما قلته .تفضل سعاوة ا خ غامن ا فضل البوعين

وكير ش ون

جملسب الشورى والنواد.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا معالب الرئيسا االعووة إىل ما ذارته ا

ت

يلة سلمان 52

نقو إنه االم وجيها ف ناك ماوة مستعدثة وهب املاوة 55ا وقد ورو في ا
ذار «الوكير» حبسب راأل جملس النوادا وعند الوصو إىل مناقشة تلك
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املاوة إذا راى جملسىم املوقر رايًا خيال

جملس النواد فال واعب لذار

المة «الوكير» ولى راا يتفق جملسىم م جملس النواد يف هذ املاوة
عندها يصبح لفظ «الوكير» واروًا يف القانونا فأعتقد ان إرجا هذا اللفظ
إىل ما اعد اننت ا م املاوة  55املستعدثة هو التوجه السليما وا مر راج
إليىم يف ا

2

ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور عبدالع ي حس اال.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شىرًا سيدأل الرئيسا واسعد ا

صباحىم وصبا ا مي اىل

وسرور .اعتقد ان صلب النقاش اآلن ينصب حو تعري «الوكير» وتعري
«الوكارة»ا ن ما يرتبطان فعالً اإصدار الالئعة التنفيذية هلذا القانونا هذا
هو ا وهر الذأل يس عليه النقاشا اآلن م لديه سلطة إصدار الالئعة
التنفيذية؟ حبسب املاوة  29م الدستور اليت تقو « :اــ يض امللكا اراسيما 12
اللوائح الالكمة لتنفيذ القوان اا ن يتضم تعديالً هلا او إعفا ً م تنفيذهاا
وجيوك ان يع القانون اواة اون م املرسوم إلصدار اللوائح الالكمة لتنفيذ ».
ما نتعدث عنه اآلن هو ا واةا ما حدث يف الل نة ــ وهلا ال التقدير ــ هو
ان ا غ ا م يصدرهاا وليس م حق األ رئيس جملس إوارة ان يصدر اأواة
اون م املرسوما ن ا واة ا ون م املرسوم هب إما مرسوم وكارأل يصدر 51
رئيس جملس الوكرا وإما نئعة يصدرها الوكير املع ا هذا هو اإلجرا
السليما ننا نتىلم ع اواة وا واة تُستمد م السلطة التنفيذيةا اما رئيس
جملس اإلوارة فليس لديه سلطة است دام هذ ا ووااا وما يصدر هو
الالئعة الدا لية املنظمة لعمل اولسا وهذا قرار إوارأل وليس تنفيذيًاا ما
نتعدث عنه اآلن هو إاقا «الوكير» و«الوكارة» لىب يتوافق ا مر م لية واواة 52
اإلصدار يف املاوة املستعدثةا وليس ا ديث ع صالحياا وما شااه ذلكا
ما ارونا الرتاي عليه هو اإلاقا عل صفة الوكير وصفة الوكارة اما وروتا
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يف مشروع القانونا واما وافق عليه جملس النواد املوقرا اينما الل نة الغت
هذي النص ا واالتالب اصبح هناك لل س تبط اإصدار الالئعة التنفيذيةا
وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا االنسبة إىل املرسوم الذأل صدر اإنشا اهليئةا هل اعط
اهليئة ورئيس جملس إوارت ا الصالحية اإصدار اللوائح التنفيذية والقراراا؟
تفضل ا خ الداتور ا ا الدي عبدا ميد فتيعة الرئيس التنفيذأل لل يئة
الو نية لتنظيم امل

وا دماا الصعية.

11

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:
شىرًا سيدأل الرئيسا اعد إذن معاليك البند (د) م املاوة الرااعة
ينص عل « :يىون لل يئة اافة الصالحياا الالكمة لتعقيق اهداف ا»...ا
والبند  5ينص عل « :إصدار اللوائح والقراراا التنفيذية املتعلقة اتنظيم امل

12

وا دماا الصعية اا ن يتعارض م القوان النافذة»ا هذا هو نص قانون
إنشا اهليئة ــ هذا قانون وليس مرسومًا ــ وهو نص صريحا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا إذن هناك صالحياا معطاة اوجب هذا القانونا وإذا اان 51
االم ا خ الداتور عبدالع ي اال اشأن وجوو شب ة عدم وستوريةا فعليك
ان تطع يف هذا القانون امام ا ىمة الدستوريةا وإذا حىمت ا ىمة
الدستورية في ب ان تعد ا مور وفق الدستور .وإن صدر اآلن قانون يعطب
الصالحياا املطلقة اإصدار اللوائح التنفيذية والقراراا التنفيذية لل يئة فال
نستطي القو إن ذلك خمال للقانونا اعتقد انه جد تىلمنا عنه .ارى ان 52
القائمة ستطو فأرجو ان نرا يف هذا املو وع .تفضل ا خ جواو عبدا
عبا .
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العضو جواد عبداهلل عباس:
شىرًا سيدأل الرئيسا اوجه شىرأل وتقديرأل إىل الل نة املوقرةا
فقد قامت مشىورة جب وو اب ة إلعداو مشروع القانونا ون شك ان تلك
وو هب مو

ا

تقدير واحرتام م قبل جملسىم املوقرا مما ي اد

اهمية هذا القانون .ويف اعتقاوأل انه جا لسد فراغ تشريعب اب انا نعانب 2
منه وا سنواا عديدةا وم ا اجة املاسة وامللعة ــ راا االنسبة إىل الذي
يركق م ا

ع وجل االذرية الصا ة ــ فالل نة املوقرة اسرتشدا ارئياا

ج اا عديدة ذاا صلة اشروع القانونا لذلك فإنه مو
م ا

اهتمام الىث

ااا وم الضرورأل التأنب يف مناقشته .اروا هنا تأايد ما جا يف

مرئياا اولس ا عل للش ون اإلسالميةا وارجو م جملسىم املوقر 11
ا ذها اع انعتبار ونسيما اقرتاحه الوجيه اضم علما الشريعة اإلسالمية
إىل عضوية

نة اإلشراف ملمارسة واست دام التقنياا الطبية املساعدة عل

التلقيح الصناعب واإل صادا اليت تُمار

يف املنشآا الصعية يف مملىة

البعري ا وشىرًا.

12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا لقد اعت لألخ الشيخ جواو عبا
ليس مو وع النقاش اآلنا

نه

ااإلون ارايه رغم انه

يى موجووًا يف ا لسة املا ية.

مو وعنا اآلن هو التعريفااا واملناقشة العامة قد متت يف ا لسة املا ية
فأرجو الرتاي يف التعريفاا اآلن .تفضل ا خ الداتور عصام عبدالوهاد 51
القكجنب رئيس هيئة املستشاري القانوني ااولس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا فيما يتعلق اإصدار اللوائح املاوة  29م
الدستور تنص عل « :يض امللكا اراسيما اللوائح الالكمة لتنفيذ القوان
اا ن يتضم تعديالً في ا او تعطيالً هلا او إعفا م تنفيذهاا وجيوك ان يع
القانون اواة اون م املرسوم إلصدار اللوائح الالكمة لتنفيذ »ا فلم
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 55

5112/6/7م املضبطة 52

دو

52

ة الوحيدة اليت تصدر اللوائحا و«اواة اون » تع

الوكير عل انه ا

انه

ميى ان تصدر اللوائح اقرار إوارأل م قبل اهليئةا اذلك هناك نص
مباشر يف املاوة  6م قانون اهليئةا البند  5يقو « :إصدار اللوائح والقراراا
الالكمة لتنفيذ احىام هذا القانون»ا هذا املو وع
وستورية يف هذا املو وعا ولعدم حتديد ا

سوم ون توجد شب ة

ة اليت تصدر اللوائح جا هذا 2

القانون ونص اشىل صريح عل إصدار اللوائح والقراراا الالكمة لتنفيذ
احىام هذا القانون م قبل جملس اإلوارةا نه هو السلطة العليا يف اهليئةا
وشىرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور

مد عبدا

الدليمب املستشار

القانونـب لش ون الل ان ااولس ااولس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا يف الل نة اان هناك نقاش عميق حو هذ 12
النقطةا اشأن مو وع «الوكير» و«الوكارة»ا واصل املو وع ان جملس النواد
ي يد املشروع ا صلبا لى عندما رجعنا إىل املرسوم رقم  28لسنة 5119م
اإنشا اهليئة وجدنا ان ما ورو يف هذا املشروع يتناق

ويتعارض م القانون

ا صلب الذأل حدو ا تصاصاا وصالحياا اهليئةا وهناك نصوص عديدة
غ النصوص اليت ذارها سعاوة الرئيس التنفيذأل لل يئة الو نية لتنظيم 51
امل

وا دماا الصعيةا تفيد اأن اهليئة حتل

سيدأل الرئيس سأقرا اع
النصوص «حتل اهليئة
واالتالب اهليئة حتل

ل الوكيرا ولو اعت لب

هذ النصوصا حيث ذار م

م هذ

ل الوكارة يف مباشرة ا تصاصات ا املنصوص علي ا»ا
ل الوكارة يف ال القوان املتعلقة اامل

اهليئةا ون يىون هناك األ وور للوكارةا وهناك نص

اليت متارس ا

ر ينص عل ان « ل 52

جملس اإلوارة

ل الوكير يف مباشرة م امه وصالحياته املنصوص علي ا يف

املراسيم اقوان

املشار إلي ا اا ن يتعارض م احىام هذا القانون»ا
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واذلك هناك نص الفقرة  5م املاوة  4الذأل يتعلق اإصدار اللوائح
والقراراا التنفيذيةا والذأل اُش فيه إىل سعاوة الرئيس التنفيذألا وهناك
ايضًا نص

ر ينص عل ان «جملس اإلوارة هو السلطة العليا اليت تتوىل

ش ون اهليئة واعتماو ا طط والقامج اليت حتىم س

عمل ا ا اا

واإلشراف عل تنفيذها»ا واالتالب اهليئة لدي ا صالحياا اث ةا اينما 2
الوكير لديه فقط صالحية الرقااةا األ انه م املمى ان يعرتض عل تقارير
اهليئة او يعرتض عل قرارات اا ويعيدها إىل اهليئةا وإذا اصرا اهليئة عل
موقف ا السااق يعرض ا مر عل جملس الوكرا ا ويىون قرار جملس الوكرا
ن ائيًا .اهليئة سبق هلا اوجب هذا القانون وحتديدًا اوجب املاوة  18ان
اصدرا القراراا التنفيذية اليت تتعلق ا ذا القانون واليت هب مواكية لالئعة 11
التنفيذيةا واليت تنص عل «ان يستمر العمل االقراراا املعمو ا ا وقت
صدور هذا القانون اشأن تنظيم امل

وا دماا الصعية وذلك اا ن يتعارض

م احىام هذا لقانونا وذلك إىل ان تصدر اهليئة القراراا الالكمة لتنفيذ
احىامه»ا وهناك نص

ر يقو « :وعل اهليئة تنفيذ هذا القانون ال سنة

واحدة»ا إذًا جممل النصوص املوجووة يف القانون رقم ( )28لسنة 5119م 12
توجب ان تىون اهليئة

ل الوكارةا ويىون جملس اإلوارة

ل الوكيرا

وسبب عدم وجوو المة «الوكير»ا او المة «الوكارة» يف هذا القانونا هو ان
املرج لدينا هو قانون إنشا اهليئة وليس هذا القانونا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ حيس

د الرميعب.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيدأل الرئيسا اتفق متامًا م ما ذهبت إليه ا

ت

يلة

سلمان خبصوص تأجيل مناقشة املاوة ا وىل حت اننت ا م املاوة املستعدثة 52
واملتعلقة اصالحياا الوكير .واحببت ان انبه إىل طأ حنوأل يف املاوة ا وىل يف
اند العقم الذأل ينص عل « :عدم قدرة ال وج عل اإلجناد االرغم م مرور
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اثن عشر ش رًا»ا حيث ارى ان يتم تغي المة «اثن » إىل المة «اث »ا
وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

شىرًاا تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا مدا ليت اونً :خبصوص تعري العقما الذأل
ينص عل « :عدم قدرة ال وج

عل اإلجناد االرغم م مرور اثن عشر

ش رًا عل ا ياة ال وجية املستمرة وادون استعما موان للعملا او عند 11
التش يص املسبق اوجوو العقما او صعواة ا مل اسبب تقدم س ال وجة»ا
اعتقد انه ن ميى ان حندو فرتة عدم اإلجناد ااث
الذأل نعيشها وم

عشر ش رًاا فالواق

ال الت ارد نرى انه قد تصل فرتة عدم اإلجناد لدى

ال و وال وجة إىل  2سنوااا او إىل  6سنوااا وحت تصل إىل  51سنةا وم
ثم يركق م ا

االذرية الصا ةا واالتالب حتديد هذ الفرتة فيه تضييق 12
دو

وحصر لألمورا وهذا غ صعيح .ثانيًا :خبصوص س ال وجةا

النص سنًا لل وجةا هل نقو عل سبيل املثا عندما تىون يف س  52سنة
او  41سنةا او  61سنةا نه اآلن م تقدم الطب هناك نسا قد

مل وه

يف عمر  62سنة وااثرا لذلك اعتقد انه جيب حتديد س ال وجةا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور

مد علب حس .

العضو الدكتور حممد علي حسن:
شىرًا سيدأل الرئيسا واشىر الل نة عل ج ووها الىب ة يف 52
إعداو تقرير مشروع القانون .لدأل مالحظة عل تعري

العقما الذأل ينص

عل « :عدم قدرة ال وج عل اإلجناد االرغم م مرور اثن عشر ش رًا عل
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ا ياة ال وجية املستمرة وادون استعما موان للعملا او عند التش يص
املسبق اوجوو العقم»ا وارى ان
معن العقم نفسها واالتالب ن

لة «التش يص املسبق اوجوو العقم» هو
تا التعري

إىل إ افة هذ ا ملةا نه

عندما نش ص اأن هناك عقمًا ف و يف الوقت ذاته عقما واالتالب هذ
2

اإل افة ن واعب هلا يف التعري ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ت كهوة

شىرًاا تفضلب ا

مد الىوارأل.
11

العضو زهوة حممد الكواري:
شىرًا سيدأل الرئيسا مدا ليت خبصوص تعري
حيث ذار يف تعري

املنشأة الصعيةا

املنشأة الصعية «األ مستشف او مرا جم

نست دام التقنياا الطبية املساعدة عل التلقيح انصطناعب واإل صادا
وتشمل عياواا امراض النسا والونوة اليت تقوم اعال العقم وتنشيط ورصد
اإلاا ة»ا هل العياوة تعتق ج ًا م املرا ام ان وجوو العياوة اافٍ ن 12
نطلق علي ا اسم مرا ؟ هذا ا مر حباجة إىل تو يحا ن املرا م وج ة
نظرأل هو مرا يعن االتلقيح الصناعب واإلجنادا والعياوة ج م املرا
وذلك نستىما العمليااا حيث إن هناك عياواا نسائية اث ة تساعد
عل اإل صاد وعل تنشيط اإلاا ةا ف ل تعد هذ العياواا م

م

املراا ا واالتالب سيسرأل علي ا ما يسرأل عل املراا يف ال ا مور؟ ناد 51
ان يىون هناك تو يح هلذا ا مر يف هذا التعري ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا
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العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا يف ا لسة املا ية اثرا مو وعًا خبصوص
ا تصاصاا الوكير املع ا وانت اتوق روًّا م قبل وكير ش ون جملسب
الشورى النوادا حيث قا إنه س اج وكير الصعة ا ذا الشأن .انا اتفق
متامًا م ما تفضل اه ا خ الداتور عبدالع ي اال م ايانا وحن ناد ان 2
ننظر إىل ان هذا القانون هو قانون اص منفصل متامًا عما يتضمنه قانون
اهليئة الو نية لتنظيم امل

وا دماا الصعيةا عل الرغم م انه ورو يف

املرسوم إعطا الصالحية للرئيس التنفيذأل إلصدار اللوائح التنفيذية يف
مسألة تنظيم امل

وا دماا الصعية .عندما نوق

وانا عل ما تفضل اه اإل وة م را اان مو

هذا القانون ا اصا
انهتمام االدرجة وااملقام 11

ا و هو سالمة ا روا ا سالمة ا م وسالمة ا ن يف حالة ونوتها واالتالب
فإن املشرّع عند تنظيمه لقانون هيئة تنظيم امل

وا دماا الصعية قَبِلَ اأن

يفوض الوكير يف اع

ا تصاصاته وصالحياته الرئيس التنفيذأل لل يئة

الو نية لتنظيم امل

وا دماا الصعيةا وحدوا هذ الصالحياا

وا ضعت يف مواو القانون لرقااة الوكير .واتفق م ا خ الداتور ا د سا
العري

12

خبصوص اننا قد نقبل اليوم اأن يىون ما يصدر م لوائح تنفيذية

لتنظيم هذ العملية ــ وهذا م ا تصاص املشرّع ــ انأى ع مس ولية الوكيرا
حتديدًا يف إصدارها وحتمل املس ولية السياسية والوكارية عما يصدر عنه م
قراراا .صعيح ان لدينا عدوًا م اهليئاا انا ت االرؤسا التنفيذي إصدار
اللوائح التنفيذيةا ولىن ا ال ا ترتبط اواو إوارية هلا عالقة ااملا وليست 51
هلا عالقة اأروا ا ش اصا لذلك يق علينا يف هذا القانون ا اص حق
وصالحية ان نرف

مسألة إعطا صالحية إصدار اللوائح التنفيذية للرئيس

التنفيذأل .خبصوص تطبيق احىام قانون اهليئة الو نية لتنظيم امل
وا دماا الصعية املستند إليه يف اننا اعطينا ا ق للرئيس التنفيذأل
إلصدار اللوائح التنفيذيةا عندما اتوا لتعديد م

هلم صفة الضبطية 52

القضائيةا صدر قرار ع وكير العد ــ واإمىانب إعطاؤام نس ة منه ــ
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ذار فيه «اشأن ختويل اع

موظفب اهليئة الو نية لتنظيم امل

وا دماا

الصعية صفة مأمورية الضبط القضائب اعد ان الع عل قانون اإلجرا اا
وعل قرار الرئيس التنفيذأل وانا عل انتفا م وكير الصعة»ا واالتالب
وكير العد اعط صفة مأمورية الضبط القضائب اوجب القانونا و و
الرئيس التنفيذأل إصدار الالئعة التنفيذية ولى اإعطائه صفة مأمورية 2
الضبط القضائبا مت انتفا م وكير الصعة عل حتديد م هم مأمورو
الضبط القضائبا ومم

ولوا ا ذ الصفة الداتور ا ا الدي فتيعة

والداتورة ماريا ا وور والداتورة شي ة عبدالقاور والسيدة عايدة علب
ح ا ا يف ح ان املاوة  51م هذا القانون اعطت وكير العد صالحية ان
يتفق م رئيس جملس اإلوارة عل م يعط صفة مأمورية الضبط القضائبا 11
وم وج ة نظرأل ارى ان هذا ا مر ن جيوك .اسس ومباوئ هذا املشروع قائمة
عل ا ماية و اصة عندما ذُار يف الراأل الط
%1.2ا وانه ن جيوك ــ اغ ما يقضب ا

ان نسبة معد الوفياا

سبعانه وتعاىل ــ ان تتوف امراة وهب

يف ور الونوةا لذلك اعتقد ان م واجب املشرّع اليوم ان يىون اشد يف
مسألة إصدار اللوائح التنفيذيةا ن العديد م املوا
إصدار الالئعة التنفيذية و اصة يف الشرو

احيلت في ا ا مور إىل 12

املنظمة إلصدار الرتا يص

وعمل املراا الصعية ا اصةا وإذا انا فعالً نريد

بط املسألة م

ناحية املباشرة وسالمة ا روا ا فلنعمل وكير الصعة ذاته مس ولية إصدار
الالئعة التنفيذية حت تىون ا مور مستوفاة يف اهم قانون حن نناقشه
وخيص مسألة سالمة ا روا ا لذلك ــ معالب الرئيس ــ امتن ان يتم تأجيل 51
التصويت عل مسألة الوكارة والوكير املع

اإصدار اللوائح التنفيذية حت

نصل إىل املاوة  51واملاوة  51اللت اوجب ما نناق

هل نفضل ان تسند هذ

امل مة إىل رئيس جملس اإلوارة او إىل الوكير امل تص؟ وانا ً عليه يتم التصويت
عل هذ املاوةا وشىرًا.
52
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ مقرر الل نة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا سيدأل الرئيسا فيما يتعلق اس ا ا خ ا د ا داو ا اص 2
االعقما حتديد فرتة عدم اإلجناد ااث
مستشاري مت صص

عشر ش رًا مت م

يف هذا اوا ا و

ال راأل

يتم حتديد الرقم اشىل

عشوائب .فيما يتعلق اصعواة ا مل اسبب تقدم س املراةا ن ميى حتديد
س

دوة للعملا ولقد ذار يف النص «صعواة ا مل»ا والمة «صعواة»

تد عل ان هناك الىث م ا مور املرتبطة اعملية ا مل تعو ا ملا ون 11
ميى حتديد س معينة للعملا ف ناك امور عديدة خمتلفة ا النسا واحد
هذ ا مور هو س اليأ

الذأل خيتل م امراة إىل ا رىا وارى فيما يتعلق

ا ذا املو وع ان تتم إفاوتنا ااثر م قبل ا

واا املعنياا يف ا ىومةا

وشىرًا.

12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت الداتورة نعيمة ا د عبدالىريم رئيس

وائرة امراض النسا والونوة اوكارة الصعة.
51

رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة:
شىرًا معالب الرئيسا احببت ان او ح تعري
حتديد ادة اث

العقما العقم مت

عشر ش رًا انا ً عل التعري العلمب الذأل يد ّر

إىل اآلن

يف الىلياا الطبيةا ن هذ املدة تقتضب عاوة ــ إذا اان هناك كوجان
ميارسان ا نس ــ ان يىون هناك

ل م وون األ عوائقا لذلك حن حندو

فرتة  15ش رًاا واعد هذ الفرتة تبدا التعاليلا ويبدا توجه ال وج إىل لب 52
انستشارة الطبية ملعرفة سبب تأ ر اإلجنادا وناد ان نُعدو اشىل علمب
ما هب مدة العقما وعل اسا
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جمراها م هذ النقطةا هذا اونً .النقطة ا

رى ع تقدم س املراةا حن

يعًا نعرف انه م تقدم س املراة تبدا البويضاا االضع و اصة اعد س
22ا واعد س  21احتمالية ان حتمل املراة ابويضات ا الطبيعية

ئيلة جدًا إن

تى مستعيلةا وهلذا متت إ افة هذا ا مر والسبب ان اويضاا املراة
الطبيعية تىون

عيفةا وهذ حانا بية حبتة .االنسبة إىل التعليقاا حو

2

املنشأة الطبية او العياوة الطبيةا نقو إن القانون يشمل ال العياواا
واملراا الصعية اليت متار
اع

يف

تقنية اإل صادا وهذ التقنية تُمار

العياواا ا اصةا وحن اشرت نا ان تىون هذ العياواا جم ة

حبيث تستطي حتمل العال ااإل افة إىل املشاال اليت تنشأ م العال
نفسها وقد مشل القانون ا مي اا يف ذلك املراا والعياواا ا اصةا 11
وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ جواو عبدا

عبا .
12

العضو جواد عبداهلل عباس:
شىرًا سيدأل الرئيسا ما ذارته ا

ت صعيح فيما يتعلق اتعديد

العقم ادة  15ش رًا او سنةا وهذا ما ُورِ َ عليه يف هذا ا مرا ويف اع
املسائل الشرعية ت ر املراة مدة سنةا واعد هذ السنة يتم التعليل ع
امل تقاا الصعية والتعاليل الطبية وتُىتش

ريق

العوائق اليت تعو عملية 51

اإل صاد واإلجنادا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت العقيد بيب موكة راشد ا د استشارية

امراض النسا والونوة وعال العقم استشف قوة وفاع البعري .
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52

استشارية أمراض النساء والوالدة وعالج
العقـــم مبستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
شىرًا سيدأل الرئيسا
عبدالىريم يف تعري

تقصر ا

ت الداتورة نعيمة

العقما وإن ا تيار مدة  15ش رًا هو ا تيار علمب

حبتا وعامليًا ال ا امعاا واملراا اليت هلا عالقة اعال العقم تعتمد مدة 2
 15ش رًاا وا مر ليس له عالقة االش ون ا لية وإمنا هو تعري

وولب .إذا

اان هناك سبب للعقم فال يتم انتظار مدة  15ش رًاا فمثالً إذا اان ال و
لديه مشىلة عدم وجوو ا يواناا املنوية فال يوجد األ واعٍ إىل ان ينتظروا
حت

ستة اش را وإذا اانت ال وجة لدي ا مشىلة يف املباي ا مثل

استئصا املبي

او ورم اوى إىل إعاقة عمل املبي

فال واعب إىل انتظار هذ 11

املدةا وإمنا ا رو ااتما ا ياة ال وجية يل أ ال وجان إىل املرا
املت صص ويسعون للعال  .إجااة ع تساؤ ا

ت كهوة الىوارألا اقو إن

املنشأة حن حدوناها اأن تىون منشأة مستقلة يف صورة مرا ا او ان
تىون مرا ًا يف مستشف ا وذلك يتضم ال العياواا املوجووة يف
البعري ا ن الىث م العياواا تستعمل اقراص (الىلوميد) اليت هب 12
اصالً غ مدرجة يف عال العقما ون تندر حتت منط اننضبا او التنظيم؛
وهناك عياواا غ خمولة اعمل اإل صاد ولىن م يقومون االتلقيح الصناعب
عندهما وهذا بعًا ن جيوكا وهذا القانون عندما يصدر سوف

دو هذ

ا مورا وسي عل ال ج ة تعمل يف ختصص ا فقطا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا ا الدي عبدا ميد فتيعة رئيس
اهليئة الو نية لتنظيم امل
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الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن واخلدمات الصحية:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل تعليق عل نقطت ا النقطة ا وىل:
مو وع الضبطية القضائيةا هذا م ا تصاص معالب وكير العد ون ميى
أل ج ة ا رى غ معالب الوكير إصدارها .النقطة الثانية :االنسبة إىل ما 2
ُذاِرَ حو ان الرئيس التنفيذأل يصدر اللوائح التنفيذيةا هذا غ صعيحا
الرئيس التنفيذأل له سلطة التأاد م إنفاذ هذ اللوائحا وليس له سلطة
إصدار اللوائح التنفيذية اليت يُصدرها فقط جملس اإلوارةا وشىرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د إاراهيم ا او.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا سيدأل الرئيسا حقيقة اَ ُثرَ النقاش يف ماوة التعريفااا
وخباصة المة «الوكير»ا والمة «الوكير» ذُارا يف ماوة مستعدثة م

12

اإل وة النوادا اينما الل نة عدّلت هذ املاوة املستعدثة واعطت الصالحية
لل يئةا وعليه اتصور انه حت نتفق عل التصويت عل املاوة ا وىل املتعلقة
االتعريفاا سوف نواجه مستقبالً يف مناقشة املاوة  55تضاراًاا لذلك ا لب
واقرت ان ي جل التصويت عل ماوة التعريفاا إىل ان نبت يف املاوة 55
املستعدثة ونقبل ا او نرفض اا واتفق م ا

ت

يلة سلمان وون ال ايد 51

فيما تفضلتا اه م انه سيىون هناك تضارد يف املستقبل عندما نناق
املاوة 55ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.
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العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اوو ان اتطر إىل ما تفضلت اه إحدى
ا

واا خبصوص ان اويضة املراة تبدا االضع

عندما تصل س املراة إىل

 22سنةا وس الب ا ي ذ يف انعتبار التقدم الط

اهلائل والىب يف هذا

الشأن؟! هناك تقدم اب ميى ان يساعد املراة عل ان حتملا وعل

2

إعاوة تقوية البويضاا؛ اعتقد ان هذ نقطة م مةا حبذا لو تتفضل إحدى
ا

واا ااإلجااة عن ا .ولدأل نقطة ا رى خبصوص حتديد نوع ا ن ا

حبسب القانون البعري
اث ة يف العا

هذا ا مر

ــ اا في ا وو

رما ون جيوكا ولى هناك وو

لي ية وإسالمية وعراية ــ تعمل يف هذا

اوا ا وإذا اان هناك ش ص لديه  6اناا ويريد ان

صل عل ص

و

11

يسمح له القانون يف البعري اذلك فإنه ميىنه ان يذهب إىل اهلند او اورواا
او وو ا رى و صل عل

مراو ا وهذ نقطة م مة جيب ا ذها يف

ا سبانا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ مقرر الل نة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا سيدأل الرئيسا مو وع حتديد نوع ا ن هو مو وع علمب
حبتا واث م الصفاا الوراثية تنتقل عق الىروموسوم رقم 52ا وهو 51
الىروموسوم ا نسب الذأل

دو نوع ا ن ا سوا انت او ولدا وحتديد

نوع ا ن له غرض علمب لضمان ــ احيانًا ــ الونوة السليمة وا مل السليما
ولذلك يتم حتديد نوع ا ن ا وهذا مرتبط االىروموسوماا ا نسية
حتديدًاا وشىرًا.

52

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ عاو عبدالر
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العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شىرًا سيدأل الرئيسا اسم ا

وا مد

والصالة والسالم عل

رسو ا ا اا تصار شديد اعتقد ان جملس النواد واد يف مدة وجوو عل
ان جيعل لىل هيئة مس و امامه ــ اع

امام اولس ــ حت تىون الرقااة

عل ال م سساا الدولةا هذا هو ا مر اا تصار شديدا هذا اونً .ثانيًا2 :
يف قضية حتديد ا نسا اعتقد ان املسائل اليت هلا عالقة االشرع جيب
الرجوع في ا إىل اهل ان تصاصا حن إذا تىلم ا خ الداتور ا د
يف الطب احرتمنا وج ة نظر

العري

نه مت صصا وهىذا ا مر م اهل

القانون وغ هما ال يف ا تصاصها ويف اعتقاوأل ان او ان تصاصاا هو
الشرعا وقد قا اهل العلم :م تتب رُ َص العلما فقد ت ند ا ن ال 11
مسألة هلا را ا وليست ال اآلرا تقوم عل اولةا ال هناك را تقوم عل
اهوا ا والنا

ن يقيّمون العلما

الىث م ا

با ا ولى إذا

ن م ن يعرفونا مثل ا

با ا هناك

اسأ ع الطبيب واعرفه فل اذهب إليها

ف ناك ا با ش اوات م مدفوعة الثم ا وقد يضرون الش صا وهىذا
العلما ا هناك ااا تُقكا فليس ال قو نأ ذ اه ونقو  :قا اع

اهل 12

العلم؛ هناك جمامي علمية شرعيةا وهناك جملس اعل يف البعري ا واعتقد
ان مثل هذ ا مور ن ينبغب ان خنوض في ا حن ونقو جيوك او ن جيوكا
وإمنا يىون هذا ا مر هل ان تصاصا وارجو يف ال القوان إذا اانت
هناك مسألة شرعية ان نسأ اهل ان تصاصا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا يا إ وان إذا استمررنا ا ذ الصورة فإن هذا املشروع سوف
يصدر يف الفصل التشريعب القاوم؛ حن حنرتم ا قة وال ما قيلا ولى
يف اع

ا حيان اما يقولون (ند ل يف الغبة ونغر في ا) .تفضلب ا

ت

الداتورة نعيمة ا د عبدالىريم رئيس وائرة امراض النسا والونوة اوكارة 52
الصعة.
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رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة:
شىرًا سيدأل الرئيسا االنسبة إىل مسألة تقدم س املراة وتأ ر
اإلجنادا نقو إننا نعرف علميًا انه م تقدم س املراة تضعُ

اويضات اا

والتقنياا العلمية ا الية اليت تساعد املراة عل اإلجناد هب التقنياا اليت
م القانون؛ واملراة تض ُع اويضات ا 2

نقوم اناقشت ا اآلنا وقد مت إوراج ا
اعد س  22سنة ولى يبق التبوي
التبوي

مستمرا واعد س  42سنة يعتق

عيفًا جدًاا ولى اوا موجوو ملساعدة املراة عل اإلجناد م

ال هذ التقنياا اليت تتم مناقشت ا يف القانونا هذ نقطة .النقطة
ا

رى :فيما يتعلق اقضية حتديد النسلا اوم الفق ب اإلسالمب ناق

هذا املو وع يف جلساا سااقةا واان ما توصلوا إليه هو انه جيوك حتديد 11
النسل إذا اان حتديد النسل مب

عل وجوو امراض وراثية تضر اصعة

ا ن ا وقد اااحوا حتديد النسل يف هذ ا الة فقط؛ اما حتديد النسل
اا تيار جنس ا ن واونه ذار او انث ف و ممنوع يف املطلق ومقيد فقط
حبالة وجوو اع

ا مراض الوراثية اليت تنتقل تبعًا

انث ا ففب هذ ا الة اااحوا حتديد جنس ا ن
ظ ور ا مراض الوراثيةا و اصة ان اع

نس ا ن

ذار او

ن ذلك سوف يقلل نسبة 12

هذ ا مراض ت وأل إىل وفاة

ا ن اعد الونوةا وا فضل ان يتم ا تيار هذا ا نسا وينقل ا ن اآل ر
الصعيح إىل رحم املراةا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا ا خ ا د إاراهيم ا او لديه نقطة نظام فليتفضل اطرح ا.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد( :مثريًا نقطة نظام)
شىرًا سيدأل الرئيسا النقاش الدائر يف اولس اآلن
التعريفااا وحن امامنا ماوة التعريفااا وما

ار ع

دث اآلن هو مناقشة عامةا 52

وعلينا ان نوجه النقاش إىل التعريفااا وليس إىل املناقشة العامةا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا يا إ وان اعد هذا النقاش الطويل هناك اقرتا اتأجيل
التصويت مقدّم م ا

ت

يلة سلمان وايدت ا ا

ت ون ال ايد وا خ

ا د ا او وا خ الداتور عبدالع ي اال وا خ حيس الرميعبا ف ل
تطلبون تأجيل تعري

«الوكير» فقط ام املاوة ال ا؟ ولى قبل عرض 2

املو وع للتصويتا هل يوافق اولس عل جواك نظر هذا انقرتا ؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن سأ ر هذ املاوة للتصويت م مراعاة تأجيل اندأل تعري
«الوكير» و«الوكارة»ا واقية مواو التعريفاا موافقٌ علي اا ف ل يوافق اولس
عل انوو هذ املاوة االتعديل الوارو يف التقرير م مراعاة تأجيل اندأل «الوكير»
و«الوكارة»؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلكا وننتقل إىل املاوة الثانيةا تفضل ا خ مقرر الل نة.

51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( :)5توصب الل نة ااملوافقة عل هذ املاوة االتعديل الوارو يف
التقرير.

52

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضل ا خ
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العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيدأل الرئيسا ورو يف التعري

المة «انشطة» يف عبارة

«املنشآا الصعية اليت تست دم انشطة التقنياا الطبية»ا وانا اعتقد ان
المة «انشطة» غ صعيعةا ال الصعيح هو المة «الوسائل» .لو رجعنا إىل
تعري التقنياا الطبية املساعدة عل التلقيح الصناعب واإل صاد فسن د ان 2
تعريفه هو «الوسائل الطبية» وليس «ا نشطة الطبية»ا ولىب يستقيم النصان
اقرت استبدا المة «وسائل» اىلمة «انشطة»ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا التعديل الذأل تقدم اه ا خ
هذا القانون عل

ا ف رو يقو «تسرأل احىام 11

ي املنشآا الصعية اليت تست دم وسائل التقنياا الطبية

املساعدة عل التلقيح انصطناعب واإل صاد»ا ف ل هناك مالحظاا ا رى؟

(ال توجد مالحظات)
12

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل املاوة ( )5اتعديل الل نة م مراعاة اقرتا ا خ
ا ف رو اتغي المة «انشطة» لتصبح «وسائل» ؟
51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقد هذ املاوة االتعديل املذاورا وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل
ا خ مقرر الل نة.

52

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
الفصل الثانب:

نة اإلشراف :املاوة الثالثة :توصب الل نة ااملوافقة

عل هذ املاوة االتعديل الوارو يف التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 27

5112/6/7م املضبطة 52

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضل ا خ الداتور عبدالع ي
حس اال.
2

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل استفسار عمّا ورو يف ع

املاوة« :تُعدو

مىافآا اعضا الل نة والل ان املنبثقة عن ا والل ان املساندة هلا وفقًا
للقانون النافذ»ا انا اتذار اننا حتدثنا يف
ع مىافآا

نة الش ون املالية وانقتصاوية

ي اعضا جمالس اإلواراا يف الدولةا واعتقد ان هناك

قرارًا وكاريًا ع او رئيس الوكرا اتعديد هذ املىافآاا وليس هناك 11
قانون نافذ ا ذا الشأنا فقط اوو ان اتأاد إذا اان هناك قانون فعالً ام
انه مت ا ديث ع القرار الذأل اصدر او رئيس الوكرا ا فقط اوو التأاد
م ذلك حت نىون وقيق يف هذا ا انبا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور عصام عبدالوهاد القكجنب رئيس هيئة
املستشاري القانوني ااولس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا هناك مرسوم ــ حبسب ما اشرنا إليه يف 51
الديباجة ــ رقم  19لسنة 5114م اشأن مىافآا رؤسا واعضا اوالس
والل ان ا ىوميةا هذا هو عنوانه؛ ولذلك يُستعس ــ مثالً ــ ان يشار إىل
املرسوم ادنً م القانون النافذ حت يىون ا مر وقيقًا وتُسم ا شيا
اأاائ ا وفقًا للمرسوم رقم ( )19لسنة 5114م اشأن مىافآا رؤسا
واعضا اوالس والل ان ا ىوميةا هذا هو عنوان ا واة اليت حدوا هذ 52
املىافآاا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.

العضو األخ أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل استفسار خبصوص الفقرة الثانية اليت 2
تنص عل «املوافقة عل قرار جملس النواد اإ افة المة (ا ا ري ) اعد
المة (ا عضا )»ا ما موقع ا م اإلعراد؟ هل ستىون فاعالً ام قًا؟
وشىرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا املت صصون اللغويون يقولون إن الصعيح هو ا عضا
ا ا رونا تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا انا ارسلت إليك اإل افة اليت انت اتفق في ا 12
م ا خ الداتور عبدالع ي اال خبصوص عبارة «والل ان املساندة هلا وفقًا
للقانون النافذ» حيث إن ا مب مة ولى لىب نضع ا اشىل صريح ينص
عليه يف املرسوم رقم  19اشأن تنظيم مىافآا اعضا الل ان ا ىوميةا
وخباصة انه اان هناك قانون شبي ًاا و عنا فيه نص املرسوم حتديدًا حت
51

يتم انرتىان إليها وانقرتا وصلك سيدأل الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
لدأل س ا ا ما هو ا ل يف حالة تغ القانون يا ا ت ون ؟
52

العضو دالل جاسم الزايد:
لو تغ ينصرف القانون إىل تعديالته.
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الرئيـــــــــــــــس:
اي

ذلك؟ القانون يقو «حسب املرسوم اقانون رقم  »19فلو تغ
ر فما هو التطبيق هنا؟

املرسوم رقم  19وجا مرسوم

2

العضو دالل جاسم الزايد:
األ تعديل يرو عل هذا املرسوم اوجب قانون منظم له تسرأل عليه
التعديالا .النص ا الب هو املب ما فباعتبار انه عندما يُىتب لك «تُعدو
مىافآا اعضا الل نة والل ان املنبثقة عن ا والل ان املساندة هلا وفقًا
للقانون النافذ» فأأل قانون يُقصد؟

11

الرئيـــــــــــــــس:
يُقصد اه هذا القانون.

العضو دالل جاسم الزايد:
اي

استقيت منه انه سيىون هذا القانونا راا يىون القانون 12

النافذ هو الذأل نقوم اناقشته!

الرئيـــــــــــــــس:
ن القانون يتىلم ع املىافآاا وليس هناك قانون

ر.

العضو دالل جاسم الزايد:

51

قد يىون القانون النافذ الذأل تتىلم عنه اآلن هو وفقًا ملا يصدرا
ولى و و النص وائمًا هو ا فضلا وقد تفضل ا خ الداتور عصام
القكجنب واشار إىل اننا جيب ان نش إىل نص وا ح

دو وهو ا سلما
52

وا مر يعوو إىل اولس املوقر.

الرئيـــــــــــــــس:
الداتور عصام القكجنب قا ا وانتِ قلتِ ايضًاا واالمىم يُعرتما
ولى اوو ان يىون
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الو

عندما يتغ القانون .انتِ قلتِ يا ا ت ون إن األ قانون يتغ سينطبق

عليه ذلكا ولىنك اصررا عل ان القانون رقم  19لسنة 5112ما وح تغ
القانون واصبح لسنة 5116م فما هو الو

هنا؟ هل ينطبق عليه ذلك ام ن؟

القرار اآلن للم لس .تفضل ا خ مقرر الل نة.

2

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا سيدأل الرئيسا إن ما ُر حو القانون رقم  19موجوو اصالً
يف ويباجة القانون نفسها ون واعب للتغي ا وشىرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور عصام عبدالوهاد القكجنب رئيس هيئة
املستشاري القانوني ااولس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا هذا املرسوم هو اسا
فىل تعديل عليه او عند صدور مرسوم

حتديد املىافآاا 12

ر يف املو وع نفسه حين ا م

الطبيعب ان ينسخ القانون ا ديد القانون السااقا او إذا اان تعديالً ج ئيًا
فيُعد القانون السااقا وهذ هب العالقاا ا القوان واملراسيما اعن ان
الالحق يُعد السااقا والالحق

ل

ل السااقا وهذا مبدا عام فيما يتعلق
51

االعالقة ا القوان السااقة والالحقةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل سعاوة ا خ غامن ا فضل البوعين

وكير ش ون

جملسب الشورى والنواد.

52

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا سيدأل الرئيسا نص الديباجة هو« :وعل املرسوم رقم 19
لسنة 5114م اشأن مىافآا رؤسا واعضا اوالس»ا إذن هذا موجوو يف
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الديباجةا والقانون يرج يف مسألة املىافآا إىل هذا النصا واعتقد اننا
إذا ا فنا نصًا يف ن اية املاوة وهو نص موجوو سيىون ذلك ت يدًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

الىالم الذأل تفضلت اه قاله ا خ مقرر الل نة.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
نعم سيدأل الرئيسا لىنه قا قانونا وهو ليس قانونًا وإمنا هو
مرسوما وشىرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا لدأل اقرتا مقدم م قبل ا

ت ون ال ايد تطلب فيه تعديل

ن اية النصا وهذا التعديل عل النعو التالب« :تُعدو مىافآا اعضا الل نة
والل ان املنبثقة عن ا والل ان املساندة هلا وفقًا للمرسوم اقانون رقم  19لسنة
5112م اشأن مىافآا رؤسا واعضا اوالس والل ان ا ىومية»ا ف ل 12
يوافق اولس عل جواك نظر اقرتا ا

ت ون ال ايد؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .هل يوافق اولس عل اقرتا ا

ت ون ال ايد اتغي

عبارة «وفقًا للقانون النافذ» إىل عبارة «وفقًا للمرسوم اقانون رقم  19لسنة
5112م اشأن مىافآا رؤسا واعضا اوالس والل ان ا ىومية» يف
ن اية املاوة؟

52

العضو مخيس محد الرميحي:
سيدأل الرئيسا اعتقد انه مرسوم وليس مرسومًا اقانون.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هو مرسوم ام مرسوم اقانون؟ تفضل ا خ الداتور عصام
عبدالوهاد القكجنب رئيس هيئة املستشاري القانوني ااولس.
2

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا ذُار املرسوم يف الديباجة ومت تغي املرسوم
اقانون إىل املرسوم رقم  19لسنة 5114م وليس لسنة 5112ما ومتت املوافقة
عليه م قبل اولسا وإذا انا نريد الدقة هنا فنستطي ان نقو مثالً «وفقًا
للمرسوم النافذ»ا واعتقد ان هذا يىفب ن املرسوم مت ذار يف الديباجةا

11

وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا اآلن الداتور عصام القكجنب يقو «وفقًا للمرسوم النافذ»
ن املرسوم مت ذار يف الديباجةا وليس هناك األ واعٍ إىل تىرار  .وهذا
راأل رئيس هيئة املستشاري القانوني ااولس .عل الٍ سنصوا عل املاوة 12
ااولس وهو تغي

االتعديل الذأل ذار رئيس هيئة املستشاري القانوني

عبارة «وفقًا للقانون النافذ» إىل عبارة «وفقًا للمرسوم النافذ»ا ف ل يوافق
اولس عل هذ املاوة اتعديل الل نة والتعديل املذاور؟
51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذ املاوة االتعديل املذاور .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل
ا خ مقرر الل نة.

52

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( :)4توصب الل نة ااملوافقة عل هذ املاوة االتعديل الوارو يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضل ا خ الداتور عبدالع ي
حس اال.
2

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل استفسار خبصوص البند (و) الذأل ينص
عل التالب «النظر يف الدراساا والتقارير اليت تقدم ا املنشآا الصعية
وإصدار التوصياا الالكمة اشأن ا»ا ا سا

هو وراسة التقارير والدراساا

اليت تقدم ا املنشآاا النقطة الرئيسية هنا هب الدراسة او النظر يف التقارير
اليت تقدم ا املنشآاا واملنشآا اشىل عام هب

ي املستشفياا وغ ذلك 11

حبسب التعري ا لى تقدم ا مل ؟ ن هناك وراساا جتري ا املنشآا وجيب
ان تقدم ا إىل الل نةا اعتقد انه لو اجريت وراساا علمية ف ل املطلود وائمًا
ان تنظر الل نة اإلشرافية يف هذ الدراساا وتصدر التوصياا الالكمة
اشأن ا؟ ارى اننا نعطب

نة اإلشراف م مة ااثر صعواة حت لو اانت

ستشرف عل الدراسااا ولو افرت نا ان هناك وراسة علمية وا تلفت يف 12
راي ا فما هب التوصياا؟! اعتقد انه م ا فضل ان نعيد الصياغة هناا ن
الدراسة هنا مراىة والنظر في ا ايضًا مراكا واأن املراقب ينظر إىل شب
ما ل ى إن اان صعيعًا او نا لذا ارى ان هناك إراااًا وثقالً عل الل نةا
وشىرًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ

مد ف رو.

ا

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل مالحظة عل البند (ا)ا هذا البند يعطب 52
الل نة م مة منح الرتا يصا وانا اعتقد ان ا صح قانونًا هو ان الذأل مينح
الرت يص هو جملس اإلوارة متاشيًا م قانون هيئة تنظم امل
وجتديد الرتا يص مل اولة امل
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يتم تعديل هذ املاوة حبيث يضاف إىل ادايت ا «التوصية ولس اإلوارة انح
الرتا يص نست دام »...األ اننا ن نعطب الل نة ا ق يف منح الرتا يص إمنا
توصب الل نة إىل جملس اإلوارة اإعطا الرتا يص اما هو مطبق حبسب
القانون ا ساسب لل يئةا وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت كهوة

مد الىوارأل.

العضو زهوة حممد الكواري:
شىرًا سيدأل الرئيسا انا اتفق م ما ذار ا خ الداتور 11
عبدالع ي اال وا خ
متنوعة ا

ا ف رو ن

اشعر ان امل ام اليت اعطيت الل نة

م ام إوارية وم ام علمية حبتةا البند (و) يقو « :النظر يف

الدراساا والتقارير اليت تقدم ا املنشآا الصعية وإصدار التوصياا الالكمة
Research and developmentا فــ

اشأن ا» ف ذا يع

Research and development

ــ م ال انحرتام لل نة ــ ن ميى لل نة ان تنظر فيها ن

لو اعطيت 12

مثالً نوعًا معينًا م ا سقي وصار اذا فأنت لديك س ل ا ذ ا انا
وانت توصب اعدم تىرار هذ ا مورا ف ذ ا مور حبثية وقيقة .انا اعتقد ان
امل ام اليت اعطيت الل نة خمتلطة اث ًا ا

إوارية وعلميةا وايضًا الل نة

هب اليت تنظر يف امل الفةا وهب اليت حتقق في ا وهب اليت توق
املنشأة يف الن ايةا ف ذا يع
نظرأل

ان ال ا مور تعا

تا إىل تفصيل ااثر؛ ن ا

نشا

ا الل نةا وهذا ا مر يف 51

ة اليت تقوم االتعقيق جيب ان

تىون هب اليت تصدر امل الفةا فالل نة مثالً ذارا ان هناك خمالفة
وستعقق يف ا مر وم امل اد ستقو إن ا خمالفة .لذا ارى انه ناد ان حندو
هذا ا مر واا

ص النظر يف  Research and developmentحبيث تىون هناك

مراا حبثية مت صصةا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا فقط للتذا ا سوف ل التفت إىل األ اقرتا االتعديل إذا
يصل

مىتواًاا حبيث إذا رحته عل اولس يىون انقرتا مىتواًا

ووا عًا لدى ا مي ا فأرجو موافاتب اأأل تعديل اتااة .تفضل ا خ ا د
2

م دأل ا داو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا االنسبة إىل الفقرة (هــ) م هذ املاوةا لدأل
اقرتا اتغي المة «انشطة» إىل المة «عمل» حبيث تقرا عل النعو التالب:
«والتفتي

الدورأل عل عمل املنشآا الصعية»ا وسأكووام ا ذا انقرتا

11

مىتواًا إن ارومت ذلكا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا ا الدي عبدا ميد فتيعة الرئيس
التنفيذأل لل يئة الو نية لتنظيم امل

12

وا دماا الطبية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات الطبية:
شىرًا سيدأل الرئيسا خبصوص الدراسااا معروف ان الطب يتقدم
ااستمرارا وإذا اانت هناك منشأة تريد ان تستعدث اع

الطر العالجية 51

في ب ان تقدم الدراساا اليت تساعد عل اختاذ قرار م قبل الل نةا
فالل نة توصب انا عل هذ الدراساا اليت تأتب م قبل خمتل امل سساا
الصعيةا هذا هو املقصوو ا ذا املو وع .خبصوص إصدار الرت يصا اتفق
متامًا م ا خ

ا ف رو عل ان الل نة توصب اإصدار او عدم إصدار

الرت يصا ويىون إصدار الرت يص م قبل ا

اا امل تصة يف اهليئة واليت 52

ترج وائمًا إىل جملس إوارة اهليئةا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا إذن انت تتفق م ا خ

ا

ف رو يف ان هذا م

ا تصاصاا اهليئة .هل هناك مالحظاا ا رى؟
2

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل هذ املاوة اتعديل الل نة م ا

ذ اتعديل ا خ

ا ف رو؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذ املاوة االتعديل املذاور .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل

12

ا خ مقرر الل نة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( 2املستعدثة) :توصب الل نة ااملوافقة عل استعداث هذ املاوة
االصيغة الواروة يف التقرير.

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل

هذ املاوة؟ تفضلب ا

ت

يلة علب

سلمان.
52

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل عدة مالحظاا عل املاوة  .2هذ املاوة
اجاكا التظلم م قراراا الل نة امام رئيس جملس اإلوارةا األ امام رئيس
جملس إوارة اهليئة الو نية لتنظيم امل
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 47

وا دماا الصعيةا اما اجاكا
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الفقرة ا

ة الطع عل قرار رئيس جملس اإلوارة امام ا ىمة امل تصةا

وما اريد ان او عه هو ان اف م م النص ان التظلم م قرار

نة اإلشراف

يىون امام رئيس جملس إوارة اهليئة الو نية لتنظيم امل

وا دماا

الصعيةا وهو م يبت يف التظلم منفروًا ويصدر قرار منفروًاا واعتقد ان
هذا ن جيوكا و اصة اننا إذا ا لعنا عل القوان ا
م نة الصيدلة وقانون امل
امام

رى مثل قانون تنظيم 2

الطبية نرى ان التظلم م القراراا وائمًا يىون

نة ا رى غ الل نة اليت اصدرا القرار وهب

نة تشىل هلذا

الغرضا وارى ان م غ الصعيح ان جنعل رئيس جملس اإلوارة هو الش ص
املنفرو اإصدار القرار او البت يف التظلم .ااإل افة إىل اننا لو رجعنا إىل املاوة
 9اليت تتىلم ع الرت يص فإن الش ص الذأل يرف
جملس اإلوارةا فىي يف حا رف

تر يصه يتظلم امام 11

لب الرت يص وهو ا س ل يتظلم امام

جملس اإلوارةا اينما التظلم م قراراا ج ائية ــ ارى ان ا ليست ااهلينة ــ
يىون امام رئيس جملس اإلوارة منفروًا؟! ارى انه ناد ان نعيد النظر يف هذ
املاوة ونرجع ا إىل الل نة لالتفا عل حتديد ا

ة اليت جيوك التظلم امام ا

م القرارا فإما ان يىون التظلم امام جملس اإلوارة وإما ان تشىل

نة 12

للنظر يف هذ التظلماا .وخبصوص املصطلعااا يف هذ املاوة قلنا :الطع
امام ا ىمة امل تصةا اينما يف مواو ا رى ــ مثل املاوة  9ــ قلنا :الطع امام
ا ىمة الىقى املدنيةا وناد ان نوحد املصطلعااا فال يستقيم ان نض
يف ماوة مصطلح «ا ىمة امل تصة»ا ويف ماوة ا رى نض «ا ىمة
الىقى املدنية»ا هذا يعطب إ ا اا تالف الت صصاا

اام خمتلفةا 51

و مل ان ترج املاوة إىل الل نة لبعث هذ املالحظااا و صوصًا ان
ا

ا اا اإلوارية يف هذ املاوة ليست م ا

ا اا الس لة؛ ن في ا وقفًا ع

العمل ملدة سنة وإلغا تر يص املنشأةا وم غ املعقو يف ظل جسامة هذ
ا

ا اا ان اتظلم امام ش ص منفرو وليس امام

لدأل مقرت تعديل ولى
واذلك لالتفا عل ا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

نة او امام جملس اإلوارة.

افضل إعاوة املاوة إىل الل نة لضبط النص 52
ة اليت سيىون امام ا التظلما وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا ل اارر ما تفضلت اه ا يت

يلة سلمان 2

واتفق مع ا متامًا و اصة فيما يتعلق اإجرا اا التظلم مت ما اانت هناك
إجرا اا مقاالة يف حالة امل الفةا فأتفق مع ا يف ا

ئيت

اللت

تىلمت

في ما .خبصوص نص املاوة  2ــ وقد ارسلت إليك سيدأل الرئيس تعديل ا ــ
الذأل يقو «م عدم اإل ال ااملس ولية ا نائية واملدنيةا للرئيس التنفيذأل
لل يئة ان يوجه انا عل توصية الل نة إنذارًا إىل املنشأة الصعية امل الفة 11
حىام هذا القانون»ا ثم يقو « :ونئعته التنفيذية والقراراا»...؛ يف
الصياغة القانونية ن نذار «وا وا و»ا اع
ذلك ناد ان خيال

واو العط ؛ ن هذا معنا ان

القانون والالئعة والقرارا والصياغة القانونية السليمة

م املفرتض ان تىون عل النعو التالب « :حىام هذا القانون او نئعته
التنفيذية او القرار»ا فأأل ش ص ال

احىام األ من ا يتوجب هنا توجيه 12

املسا لة القانونية إليه .خبصوص ن اية نص املاوة الذأل يقو « :وجيوك الطع
اقرار رئيس جملس اإلوارة»ا ايضًا هنا الصياغة غ سليمةا وم املفرتض ان
تىون عل النعو التالب« :وجيوك الطع عل قرار»ا وليس «اقرار»ا فنع
وائما نقو  :عل هذا القرار او عل القرارا وقد ارسلت إليك ــ سيدأل
الرئيس ــ التعديل الذأل اوو رحه عل اولس للتصويت عليها وشىرًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور عبدالع ي حس اال.
52

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شىرًا سيدأل الرئيسا قبل ان اادأل رايب يف هذا املو وع احببت ان
انبه إىل طأ لغوأل يف عبارة «اثااة رفضًا له» واعتقد ان الصعيح «اثااة
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رف

له» .ل ا ي

إىل ما تفضلت اه ا

يلة سلمان وون ال ايدا

تان

ووا ح ان القرار اعطب فروًا معينًاا واعتقد ان هذا ليس فيه تواكنا ال قد
يىون فيه نوع م التسرع او عدم الدقةا وعندما تىون هناك هيئة يىون
هناك تداو يف الراألا والتظلم م املفرتض ان يىون عند اولس وليس
رئيس اولسا وم ثم عند ا ىمة حت تىون هناك هيئاا وليس افراوًا2 .
إ افة إىل ان واو العط
ال

يف القوان تد عل ان الش ص م املفرتض انه

القانون والالئعة التنفيذية والقرارااا واعتقد انه م الضرورأل ان

ننتبه إىل الصياغااا واتفق م ا

يلة سلمان يف انه م الضرورأل

ت

إعاوة هذ املاوة إىل الل نة لضبط الصياغة والتدقيق يف العقوااا اشىل
11

متواكٍا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
عندما يصدر الوكير اللوائح

شىرًاا للتو يح :يف جممل القوان

التنفيذية يىون التظلم امام الوكيرا اليس اذلك؟ وإذا

يرو ال فرتة

معينة يعتق هذا التظلم مرفو ًا وعل الش ص ان يل أ إىل القضا ا وانتم 12
ذارمت ان املرسوم حوّ صالحية الوكير إىل اهليئةا ومعن ذلك ان التظلم
يىون االطريقة نفس اا فالل نة ترف توصية إىل اهليئة والتظلم يىون امام
الرئيس .فالتظلم يىون امام الوكير وإذا رف

او

يرو ال فرتة معينة

يذهب ا مر إىل القضا ا احببت ان اقو هذا الىالم ننا نىرر الىالما
القوان تقو هذاا ملاذا نسمح للوكير الفرو ون نسمح لرئيس اهليئة؟ تفضلب 51
ا

ت سامية ليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
شىرًا سيدأل الرئيسا سبقت
ع

ا

ت ون ال ايد إىل

بط صياغة

املاوة 2ا وانت سأقرت ان نقو « :وجيوك الطع يف قرار »...ولى إذا 52

اان ا صح «وجيوك الطع عل قرار» فال اأ ا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور عصام عبدالوهاد القكجنب رئيس هيئة
املستشاري القانوني ااولس.
2

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شىرًا سيدأل الرئيسا خبصوص التظلم اإلوارألا م املمى ان
يقدم إىل ا

ة اليت اصدرا القرارا وم املمى ان يقدم إىل ا

ة ا عل

وهذا موجوو اقاعدة فيما يتعلق االتظلماا اإلواريةا حت ا
اصدرا القرار ميى التظلم امام ا عل القرارا وهناك

ة اليت

مان ان هذا

القرار الذأل يصدر اشأن التظلم قاال للطع عليه امام القضا ا فإذا منح ذلك 11
جملس اإلوارة او رئيس جملس اإلوارة فا مران سيان واقعًاا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا ا الدي فتيعة الرئيس التنفيذأل
لل يئة الو نية لتنظيم امل

12

وا دماا الطبية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهـــن واخلدمات الطبية:
شىرًا سيدأل الرئيسا نص املاوة املستعدثة يقرر ان إلغا الرت يص
يىون م قبل الرئيس التنفيذألا وهذا ن جيوكا فالرئيس التنفيذأل ليس م

51

سلطته سعب الرت يص؛ ن م اصدر الرت يص هو جملس اإلوارةا واالتالب
جملس اإلوارة فقط جيوك له سعب الرت يصا وسلطة الرئيس التنفيذأل ن
تت اوك الغلق اإلوارأل عند وجوو خمالفة شديدةا ولى سعب الرت يص ن
جيوك إن م قبل جملس اإلوارة .االنسبة إىل التظلما املعتاو هو ان يىون
التظلم امام جملس اإلوارةا وإنْ ذار رئيس جملس اإلوارة فأعتقد ان 52
املقصوو هو جملس اإلوارة وليس رئيس جملس اإلوارةا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ

ا

مد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيدأل الرئيسا اتفق متامًا م ما ذهب إليه كمالئبا وم ما 2
ذار ا خ الداتور ا ا الدي فتيعةا فلو رجعنا إىل اصل هذا القانون
ــ القانون ا اص اإنشا اهليئة ــ فسن د ان القانون نفسه نظم إجرا اا الغلق
اإلوارأل والتظلما لذا امتن عل اولس ان يوافق عل اقرتا ا

ت

يلة

سلمان اإعاوة املاوة إىل الل نةا وان تستفيد الل نة مما جا يف القانون نفسها
ن اهليئة شىلت

نة خمتصة ترف توصيت ا إىل اولس نختاذ القرارا 11

وليس الل نة نفس اا حن هنا نتىلم ع مستشف (وليس ع واان) وع
مر

يتعا ون فيه .واالتالب جيب ان يىون قرار الغلق او التأويب مأ وذًا

م سلطة اعل ا ا مر الثانب :الذأل له حق الغلق هو الذأل منح الرت يصا
حن االتعديل الذأل اجرينا ر صنا ولس اإلوارةا واالتالب اإلغال جيب ان
يىون م جملس اإلوارة وليس م الل نةا لذا امتن توف الوقت إن امى

12

إلحالة هذ املاوة ارمت ا إىل الل نةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د إاراهيم ا او.

51

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا سيدأل الرئيسا املاوة املستعدثة تقو « :الوق ع العمل ملدة
ن جتاوك سنة واحدةا ويستثن م قرار الوق الدوراا العالجية القائمة قبل
صدور »ا هذ املاوة تطر س انًا فىي

ااح لل نة ا اولة العال اعد

إعالن الوق ؟ إذا اختذا قرارًا اوق العمل يف امل سسة فىي ااح هلا ان 52
ت او العمل م مر

ري اعد إعالن إيقاف العمل؟! وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا
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العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اشىر ا خ الداتور ا ا الدي فتيعة عل
استدراك اع

ا مور املتعلقة ا جيوك هلم منح هذ الصالحيااا وقد

فاتت  2ج ئيااا وسأؤاد ما تفضل اه ا خ ا د ا اوا خبصوص مسألة
انستثنا م قرار الوق فيما يتعلق االدوراا العالجية القائمة قبل صدور ا 2
هذ ا

ئية حتتا إىل مراجعة م قبل الل نةا وهنا اتسا  :ملاذا يعط هذا

انستثنا إذا اانت هناك خمالفاا تتعارض م تطبيق القانون؟ وخباصة انه
ناد ان نضمّ هذا القانون عبارة «ان تعمل هذ املنشآا عل تنظيم او اع ا
لفرتة معينة وفق ما يتطلبه القانون» .االنسبة إىل ا
الوق

ا اا اإلوارية اشأن

واإللغا فقد مت التوس في اا لذلك نريد ان نعرف ما هب معاي

11

الل و إىل مسألة الوق ؟ وما هب معاي الذهاد إىل مسألة اإللغا ؟ نه قد
تىون هناك امل الفة نفس ا وتطبق عل ا الة ا وىل عقواة الوق

اينما

رى عقواة اإللغا ا حن حنتا إىل إعاوة نظر يف ا

ا اا

تطبق عل ا

اإلواريةا وحتديد مت يرتتب ا ثر سوا االوق او ااإللغا يف حالة امل الفاا
املتىررة .امتن عل ا

ت الداتورة ج او الفا ل سعب هذ املاوة يف 12

و ما قدمنا م اقرتاحاا مىتواةا حت تتم تدارس ا اشىل عاما حت
ن نفر
نش

يف است دام ا

ا اا اإلوارية اشىل غ عاو ا اما اننا ن

ان يتعمل القطاع ا اص مسألة القيام اثل هذ ا نشطةا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت

يلة علب سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا واشىر رئيس اهليئة ايضًاا واعتقد ان رئيس
اهليئة الو نية لتنظيم امل
و صوصًا فيما يتعلق اا
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ة اليت ميى التظلم امام اا وانا يف ا قيقة
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قدمت مقرتحًا االتعديلا وا

ت ون ال ايد ايضًا قدمت مقرتحًا اذلكا

فا تصارًا للوقت ومنعًا للتسرعا وحت ن نت ذ قرارًا يف ع الة اشأن هذا
النص؛ ارى ان يعاو إىل الل نةا و صوصًا ان املالحظاا اليت رحت م مة
جدًاا وان اختاذ قرار عل ع الة قد ترتتب عليه ثار غ

مووة يف
2

املستقبلا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت الداتورة ج او عبدا

الفا ل.
11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا الل نة تطلب سعب هذ املاوة مل يد م
الدراسة؛ نقتناعنا ارئياا ا

وااا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

12

ت سامية ليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اثنا استعراض اع

املواو نحظت يف املاوة

( )2خبصوص اإلنذار الذأل يوجه إىل املنشأة الصعية .انه قد وروا عبارة
«اتاد مس ل اعلم الوصو »ا اينما يف املاوة ( )9ــ اليت

نصل إىل 51

مناقشت ا اعد ــ وروا عبارة « طاد مس ل اعلم الوصو »ا لذا ارى ان نلتفت
إىل ذلك عندما نصل إلي ا؛ حت

تتوحد املصطلعااا فإما ان نىتب

« طاد» او «اتاد» يف العبارت ا والمة «ا طاد» هب ا و يف التعاا
القانونيةا وشىرًا.
52

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.
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العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا م احرتامب لآلرا اليت رحت خبصوص
إعطا فرصة ملواصلة العال اعتقد ان ذلك صعيحا فلماذا
نف الدنان ا ا

م يريد إمتام عالجه؟ وراا وف

رم م العال

ت الداتورة ج او

الفا ل ذارا ان هذ املاوة ستسرتج ا فأرجو ان تأ ذ الل نة هذا الشق 2
اإلنسانب امل م اع انعتبارا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟

11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل

لب الل نة اسرتواو املاوة ( 2املستعدثة)؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاو هذ املاوة إىل الل نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضلب ا

ت
51

رئيسة الل نة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا الل نة تطلب اسرتواو املاوة ( )6املستعدثةا
وشىرًا.

52

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل

لب الل نة اسرتواو هذ املاوة مل يد م

الدراسة؟
21

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاو هذ املاوة إىل الل نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ
مقرر الل نة.
2

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( 7 :2اعد إعاوة الرتقيم) :توصب الل نة ااملوافقة عل هذ املاوة
االتعديل الوارو يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
12

هل يوافق اولس عل هذ املاوة اتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذ املاوة اتعديل الل نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ 51
مقرر الل نة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
الفصل الثالث :الرت يص( :املاوة  8 :6اعد إعاوة الرقيم) :توصب
الل نة ااملوافقة عل هذ املاوة االتعديل الوارو يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضل ا خ الداتور عبدالع ي
حس اال.
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52

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل استفسار؛ ا صل يف مشروع القانون هو
ان هناك اشرتا اا ملنح الرت يصا والل نة املوقرة الغت ذلك واست دمت
ا ظر فقطا اينما املاوة  7ا صلية اانت حتدو متطلباا الرت يص ملثل 2
هذ املنشآاا ن ا منشآا مت صصة فعالًا لذلك نريد ان نعرف الفىرة
م إلغا هذ انشرتا اا لىون ا اشرتا اا وقيقةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ

ا

11

مد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيدأل الرئيسا اعتقد ان النص ا صلب الوارو م ا ىومة
اصح م النص املقرت م قبل الل نةا نص ا ىومة حدو امري ا ا مر
ا و  :ان يىون الرت يص بقًا حىام القانون ــ وليس األ تر يص عام ــ 12
اينما النص املقرت ينص عل  « :ظر عل األ ش ص بيعب او اعتبارأل ان
ينشئ او يشغل او يدير منشأة صعية» اشىل عاما يف ح اننا نتىلم ع
هذا القانون فقط .ا مر اآل ر :إن نص ا ىومة ات اعبارة «ان الرت يص
يصدر م اهليئة»ا وليس م الل نةا فأعتقد انه م التعديل املقدم اآلن وهو
ان الل نة توصب جملس اإلوارة اإصدار الرت يصا فنص ا ىومة هو 51
ا صح يف رايبا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا ا الدي عبدا ميد فتيعة الرئيس
التنفيذأل لل يئة الو نية لتنظيم امل
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52

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:
شىرًا سيدأل الرئيسا اعتقد ان م يصدر الرت يص هو اهليئة وليس
الل نةا فالل نة ــ اما سبق ــ توصب اإصدار الرت يصا والرت يص يصدر
ع اهليئةا م قبل جملس إوارت ا وليس ع الل نةا وهذا هو ما نص عليه 2
مشروع ا ىومة املوقرةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اتفق متامًا م ما تفضل اه انخ

ا ف روا

وارى ان نص ا ىومة هو ا فضلا وإن انا نتمن لو حدوا فيه املعاي
ا ساسيةا اشأن ما نريد م
عل

وااط ومعاي ا و صوصًا انه عندما ا لعنا

القانون اإلماراتب وجدنا نصوصًا وا عة فيما يتعلق االضوااط 12

الرئيسيةا لى رغم ذلك لدينا ثقة يف القائم
تفضل ا خ

عل هذا القانون ــ واما

ا ف رو ــ انه ينبغب علينا انرتىان إىل هذا القانون واذلك

نئعته التنفيذية .ااإل افة إىل ذلك لدأل ج ئية هامة وهب انه إذا متت املوافقة
عل تب

ما جا يف النص اما جا م ا ىومة ااعتبار انه صدر وفقًا

للشرو

والضوااط الواروة يف هذا القانون ويف نئعته التنفيذيةا واذلك 51

نرتبا

هذ املاوة ااملاوة اليت تلي اا و ن قرار الل نة لدينا هو حذف املاوة

اليت تضمنت شرو منح الرت يصا وعل اسا
فل تىون هناك شرو
يتم انرتىان إىل الشرو

انه إذا اتفقنا عل ا ذف

واروة يف هذا القانونا ارى ان نىتفب اذار ان
الواروة يف الالئعة التنفيذية ااعتبار ان هناك

توافقًا عل مسألة الراطا لذلك ن اعرف هل سن جل التصويت عل هذ 52
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املاوة إىل ما اعد النظر يف املاوة 7؟ ويف حالة املوافقة عل انقرتا اا

ذ

االنص الوارو يف مشروع ا ىومةا ينبغب تعديل النص وفقًا ملا سيصدر يف
الالئعة التنفيذية فقط إذا توافقنا عل توصية الل نة يف املاوة  7اليت تلي اا
وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هناك اقرتا مقدم م

ال مدا الا اإل وة خبصوص هذ

املاوة حيث إن م يفضلون النص اما ورو م ا ىومة عل التعديل الوارو
يف توصية الل نةا ف ل تتبنون نص املاوة اما ورو يف مشروع القانون الوارو
م ا ىومة؟ تفضلب ا

ت الداتورة ج او عبدا

الفا ل.

11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا ارى ان نسرتو هذ املاوةا واملاوة اليت تلي اا
وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا لدأل اقرتا وهو ان تسرتو الل نة مشروع القانون اىلا
وم لديه راأل يرج إىل الل نة ويناقشه مناقشة مستفيضة م الل نةا حبيث
تأتون إلينا متفق عل مشروع القانون.
51

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
سيدأل الرئيسا الل نة ورست مشروع القانون وراسة مستفيضةا
واما ذارا سااقًا ان الل نة عقدا  16اجتماعًا لدراسة املشروعا واالتالب
ن مان لدينا م انستماع آلرا اإل وة وا

واا ا عضا ا وإذا اانت هناك

مواو تستدعب إعاوت ا إىل الل نة فال مان م ذلك.
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الرئيـــــــــــــــس:
ولى ا ذ الطريقة يف النقاش واأننا

نعمل شيئًاا حيث إن اغلب

املواو رجعت إىل الل نة م جديدا لذلك ارى اسرتجاع مشروع القانون م قبل
الل نة.

2

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
سيدأل الرئيسا حن نفضل انستمرار يف مناقشة مشروع القانونا ن
هناك مواو ن اعتقد ان هناك الفًا علي اا وشىرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن نستمر يف مناقشة مشروع القانون هذاا هل يوافق اولس عل
لب الل نة ااسرتواو املاوة ( 8 :6اعد إعاوة الرتقيم)؟

(أغلبية موافقة)

12

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاو هذ املاوة إىل الل نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ
مقرر الل نة.

51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( :)7توصب الل نة ااملوافقة عل حذف هذ املاوة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.
52

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا يف مدا ليت السااقة ايّنت ان
ا ف رو خبصوص النص التالب «وفقًا للشرو

اتفق م ا خ

والضوااط الواروة ا ذا

القانون»ا لذلك امتن عل الل نة ان تسرتو املاوة 7ا ن في ا شرو ًا ملنح
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الرت يصا فإذا توافقت الل نة م نص املاوة الوارو يف مشروع ا ىومةا
ف ذا يع

ان الشرو واروة يف القانونا واالتالب امتن ان تسرتو الل نة هذ

املاوة ملناقشة ما يتعلق اشرو إصدار الرت يصا وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هل هناك مالحظاا ا رى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
عل الٍا هناك اقرتا اإعاوة املاوة ( )7إىل الل نةا ف ل يوافق
اولس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)

12

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاو هذ املاوة إىل الل نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ
مقرر الل نة.

51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة  9 :8اعد إعاوة الرتقيم :توصب الل نة ااملوافقة عل هذ املاوة
االتعديل الوارو يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضلب ا
عبدا

ت الداتورة ج او 52

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا الل نة تتقدم اطلب سعب هذ املاوة ن ا
مرتبطة ااملاوة السااقةا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا ا ت ج اوا ال املواو مرتااطةا و املا انىم إىل اآلن يف اع
املواو اليت متت إعاوت ا إىل الل نة

تت ذوا قرارًا اشأن اا فأعتقد اأن املواو

يع ا سرتج إليىم.

2

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
امتن مواصلة مناقشة مشروع القانون يا سيدأل الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن رئيسة الل نة ترى ان نستمر يف مناقشة القانون وان تعوو املواو 11
ماوة ماوة إىل الل نة ادنً م ان يعوو املشروع اأامله إىل الل نة للم يد م
الدراسة .عل الٍ هل يوافق اولس عل

لب الل نة اسرتواو املاوة (9 :8

اعد إعاوة الرتقيم)؟
12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاو هذ املاوة إىل ا نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ
مقرر الل نة.

51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
الفصل الراا  :تقنياا املساعدة عل التلقيح انصطناعب واإل صاد
و وااط ممارست ا :توصب الل نة ااملوافقة عل عنوان هذا الفصل االتعديل
الوارو يف التقرير.

52

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل عنوان هذا الفصل؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل عنوان هذا الفصل اتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا العنوان اتعديل الل نة .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ
مقرر الل نة.
11

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة  11 :9اعد إعاوة الرتقيم :توصب الل نة ااملوافقة عل هذ املاوة
االتعديل الوارو يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضل ا خ الداتور عبدالع ي
عبدا

12

الع مان.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا نحظت م

ال تواجدأل يف اولس املوقر

اثرة املالحظاا حو اللغة العرايةا فعبذا لو اان لدينا يف اولس مدقق 51
لغوألا واذلك ا ا االنسبة إىل جملس النوادا حت عندما يأتينا التقرير
م جملس النواد يىون مصاغًا الغة عراية سليمةا واللغة هلا ا تصاص اا
ون ميى

أل اان ان يدلب ارايه اشأن اا وا

سبعانه وتعاىل قا

﴿فاسألوا اهل الذار إن انتم ن تعلمون﴾ا واملدا الا ا انبية ن ختدم
اللغةا يف ح

ان اللغة العراية لغة حساسة فعندما ترف املنصود وتنصب 52

املرفوع يتغ املعن اله؛ لذلك امتن ان يىون لدينا يف اولس املوقر مدقق
لغوأل يدقق يف مشروعاا القوان
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ا عضا حو إن اانت هذ الىلمة منصواة او هذ الىلمة مرفوعة او
هذ الىلمة افضل او تلك الىلمة احس ا وا مر مرتوك ولسىم املوقرا
وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا االم ا خ الداتور عبدالع ي الع مان سليم ويف مىانه.
تفضلب ا

ت الداتورة ج او عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًاا خبصوص ما تفضل اه ا خ الداتور عبدالع ي الع مان ع
ا

11

طا اللغويةا املشروعاا اليت قدمناها هب ثالثةا واملالحظاا اللغوية

اليت قدمت اشأن هذ املشروعاا اانت مقدمة م ا خ ا د ا داوا
واانت مالحظاته غ صعيعةا واالتالب

تى هناك ا طا لغوية يف

املشاري اليت قدمناهاا والذي قالوا إن هناك ا طا هم امل طئونا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا م احرتامب الشديد لأل ت الداتورة ج او 51
الفا لا ولىن

ن اوافق ا الراألا ن

عندما رحت املالحظة اللغوية

خبصوص اي ما اصح المة «ا ا رون» ام المة «ا ا ري » فقد اان
هناك ا تالف يف اولس نفسه ا ذا الشأنا وما تفضل اه ا خ الداتور
عبدالع ي الع مان هو الراأل الصعيحا وجيب ان يىون يف اولس مدقق
لغوألا ن اللغة العراية واسعة انست دام واأل تغي اسيط يف الىلمة يغ
املعن املقصوو من اا وشىرًا.
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52

الرئيـــــــــــــــس:
يا اخ ا دا املدقق اللغوأل موجووا لى املشىلة هب انه يأتب اع
اإل وة ــ مثلك اآلن ــ وخيتلفون م املدقق اللغوألا وحن حنرتم رايىما فقد
يىون املدقق اللغوأل ا طأ يف مسألة ما ونقوم اتعديل اا وحنمد ا
اولس غ

ان

االىفا اا وخباصة يف جما اللغة العراية .االمك صعيح 2

وايضًا االم ا خ الداتور عبدالع ي الع مان صعيح وايضًا االم
الداتورة ج او الفا ل صعيحا ال ما تقولونه صعيح ولىن

اعتقد ان

األ ش ص لديه نقطة في ب عليه ان يطمئ إىل صعت ا .تفضل ا خ الداتور
منصور

مد سرحان.
11

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شىرًا سيدأل الرئيسا االنسبة إىل اللغة العرايةا حن ورسنا معظم
املواو وراسة متأنية م ناحييت التشري والقانونا واذلك م ناحية اللغة
العراية .هناك جمموعة م اإل وة يقولون الىالم ج افًاا فأمتن علي م ان
دووا ا طأا ن ان يقولوا إن هناك جمموعة ا طا لغوية ويسىتونا إذن 12
اي ا طأ؟ حن خنطئا وجل م ن يُ طئا ولى ا قنب اي هو ا طأ
االتعديد حت نناقشها وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا م تقديرنا
ا

ووام و قتىم يف الل نةا ولى اع

طا حتدث س وًاا وراا حتدث اثنا الطباعةا فىما قالت ا

51
ت

الداتورة ج او الفا ل إننا مطمئنون لسالمة اللغة العراية يف التقرير اما
قدمنا ا و بعًا انت عضو يف الل نةا واما يُقا إنك (سيبويه الل نة)ا
فنع مطمئنون .تفضل ا خ عبدالوهاد عبدا س املنصور.
52
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العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شىرًا سيدأل الرئيسا انا ااتفب اتو يح ا خ الداتور منصور
سرحانا واعتقد ان الصياغة اليت ترو يف التقارير ــ عمومًا ــ صياغة ممتاكةا
لى راا تىون هناك ــ يف اع

ا حيان ــ اع

ا

طا اللغويةا وإن فإن
2

صياغة التقارير صياغة جيدةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا حن نشىر الل نة عل ج ووها ولىن م يووون انستماع
إىل راأل اإل وة يف اولسا تفضل ا خ ف او ا د ا اجب.
11

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شىرًا سيدأل الرئيسا اعذرنب انا

اا حا رًا يف ا لسة

السااقةا فراا اث هذا املو وع يف املناقشة العامةا ولى لدأل س ا موجه
إىل ممثلب وكارة الصعةا املاوة  11تتىلم ع انواع التلقيحا التلقيح اأنواعه
وا ل او

ار الرحما او التلقيح الذأل يتم اواسطته إو ا ا جنة اعد 12

التلقيحا س الب املوجه إىل امل تص
اثن او ثالثة او اراعة اجنةا وقد

هو :قد يىون عدو ا جنة واحدًا او
دث ا مل اإو ا جن واحد او اثن ا

فما مص ااقب ا جنة؟ ما هب وج ة نظر الشرع يف ااقب ا جنة؟ إذا حدث
ا مل ف ل تُ مَّد؟ وهل ذلك جائ شرعًا؟ هل تُعدم وهل هذا جائ شرعًا؟
واي

تُراقب هذ ا جنة؟ وهل هلذ ا جنة مراا قانونية

سرا في ا الرو ام

تسرِ؟ وما هب القوان

امل رة

مية؟ وهل 51

فظ هذ ا جنة

و فظ ا نساد؟ وهل تُ مَّد ا جنة الباقية ام تعدم وتتل ؟ وما هب سبل
مراقبة هذ ا جنة يف املراا واملستشفياا املت صصة؟ اعتقد ان املو وع
مو وع ا القبا وهو مو وع شرعب يف ا سا

قبل ان يىون ا القيًاا

فأمتن عل اإل وة امل تص يف وكارة الصعة اإلجااة ع ذلكا وشىرًا.
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52

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت الداتورة نعيمة ا د عبدالىريم رئيس

وائرة امراض النسا والونوة اوكارة الصعة.
2

رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة:
شىرًا سيدأل الرئيسا املاوة  15م القانون ا صلب في ا تفصيل
ااثر هلذ املواوا وفي ا قوان تنظيمية ملا رحه ا خ ف او ا اجب .االنسبة
إىل مص ا جنة ف ب ن تُنقلا حيث إن التقنياا املوجووة حاليًا تسمح
ات ميدهاا ويف سنواا معينة سُمح ات ميد هذ ا جنة م حس إىل عشر

سنوااا وإذا اان ا هل يرفضون عملية الت ميد فترتك ادون األ عناية بية 11
وتنت ب حيات اا ون حتتا إىل األ تد ل جراحب او األ تد الا ارجيةا
وا رو ترا ا ادون األ عناية سوف متواا وهذا ن يعتق تد الً او قتالً
لل ن

ن ا جمرو اويضااا وايضًا م الناحية الشرعية قالوا إن ا عندما

ترتك ادون عناية سوف يعتق ذلك تلفًا هلاا فال اأ

اذلك م الناحية
12

الشرعيةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هل هناك مالحظاا ا رى؟
51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل املاوة ( 11 : 9اعد إعاوة الرتقيم) اتعديل الل نة؟

52

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذ املاوة اتعديل الل نة .وننتقل اآلن إىل املاوة التاليةا تفضل
ا خ مقرر الل نة.
2

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( 11 :11اعد إعاوة الرتقيم) :توصب الل نة ااملوافقة عل هذ
املاوة االتعديل الوارو يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد11 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل مالحظة خبصوص البند (ا) :مسألة
التثبت م وجوو عقد كوا تس ل عل املُنشأة الصعية عند اد التعامل م
ال وج

ان تطلب من ما عقد ال وا ا ولى ا

الثانب م البند تطلّب 12

امورًا يف حالة حتقق العلم اوفاة ال و ــ ويقصد الفظ ال و هنا هو ال و او
ال وجة ــ او انت ا العالقة ال وجية االطال او اا ل ا ااإل افة إىل مسألة
التطليق اليت تصدر اوجب حىم قضائب يتقدم اه احد الطرف ا اشر ان
يىون حىمًا ن ائيًاا ن قضايا ا ل ايضًا حتىم في ا ا ااما
واالتالب يىون حىمًا ن ائيًا ااتًاا وناد لنا ان نذارهاا ااإل افة إىل 51
وجود ان يُ طر ال وج املنشأة الصعية يف حالة تغ و ع م ا سرألا األ
يفرتض علي م ان ي وووا املنشأة اتغ األ شب يتعلق اسألة انقضا العالقة
ال وجية او ان نُعمِّل ذوأل الشأن ااإلاالغ يف حالة الوفاةا واأننا نفرتض يف
املنشأة ان ا تعلم اوفاتها ننا نش د حانا قد تويف في ا ال وجانا وهلذا
رتبت املاوة امر اإلتالف وقالت يف حالة حتقق األ م الفر ياا املنصوص 52
علي ا .لدأل تعديل ــ معالب الرئيس ــ فيما يتعلق االبند (ا)ا ولى حت ن
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يىون هناك تسرع يف إقرار املاوة ا ذ اإل افة ارجو ان يتم إرجاع نص البند
(ا) إىل الل نة حت تتم صياغة البند وفق ما مت رحها وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت العقيد بيب موكة راشد ا د استشارية 2

امراض النسا والونوة وعال العقم استشف قوة وفاع البعري .

استشارية أمراض النساء والوالدة وعالج
العقـــم مبستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
شىرًا سيدأل الرئيسا اشىر ا

ت ون ال ايد عل هذ املدا لةا 11

واالفعل هذا ا مر ناد م إ افتها وللتو يح اقو إننا عندما نثلج ا جنة
نقوم سنويًا اتااعة ا جنة املثل ةا اعن اننا سنويًا نقوم اأ ذ ا اا
املوجووة عندنا ونتصل ا م عائلة تلو عائلة ونتأاد م وجوو العالقة ال وجية
وعدم وجوو األ مشاال اجتماعيةا وهل يوافقون عل إمتام عملية التثليج او
نقوم اإيقافها وانا عل قرار ال وج حندو هل سيتم إتالف ا او متااعت ا او 12
جتديدهاا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا ولى يا واتورة موكة هناك س ا  :إذا اانت هناك اجنة
خم نة ومت ا ُل او الطال او انت ت العالقة ا ال وج ا وت و ال و م

51

ا رىا ف ل جيوك است دام هذ ا جنة؟

استشارية أمراض النساء والوالدة وعالج
العقـــم مبستشفى قــوة دفـاع البحريـن:
ن سيدأل الرئيسا ا رو ان تنت ب العالقة ال وجية يتم إتالف ا جنةا 52
ولى ناد ان نعرف مو وع انت ا العالقة ال وجيةا وا
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اشارا إىل نقطة جيدة جدًا وهب ان نضي ان عل ال وج اإل بار حبدوث
مشىلة كوجية او انفصا او غ ا وا ل اآل ر هو ان نتصل سنويًا وجندو
املعلومااا وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا ا

ت الداتورة ج او الفا ل هناك لب اإعاوة البند (ا)

م املاوة إىل الل نةا فما هو راأل الل نة؟

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا إذا اان لدى ا

ت ون ال ايد اقرتا

11

فيمى ان نتبنا هنا يف ا لسة.

الرئيـــــــــــــــس:
ولى اإل وان يف وكارة الصعة توافقوا م ا

ت ون ال ايدا وم

املفرتض ان تتم وراسته يف الل نة .تفضل سعاوة ا خ غامن ا فضل البوعين

12

وكير ش ون جملسب الشورى والنواد.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شىرًا معالب الرئيسا االنسبة إىل إحالة التعديالا ا وهرية يف
املشاري إىل الل نة للدراسة فإن املاوة  112م نئعة اولس الدا لية تقو 51 :
«وجيوك للعىومة وملقرر الل نة لب إحالة التعديل الذأل يقرت اثنا جلسة
اولس إىل الل نةا وتل م إجااة هذا الطلب إذا اان اقرتا التعديل جوهريًا
و يسبق نظر في ا»ا ولذلك اعتقد انه م ا سلم قانونًا ان يرج البند (ا)
ــ م احرتامب لراأل ا

ت الداتورة ج او الفا ل ــ إىل الل نةا وحبسب

املاوة اليت قرات ا م حق ا ىومة ان تطلب إعاوة هذا البند إىل الل نة م
اجل إحىام الصياغةا وم ثم إعاوته مرة ا رى إىل اولسا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا إذن سوف نصوّا عل إرجاع البند (ا) م املاوة ( 11 :11اعد
إعاوة الرتقيم) إىل الل نة إلعاوة الصياغة انا عل انقرتا املطرو ا ف ل
يوافق اولس عل ذلك؟

2

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يعاو هذا البند إىل الل نة .وسنصوا اآلن عل اقية انوو املاوةا
ف ل يوافق اولس عل اقية انوو املاوة حبسب توصية الل نة؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املاوة التاليةا تفضل ا خ مقرر الل نة.

12

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
املاوة ( 15 :11اعد إعاوة الرتقيم) :توصب الل نة ااملوافقة عل هذ
املاوة االتعديل الوارو يف التقرير.

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظاا عل هذ املاوة؟ تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اداية احب ان اشيد ال نة ا دمااا واقو
إن هذا املشروع م املشاري اليت اذلت في ا

نة ا دماا ج دًا اب ًا

تشىر عليها واملالحظاا اليت نبدي ا هب فقط لت ويد التشري ا وج ووهم
يف هذا املشروع وا عة جدًا ومقدرة .عندما ناقشنا مباوئ واسس هذا
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املشروع اثرنا نقا ًا تتعلق االبند (ك) م هذ املاوةا حيث حدو هذا البند كرع
ااثر م اثن م ا جنة يف ا اولة الواحدة إذا اانت س املراة ن ت يد
ت

عل  22سنةا و 2اجنة فيما كاو عل ذلكا والتفصيل الذأل اوروته لنا ا

العقيد بيب موكة راشد يف هذا ا انب مقدر جدًاا ولىننا حبثنا يف هذا
اوا ا والنص اما ورو يف مشروع ا ىومة ا ذ االقانون اإلماراتب الذأل 2
رف العدو إىل  2اجنةا واالنسبة إىل ما كاو عل س  22ا ذ  4اجنةا اا
معنا ان تىون هناك فرصة ااق االنسبة إىل املراة للعصو عل الذرية
واإلجناد .هناك ر ــ سيدأل الرئيس ــ يف هذا املو وع حتديدًاا وهو ان يتم
انستغنا ع التعديد العدوأل وفقًا لس املراةا ويستعاض عنه اأن تىون
هناك

نة م املنشأة الصعية هب م تقرر قدرة املراةا وحتدو ما هب 11

قدرت ا الصعية عل اإلجنادا هل تتعمل كرع عدو اثن م ا جنة او ااثر؟
والتعديل الذأل لدأل هو ان يُراط عدو ا جنة ادى مال مة حالة املراة الصعية
لتعمل كرع عدو مع

م ا جنة انا عل ما تقرر الل نة امل تصة اليت

حترص عل حترأل استعداو املراة لتعمل مثل هذ العملية وقدرت ا اإلجنااية
وسالمة ا ن واملراة اذلك .وقبل ان ارسل هذا انقرتا إىل الرئاسة احب 12
ان اا راأل وكارة الصعة يف هذا املو وعا وراأل اإل وان يف هذا ا انبا
اع راي م يف ان نعتمد عل قدرة املراة وليس عل سن اا و اصة اننا وروتنا
عدة اتصانا م سيداا واكوا اانت مسألة حتديد عدو ا جنة متثل
هاجسًا االنسبة إلي م .وهناك ايضًا وج ة نظر شرعية ن املى اا واتسا
إذا اان قد مت حبث ا م اولس ا عل للش ون اإلسالمية؛ اذلك هناك 51
نص يف قانون ا سرة مرتبط اا قو ال وجية وينص عل ان تُعرم املراة م
نسل الرجلا واليوم عندما نأتب ونقيد عدو ا جنة اليت ت رع للمراةا ف ل
سيىون هذا تد ل يف مسألة ا رمان م النسل؟ املا ان املراة سوف
تتعمل التبعاا الصعية والتبعاا املالية فلماذا اُحرم واُقيد اعدو مع

إذا

انت م الناحية الصعية قاورة عل حتمل كرع ااثر م جن ؟! الفاصل هو 52
املقدرة الصعية وليس عامل الس اإلجناايةا وذلك ننا نعلم ان هناك م
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النسا م تىون حتت س  22ولى و ع ا الصعب اسوا م سيداا
ا رياا ااق سنًا .املطلب اآل ر الذأل ا لبه م وكارة الصعة مشىورة هو
ان م تىلموا ع مو وع إحصائياا الوفيااا ف ل لدي م إحصائية االفئة
العمرية تُب

ام عمر السيداا الالتب فقدن ا جنة او تعر

ننتىاسة
تا

صعية حتت س  22وفو هذ الس ؟! وذلك حت اقتن ان التشري

2

االفعل إىل فصل فئوأل م ناحية الس العمريةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا د سا العري .
11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شىرًا سيدأل الرئيسا انا اتفق متامًا م ما تفضلت اه ا

ت ون

ال ايد؛ البند (ك) يقو « :كرع ااثر م اثن م ا جنة يف ا اولة الواحدة إذا
اانت س ال وجة تقل ع حس وثالث
«ااثر» هنا ليس هلا معن ا ااثر م اثن

سنةا وكرع ااثر »...المة
ميى ان يىون مثانيةا 12

واذلك ااثر م ثالثة ميى ان يىون مثانيةا وعليه ا لب إلغا المة
«ااثر»ا وتىون العبارة «كرع اثن

م ا جنة »...وتىون العبارة ا

رى

« ...وكرع ثالثة»...ا وذلك حت ن يلتبس ا مر عل الطبيب انه يُسمح له ا رع
مثانية او تسعةا ونتي ة كرع ااثر م اثن

م ا جنة مل هب يف س 22

يُمى ان يولد مشاال اث ةا ويُمى ان يضطر الطبيب إىل إسقا

51

ا جنة حت يبق واحد او اثنان فقطا فىلمة «ااثر» هنا ن معن هلاا
وارجو ان تُعذفا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا روًا عل ا خ ال ميل الداتور ا د العري
اقو إن المة «ااثر» ليس معناها مثلما تفضل انه يُسمح اثمانية او ااثر
او اقلا نه يف اداية املاوة ــ إذا رج إىل ادايت ا ــ ورو انه يُعظر عل املنشأة
الصعيةا واالتالب تىون العبارة مىتملة :يُعظر كرع ااثر م اثن

م

2

ا جنةا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور وليد

ليفة املان الوايل املساعد
11

للمستشفياا اوكارة الصعة.

الوكيل املساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
شىرًا سيدأل الرئيسا االنسبة إىل الىالم ع املراة وس  22سنة
وااثر م هذ الس ا نقو إننا ا فئت ا فئة اقل م 22ا وإن شا ا
سوف اوفر لأل ت ون ال ايد اإلحصائياا اليت لبت اا نه م امل م جدًا 12
ان نعرف هل هناك فروقاا ا املراة اليت حتت  22سنة واملراة اليت فو هذ
الس االنسبة إىل قدرت ا عل انحتفاظ اا جنةا واالنسبة إىل قدرت ا عل ان
يىون اإل صاد اس لا وإاما ا مل حت تصل إىل الونوة الطبيعية.
وعامة اثبتت الدراساا ان هناك فروقاا ا

املراة اليت عمرها اقل م 22

سنة واملراة اليت عمرها ااثر م  .22عندما نتىلم ع عدو ا جنة ــ حت

51

يُف م ا مر م قبل جملسىم املوقر ــ ناد ان نعرف اننا اعطينا املراة اليت
تفو سن ا  22سنة فرصة ان تُعط عدوًا ااق م ا جنةا وحن ن حنبذ ان
يىون هناك ااثر م جن

واحد يف ا ملا ون حنبذ ان يىون هناك

اثنان م ا جنةا وذلك نه الما كاو عدو ا جنة املمنوحة للمراة يىون
هناك

ل مضاع وستىون املشاال ااقا ووكن ا ن سيىون اقلا 52

وحاجته إىل املىوث يف العناية القصوى او يف املستشف اعد الونوة ستىون
لفرتة ا و ا ولى
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فقدر ان يىون نثن

وثالثةا عل األ اسا ؟ املراة اعمر  22سنة تستطي

اشىل عام ان حتتفظ ا ذ ا جنة ااثر م املراة اليت تعدا  22سنةا
وهناك وراساا وا عة يف هذا الشأنا فأعطينا فرصة افضل م هب فو
س 22ا وعندما نتىلم هنا ع املساواةا ووستورنا يتىلم ع املساواة
خبصوص املراةا وملاذا نفر حبسب الس ؟ في ب ان نتقيد اأن هناك عدنً 2
وليس مساواة فقطا او ميى ان اساوأل ا انثنت ولى ل اعد اين ما
يف الفرص .ويف ن اية املطاف ن استطي كرع ااثر م  2اجنةا ون اريد ان
حتدث مشاال االيت تتىرر لدأل ال يوما وااملناسبة تأتب إلينا م كرع
هلا  2او  6او  7اجنة ويتم ان ت ا وحتدث لدي ا مشاال هرمونية ومشاال
يف ا مل والونوةا فعدو العدو عل ان يت اوك  5واوونا ان يت اوك  2للمراة 11
اليت جتاوكا  22سنة .واالنسبة إلينا حتديد العمر هو م اجل ا الة
الصعيةا وقد تفضلت احد ا

واا وسألت هل م املمى ان تىون

املقارنة ا انثنت حبسب ا الة؟ وهذا االم صعيحا فيمى ان تىون
هناك امراة يقل عمرها ع  22سنة ولى قدرت ا عل انحتفاظ اا ن اقل
مم هب تعدا  22سنة نتي ة معانات ا اع

ا مراضا فقد تىون هناك 12

مشاال هرمونية او مشاال ثانوية مثل تشىيلة الرحم او عمقه او وسعه ـو
غ ذلكا ف ناك مشاال تعاني ا املراة حتت س  22وميى ان تتعرض
إلي ا وتىون نسبة احتفاظ ا اا ن اقلا ولى ااملواكنة ا مري م مانا
فالعمر م م والقضية ليست قضية مساواة ال قضية عد ا انثنت ا ن ــ
لألس

الشديد ــ الرقااة الذاتية اصبعت قليلة وصارا النظرة الت ارية 51

ااقا وم الطبيعب ان حتدث إسا ة است دام هذا القانونا فإذا اعطينا
الفرصة م هب اقل م  22سنة ل رع ثالثة اجنة فسوف تأتينا م ا بائنا
قائمة ويلة اأننا كرعنا  2اجنة ا وستُسرو املقراا اأن هذ مريضة وتلك
اال ا غ جيد وغ ذلكا وا سباد قد تىون واهيةا ولى عندما
يعرض علبَّ بيب هذا ا مر سأصدقه ول استطي ان ا ع يف مصداقيتها 52
وارى ان نقطة ا

ت ون ال ايد خبصوص ا الة الصعية م مةا ن ا
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تذارا فا الة الصعية م مة واذلك العمر م ما واما اسلفت فإن
القضية ليست قضية مساواة ا انثنت ولى جيب ان اعد اشىل عام
ا

العمري امل تلف  .هناك إحصائياا ومعلوماا اث ة ليست يف وكارة

الصعة فقط ولىن ا عامليةا ف ناك امراض اث ة تبدا اعد جتاوك املراة س
22ا فمثال مرض متالكمة واون يىثر يف املواليد اعد جتاوك املراة س 41ا 2
فقد نحظنا انه حتدث مشاال لل ن ا وهذ مشىلة عمرية حبتة ويعلم ا
اصعاد ان تصاصا فاحتما اإلصااة اتالكمة واون يتضاع

 81مرة

عندما تت اوك املراة س 41ا وهناك اسباد وا عةا ولسنا او وولة تتىلم
ع حتديد العمرا فالعمر وا الة الصعية امران م مان جدًاا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

11

ت العقيد بيب موكة راشد ا د استشارية

نسا وونوة استشف قوة وفاع البعري .
12

استشارية نساء ووالدة مبستشفى قوة دفاع البحرين:
شىرًا سيدأل الرئيسا هذ املواو قتلناها حبثًا منذ عام 5112ما
وجيب ان ننس اهلدف م حبث هذا القانونا فاهلدف الرئيسب م ذلك هو
صعة ا م والطفلا وال املواو اليت ستو

وستناق

والقوان اليت ستنظر

ت دف إىل ا فاظ عل صعة ا م والطفلا وااعتبارأل بيبة جيب ان ااون
مس ولة ع صعة ال وج اللذي سيأتيان إلبَّا ف ما عندما يأتيان جيعالنب 51
ا

ل عل عاتقب مس ولية صعت ماا فأأل كوج

يف العا

ليس لدي ما

ا فا يعانيان معاناة اب ة م قبل ا وم قبل اوتم والعائلةا وهما يف هذ
ا الة عر ة إىل مشاال حتدث اين ما وليس لدي ما القرار يف اختاذ األ
ريق اصح هلماا ومس وليت ان اعين ما عل اختاذ الطريق الصعيح اب
يتمتعا اا صو عل
سليمةا وم

فل سليم ويف الوقت نفسه تذهب ا م إىل ايت ا 52

م ا مور اليت ناقشناها مناقشة مميتة عدو ا جنة املرجعةا

وال الدو املتقدمة اليت سبقتنا اسنواا يف هذا اوا وصلت إىل استنتا
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واحد وهو ان إنقاص عدو ا جنة املرجعة م م جدًاا فليس هناك فر إذا
ارجعت واحدًا او اثن

ولى َّ هناك فرقًا يف نسبة ا مل املتىررةا ولدأل

إحصائية م السويد واندا وامريىا وال ا رقام تثبت انه عندما يىون
عدو ا جنة اقل فال تتغ نسبة ا ملا األ إذا حدو العدو اثالثة فل ت يد
نسبة ا ملا ولى يف الوقت نفسه ستن ب توام
هذ ا الة عندما حتمل املريضة ااثن

او ثالثة ا فا ا ويف 2

او ثالثة فإن ا اتوماتيىيًا ــ اما

ذار الداتور وليد املان ــ ستعانب هب والطفل م ال املشاال اليت
ميى ان حتدث هلماا فلماذا ارج إلي ا اثن وانا اعلم ان ا ستعمل ااثن
وسوف تعانب هب و فل ا! ال اإلحصائياا يف البعري اينت ان نسبة
الوفياا م ا
إعاقة ا

فا ا د عاليةا ونسبة تشوهاا ا

فا عاليةا ونسبة 11

فا اعيًا واصريًا وعقليًا عاليةا فىل هذا جيب ان ي ذ يف

ا سبان عندما انظر إىل ا جنة املرجعةا وصعيح ان صعة ا م ت ذ يف
ا سبان ولى ا هم صعة ا م والطفلا وانا م

ىم إن اانت هذ

ا م تستطي ان حتمل اواحد او اثن ا واغلب الدو املتقدمة توج ت إىل
واحدا ولو نظرنا إىل القوان القيطانب و ا مريىب والىندأل فسن د انه 12
ذار في ا واحدا وحن نس

ااعتماو اثن

وقد يىون ذلك مسايرة

للم تم ا ولى العدو الذأل يت اوك اثن ن ي يد احدا فىل اإلحصائياا
اينت انه عندما ي يد عدو ا جنة اتوماتيىيًا ست يد املشاال سوا عند ا م
او الطفلا وشىرًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ مقرر الل نة.

العضو الدكتور سعيد حممد عبداهلل:
شىرًا سيدأل الرئيسا إ افة إىل ما تفضل اه الداتور وليد املان
والداتورة موكة راشد اوو ان او ح ان حتديد عدو البويضاا اليت يتم
ختصيب ا له جانبانا ا انب ا و  :الما كاو عدو البويضاا اليت يتم
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52

ختصيب ا وم ثم كرع ا الما تعر ت ا م ا امل إىل مشاالا وحدث
ذلك اث ًا يف البعري ا نه الما كاو عدو ا جنة الما تعر ت ا م إىل
مشاال وقد تصل إىل الوفاةا ولى ا انب امل م انه ثبت علميًا انه الما
كاو عدو ا جنة الما كاو احتما ونة ا جنة يف س مبىرةا وعاوة م 28
إىل  41اسبوعًا ولى ميى ان يولد ا فا
حالة الونوة املبىرة يعانب ا

د ا ومعروف علميًا انه يف 2

فا صعواة التعلم او الت ل

العقلب او شلالً

وماغيًا وغ ذلكا فإذا ولد الطفل اعمر اقل م  6ش ور عانب املشاالا
فمو وع حتديد ا جنة له شقانا ا و هو انهتمام اصعة ا م والثانب هو
ونوة فل سليم صعيًاا فالتعديد هو حت يىتمل منو الطفل يف رحم ا م
11

ال  9ش ورا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ جواو عبدا

عبا .
12

العضو جواد عبداهلل عباس:
شىرًا سيدأل الرئيسا خبصوص كرع ا جنةا اؤيد ما تفضل اه ا خ
الداتور ا د العري  .واالنسبة إىل العدو إذا اان ااثر م  2اجنة ــ 2
او  7ــ اعتقد ان الباقب إذا اتل فعليه وية م ناحية شرعيةا وجيب ان ننظر
إىل هذا املو وع م هذ الناحيةا فإذا اان مضغة فعليه وية يف حالة

51

اإلتالفا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ عاو عبدالر

املعاووة.
52

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شىرًا سيدأل الرئيسا نطفة ثم علقة ثم مضغةا اعد  4ش ور تنفخ
فيه الرو ا واالم الشيخ جواو عبدا
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ولى العلقة تىون اعد  4ش ور وتنفخ فيه الرو اعد  4ش ور حبسب
النصا اما خبصوص الىفارة إذا تعر ت ا م إىل طر الوفاة فتىون حت
لو اان عمر ا ن
ولى

 8ش ورا هنا متت اواكفة حبياة ا ما وا

اعلما

احببت ان اا ان املدة هب  4ش ور وليست  41يومًا .ولدأل مالحظةا

فقد نحظت تغي ًا يف البند (و) م املاوةا حيث مت تغي المة «ا نس» إىل 2
المة «النوع»ا ويف مشروع القانون املقدم م ا ىومة جا ا المة
«ا نس»ا ونص جملس النواد جا اىلمة «ا نس» اذلكا ثم حن
غ ناها إىل «النوع»ا فما هب ا ىمة م ذلك؟ وشىرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ حيس

د الرميعب.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيدأل الرئيسا استىمانً ملا تفضل اه الشيخ عاو املعاووةا
يف اللغة العراية يقا  :طأ شائ

م صعيح م ورا ففب البند (ك) 12

واالرغم م ان المة «استعثاث» هب المة عراية صعيعة إن ان ا م ورةا
وانت امتن لو ان اإل وة قاموا اتغي ها إىل المة «حتفي » لتىون العبارة
«حتفي اإلاا ة»ا واما اشرا المة «استعثاث» م ورةا واإل وة غ وا
المة «ا نس» إىل المة «النوع»ا وا صح هو جنس ا ن

وليس نوع
51

ا ن ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ مقرر الل نة.
52

العضو الدكتور سعيد حممد عبداهلل:
شىرًا سيدأل الرئيسا حدث نقاش ويل اشأن مو وع ا نس او
النوعا وقد رجعنا إىل ا انب العلمبا ويف اللغة اإلجنلي ية المة ()gender
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تع

النوعا والمة «ا نس» ااإلجنلي ية ن تع

الرتاوأل ــ وقد تفيدنا ا

نوع ا ن ا ويف اوا

ت سوس تقوأل ــ يتم ذار نوع الطالب ون يقا :

جنس الطالبا وهذا الدار اآلن يف اوا الرتاوأل واوا الط ا وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت نعيمة ا د عبدالىريم رئيس وائرة امراض

النسا والونوة اوكارة الصعة.

رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة:
شىرًا سيدأل الرئيسا اؤيد ما ذارته ا

د 11

ت الداتورة موكة ا

وا خ الداتور وليد املان اشأن ترك اوا للطبيب املعاجل ليعدو مدى قدرة
املراة عل اإلجناد .يف هذا القانون نتعدث ع القدرة عل ا ملا وم ثم
مواصلة ا مل حت يولد فالً سليمًا معاف  .االنسبة إىل مسألة نقل ااثر
م  2اجنةا صعيح ان املراة ستعصل عل فرصة ااق يف ا ملا ولى
احتمالية ان تسقط ه ن ا جنة ااثرا ولدينا احصائياا اث ة اذلكا 12
وهب موجووة لديىم

م املرفقااا وهب تش إىل كياوة ونوة ا

ا د ا اما ان ا يف اكوياو مطرو .االنسبة إىل ما ذارته ا
فلدينا مل

فا

ت ون ال ايد

اامل اشأن متارض املراةا وهب حتدث م اا صغ اا يف

الس ا وهب مضاعفاا ن ينبغب ان حتدث هل وه يف مثل هذا العمرا نتي ة
إلكالة رحم املراة يف عمر الـ  52سنةا او اقل او ااثر م ذلكا وهب 51
مضاعفاا اث ة ت دو حيات ا اا طر؛ ن ا

أا إىل عملية تلقيح صناعب

إلجناد  2او  4ا فا ا فلدينا يف وكارة الصعة إحصائياا اث ة تثم
حتديد عدو ا جنةا وحتديدها حبد اقص  2اجنة اعد الوغ س الــ  22اما
ذارا ا

ت موكة ا دا وإن اان ا فضل هو تقليل ا جنة؛ م اجل

صعة ا م والطفلا وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اداية اشىر ا خ الداتور وليد املان
وا

ت الداتورة موكة ا د وا

2

ت الداتورة نعيمة عبدالىريم عل

إعطا اهتمام اص اشأن ا الة الصعية للمراة .الداتورة نعيمة يف تام
مدا لت ا اادا ان العقة هب ا الة الصعية للمراةا ادليل اإلشارة إىل
سيداا يف س الـ 52ا ونتي ة هلذا ا مر تأتب عل خما ر صعيةا وقد
اقنعت ا

ت الداتورة موكة ا د وا خ الداتور وليد املان او وع عدو 11

ا جنةا وهذ مي ة انستماع إىل خمتص يف جما الطبا وحت م ا

ذ

فر ًا اانتفا اليوم عل عدم السما اتعديد ا جنة مل هب يف عمر  22سنة
فيمى استغال نص البند ( ) يف عملياا ان ت ا خبصوص تقليل عدو
ا جنةا لذا لدأل لب ــ اعد إذن اولس ــ اشأن ما تفضل اه ا خ الداتور
ا د العري

ــ لنىون مطمئن

خبصوص نص هذ املاوة ــ حت تىون 12

موافقتنا عل ماوة متعلقة ا ذا ا انبا حت اشأن ما اشرنا إليه يف

نة

الش ون التشريعية والقانونيةا ونرتبا ا اا سر ايضًاا واما او عت
ا

ت فا مة الىوه ب ان إمىانية إعاوة ا اولة فقط م ارتبا العدوا

وهذا ما يقلل اعرتا ب عل هذ املاوة .فيما يتعلق اعدو ا جنة ارى ان تعاو
هذ الفقرة إىل الل نة م ا

ذ اع انعتبار توافق وكارة الصعة والداتورة 51

موكة ا د م ما اشارا إليه ا
و

ت الداتورة نعيمة عبدالىريم اشأن

قيد عل املنشآا الصعية؛ للتأاد م ا الة الصعيةا فالقطاع

ا ىومب اليوم يراعب هذ النقطةا ولى اع

القطاعاا الصعية

ا اصة ــ ولىون هذا ا مر رحبيًا في اا ولىون القانون يسمح ا راعة
جنين يف املرة الواحدة ــ تقوم هذ القطاعاا اذلك م وون مراعاة الو
الصعب للمراةا فألتمس م كميليت ا
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52

الل نة اسرتواو هذا البند فقطا ولدأل تعديل عليها ولى امتن ان يأ ذ
اا امل تصةا حبيث يصاغ اصورة وجواية

هذا البند حقه يف النقاش م ا

ويراع في ا ا الة الصعية لل وجة سوا اانت وون س الـ  22او فوق اا
وشىرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت العقيد بيب موكة راشد ا د استشارية

امراض النسا والونوة استشف قوة وفاع البعري .
11

استشارية أمراض النساء والوالدة
مبستشفى قوة دفاع البحرين:
شىرًا سيدأل الرئيسا تو يعًا لأل ت ون ال ايدا ا الة الصعية
للمراة ن تتعلق فقط ااحتما إصاات ا االضغط او السىرا ال ا الة
الصعية اشىل شاملا فأغلب العياواا ا ارجية اليت تقوم ااإل صاد
ا ارجب تأ ذ يف اعتبارها الـ
الالتب يبلغ وكن

ااثر م  111ا ما تىون علي

العمليةا والسيداا الالتب لدي
البد االعمليةا وهل
ال املر

BMI

ــ الىثافة الشعمية للمراة ــ فالسيداا 12

تىيس مباي

حتفظاا قبل اد

هل ايضًا نسبة معينة قبل

ريقة معينة يف العال ايضًاا فالعال غ موحد م

ا فىل مريضة ختتل

ع ا

املريضة .وتعليقًا عل االم ا خ جواو عبا

رىا وحندو العال حبسب
خبصوص الىفارةا فاندما

51

ا مشا يىون عند تىون ا ن ا حيث تنقسم ا لية إىل ليت ثم إىل 4
اليا وإىل  6اليا ثم إىل  8الياا واإلتالف يىون را او ست الياا
فماكلنا نتعدث ع

اليا وليس اجنةا فال توجد افارة عل ذلكا والقوان

الدولية عمومًا ن جترمها وشىرًا.

52

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ عاو عبدالر
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العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شىرًا سيدأل الرئيسا تعليقًا عل

االم ا خ الداتور سعيد

عبدا ا الذأل ذار ان م اانوا يست دمون المة «جنس» واآلن
يست دمون المة «نوع»ا اعتقد ــ وهو وا ح و و الشمس االنسبة إلينا ــ
ان النوع هو نوعا سوا اان إنسانًا او حيوانًاا وهو نوع اشرألا واعتقد ان 2
القصد م تغي «ا نس» الذأل يرم ون له اـ ) (Sexسوا

(or Male

(Femaleا

إىل النوع ()Genderا فم املعلوم ان هناك اهدافًا ورا هذا التغي وهب عدم
التفريق ا

املراة والرجلا واعتقد انه ن يوجد عاقل ــ ن يف الشر ون يف
املساواة يف الطبيعةا

الغرد ــ يقو إن املساواة يف ا قو والواجباا تع

فـىلمة «نوع» تلغب ال ان تالفاا اليت و عت ا ال ا ويان ال البشرية 11
والطبيعةا ف ذ ا هداف حن نعرف اا وقد قُتلت حبثًا وروًّاا لذلك ذُار يف
القانون ــ وهذا ا مر اان وا عًا عند جملس النواد ــ المة «ا نس»ا
فلماذا نأتب اآلن ونغ ؟ هل يعتق ذلك تطويرًا ام تو يعًا؟ نا ال عل
العىس هناك إا ام ااثرا لذا ارى ان نبق وا ع ا ن املقصوو هو
جنس النوعا وهذا النوع اشرألا ما هو جنسه؟ ذار او انث ا ون ختف
عليك العبارة املش ورةا اليت تقو :

12

)Good morning Ladys and Gentleman and

 (Otherفصارا انواعًا! وحن لدينا نوعان ن ثالث هلماا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور ا ا الدي عبدا ميد فتيعة الرئيس 51
التنفيذأل لل يئة الو نية لتنظيم امل

وا دماا الصعية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:
شىرًا سيدأل الرئيسا تعليقًا عل ا الة الصعيةا وهل تذار 52
اشر للعال ام ن؟ اعتقد ان ا الة الصعية هب مسألة تقديرية تعوو إىل
الطبيبا ون يصح ان نضع ا اشب قا
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ااثر م  22سنة .اما ا الة الصعية ف ب تقديريةا واالد و يف تفاصيل
شب يتعلق االقواعد التنفيذية او القانونا

ا الة الصعية ل ننت ب م و

خيتل م حالة إىل

ا الة الصعية جيب ان ذارها؛ ن ا تتعلق اراأل
ا رىا وشىرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت نعيمة ا د عبدالىريم رئيس وائرة امراض

النسا والونوة اوكارة الصعة.
11

رئيس دائرة أمراض النساء والوالدة بوزارة الصحة:
شىرًا سيدأل الرئيسا اقرت ان تبق المة «ا نس» ادنً م المة
«النوع» ننا نتىلم ع امراض وراثية تنتقل حبسب ا نس وليس النوعا
فطبيًا المة «ا نس» هب ا فضلا وشىرًا.

12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور عبدالع ي عبدا

الع مان.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شىرًا سيدأل الرئيسا اث

عل االم ا خ عاو املعاووةا فعت يف

ا ورا الراية مثل جواك السفرا والبطاقاا تو

المة «جنس» ون تو

51

المة «انث » او «ذار»ا فىلمة «جنس» هب اليت حتدو النوعا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا إذن هناك تعديالن خبصوص املاوة 15ا التعديل ا و هو :ان
تضاف إىل الفقرة ا

ة م البند (ك) عبارة« :وجيب ان يتم التعقق م قدرة 52

وسالمة ا الة الصعية لل وجة عند كرع ا جنة»ا اما اقرتحت ا

ت ون

ال ايد .والتعديل اآل ر هو :تغي المة «النوع» إىل المة «ا نس» اما
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اقرت ا خ عاو املعاووة وا خ الداتور عبدالع ي الع مان وا خ حيس
الرميعب .واإل وة يف وكارة الصعة واهليئة متفقون اشأن ذلك .تفضل ا خ
د الرميعب.

حيس

2

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيدأل الرئيسا اقرت تغي المة «استعثاث» إىل المة
«حتفي »ا حبيث تقرا العبارة االتالب « :ظر قيام الطبيب اتعفي اإلاا ة»
تفاويًا للمضاعفااا وشىرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا إذن سنصوا عل إ افة عبارة «وجيب ان يتم التعقق م
قدرة وسالمة ا الة ال وجية لل و عند كرع ا جنة» إىل البند (ك)ا ف ل يوافق
اولس عل ذلك؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .هل يوافق اولس عل تغي المة «النوع» إىل المة
«ا نس»؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .هل يوافق اولس عل تعديل ا خ حيس الرميعب

52

اتغي المة «استعثاث» إىل المة «حتفي »؟

(أغلبية غري موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .هل يوافق اولس عل املاوة يف جمموع ا االتعديالا
املذاورة؟
2

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر املاوة االتعديالا املذاورة .يا الرتقيم إ وانا حن وصلنا إىل
الفصل الراا والذأل هو الفصل ا امس اعد إعاوة الرتقيما وهناك عدو

اب م املواو اليت ارجعت إىل الل نةا لذلك اقرت ان نواصل النظر يف هذا 11
القانون عندما يأتينا التقرير التىميلب م الل نةا وحناو ان ننت ب منه قبل
ن اية هذا الدورا تفضلب ا

ت الداتورة ج او عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا ن مان م تأجيل مناقشة هذا املشروع إىل 12
جلسة ا رىا عل ان نرتك مناقشة ااقب املواو إىل ح ان نأتيىم االتقرير
التىميلبا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا عل الٍ هل يوافق اولس عل تأجيل مناقشة هذا املشروع 51
إىل ح انت ا الل نة م التقرير التىميلب؟

(أغلبية موافقة)
52

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .تفضل ا خ مقرر الل نة.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شىرًا سيدأل الرئيسا خبصوص تعديل المة «نوع» إىل «جنس»ا
جيب ان يىون التعديل اذلك يف ماوة التعريفاا حيث إن هناك نصًا ينص
عل «انتقا نوع ا ن »ا وشىرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا هذ املاوة اعيدا إىل الل نة إلعاوة املداولة في اا وستتم
مناقشت ا مرة ا رى .احب ان اتوجه االشىر إىل اإل وان الداتور ا ا
الدي عبدا ميد فتيعةا والداتور وليد ليفة املان ا والعقيد بيب موكة

راشد ا دا والداتورة نعيمة ا د عبدالىريم عل مدا الت م يف جلسة 11
اليوم .هناك اقرتا اقانون سبق ان عر نا عل جملسىم املوقرا ومت تأجيله
إىل جلسة اليوم نظرًا إىل

يق الوقتا واعتقد ان مقدمب انقرتا ينتظرون

عل احر م ا مر النظر يف هذا انقرتا ا واالتالب ننتقل إىل البند التالب م
جدو ا عما وا اص اناقشة تقرير
وا م الو

نة الش ون ا ارجية والدفاع
اية 12

خبصوص انقرتا اقانون اتعديل املاوة ( )11م قانون

اوتم م ا عما اإلرهااية رقم ( )28لسنة 5116م املعد ا واملقدم م
اصعاد السعاوة ا عضا  :اسام إااعيل البنمعمدا وون جاسم ال ايدا
و د مبارك النعيمبا وعبدالر
وا لب م ا خ عبدالر

مد
مد

ش ا وصاو عيد

ر

ة.

ش مقرر الل نة التوجه إىل املنصة
51

فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شىرًا سيدأل الرئيسا ادايةً ا لب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

52

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )101

2

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل ا خ مقرر الل نة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شىرًا سيدأل الرئيسا تدارست الل نة انقرتا اقانون اتعديل املاوة 11
اية اوتم م ا عما اإلرهااية رقم ( )28لسنة 5116م

( )11م قانون

املعد ا واملقدم م اصعاد السعاوة ا عضا  :اسام إااعيل البنمعمدا
وون جاسم ال ايدا و د مبارك النعيمبا وعبدالر
وصاو عيد

ر

ش ا

مد

ةا وذلك حبضور ممثلب وكارة الدا لية ووكارة العد
نة 12

واملستشار القانونب لش ون الل ان ااولسا وا لعت الل نة عل راأل

الش ون التشريعية والقانونية ا لس الشورىا الذأل جا م ادًا سالمة
انقرتا اقانون م الناحيت الدستورية والقانونيةا اما ا لعت الل نة عل
انقرتا اقانون اعد إجرا التعديالا الالكمة عليه م قبل اصعاد املقرت
وذلك اعد املناقشاا اليت وارا ال اجتماع الل نةا وعليه اادا الل نة
اهمية هذا انقرتا يف سد الفراغ التشريعب ا اصل يف القانون م
تضم ا فعا حتت مسمياا مت يد او تعظيم ا فعا ا رمية
الو

واملوا ن

ورجا ا م العام

ال

51

د مصا

م ا فعا اورمةا وذلك انص

صريح ووا ح يتضم الفعل والعقواة املقررةا وانت ت الل نة إىل التوصية
جبواك نظر انقرتا اقانون املذاورا وشىرًا.

52

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًاا هل هناك مالحظاا؟ تفضلب ا
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العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا سيدأل الرئيسا اوو يف البداية ان اتقدم االشىر والتقدير
ملقدمب انقرتا اقانون الذأل يعاجل مو وعًا م مًا و ط ًا للغاية ان وهو
جتريم ا فعا وا قوا اليت مت د او ترو او تعظم او تقر او حتبذ او تش
األ عمل إرهاابا مما يدف االبع

مم

ل الطريق السوأل ووق حتت تأث

2

ما سبق إىل ان يقوم اأعما إرهااية تدمر اوتم البعري ا وتفر صفوفها
وت دو امنه واستقرار ا لذا ارى

رورة املوافقة عل هذا انقرتا اقانون

هميتها و صوصًا اعد ان تصاعدا وت ة ا عما اإلرهااية يف الفرتة
ا

ةا وناد م اإلسراع يف واوها اىل الطر ومن ا التشري للعفاظ عل
11

ام واستقرار الدنا ا بيب البعري ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ الداتور منصور

مد سرحان.
12

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شىرًا سيدأل الرئيسا اداية اوو ان اتقدم إىل اإل وة مقدمب انقرتا
االشىر ا

يلا واعتقد انه ن خيتل

اثنان عل تغليظ العقواة عل م

يقوم اأعما إرهااية .لدأل مالحظة عل ما ورو يف تعديل املاوة 11ا وستور
مملىة البعري يقو ن عقواة إن عل ا فعا ا وا فعا ختتل عقوات ا م
فعل إىل

را ف ناك وكن لىل فعلا هناك فعل

عي

وهناك فعل قوأل 51

وهناك فعل ط ا وذار يف تعديل املاوة ان «ال م حاك او احرك اية وسيلة
م وسائل الطب او التس يل او العالنية ايًا اان نوع اا استعملت»...ا إذا
استعملت الوسيلة

ق علي ا العقادا ويىمل النص اعد المة «استعملت»

ويقو « :او اعدا لالستعما »ا عبارة «اعدا لالستعما » تفيد ان الوسيلة
تستعملا ن ا لو استعملت ملا احت نا إلي اا و تينا افعل «استعمل» او 52
«استعملت»ا هذ نقطة .النقطة الثانيةا فعل «اعدا» هو فعل واحد قائم
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اذاتها وهو فعل فرعبا اما فعل «استعملت» ف و فعل ولىنه جيسد فعل
سااق ناد م وجووهماا وهنا توجد القوةا قوة الفعل ــ اعن او ح ــ مت
جا ا المة «استعملت» واليت يقصد ا ا التنفيذا اونً ا ياكةا وهب حياكة
الوسيلةا اعد ا ياكة يأتب الفعل الثانب وهو اإلعداوا األ عندما يعد الوسيلة
لالست داما وم ثم يأتب التنفيذ وهو انست داما واالتالب فعل «استعملت» 2
مىون م ثالثة افعا  .فيما اعد جا النص وقا « :اعدا لالستعما »ا وانا
ارى ان هذ العبارة ار نطا النصا ن عندما اقو حاك الوسيلة واعدها
ثم است دم اا ف ذا يعد منطقيًاا ولى ن ميى ان ااون منطقيًا عندما
اقو حاك الوسيلة واست دم ا ثم اعدهاا وهذا ما جا هنا يف النصا وهذا
ي اد  %111ان الوسيلة اليت اعدا لالستعما

تستعملا فىي تساوى 11

الوكن االنسبة إىل العقاد عل م استعمل الوسيلة وعل م اعد الوسيلة
نساوأل ا

لالستعما ؟ اي

م نفذ الفعل وا

ينفذ الفعل؟ ارجو

م

إعاوة النظر يف هذ املاوةا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اعتقد ان هذا التعديل يف
املنطقة ومملىة البعري متر اظروف غ

لها و اصة ان

بيعية فيما خيص اإلرهاد 51

اشىل عاما ويف هذا الصدو اوو ان اتوجه االشىر إىل ا ىومة املوقرة
وإىل وكارة الدا لية خبصوص اإلجرا اا اليت تتم يف مثل هذ ا مور
اوتم البعري

م هذ ا

ماية

طار .سيدأل الرئيسا ليس فقط مملىة

البعري م تتوجه إىل تغليظ العقواة يف هذا الشأنا ولى اذلك جملس
التعاون ا لي ب يف املاوة  41م إعالن حقو اإلنسان ولس التعاون لدو
ا ليج العراية اليت اقرا م قبل قاوة اولس يف اجتماع م يف قمة الدوحة
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يف ش ر ويسمق 5114ما حيث تنص عل اآلتب« :اإلرهاد انت اك
اإلنسانا وهو

قو

رم وجمرم اىل صور واشىاله اوجب احىام الشريعة

اإلسالمية واملواثيق الدوليةا ويتع مىافعته والقضا عليه اا ن يتعارض
م احرتام حقو اإلنسان .يا معالب الرئيسا اما تعلمون ان هناك ج ووًا م
قبل العا اشىل عام م اعد ه ماا سبتمق 5111م يف الونياا املتعدةا 2
حيث اصدر جملس ا م القرار رقم 1272ا واوجبه و عت لياا معينة
ملىافعة اإلرهاد يف

ي احنا العا ا ووفقًا هلذا القرار لب م

الدو ووريًا ان تُقدم تقريرًا شامالً عمّا تقوم اه وا ليًا م

ي

اية اوتم م

مثل هذا اإلرهادا وم ا

هذ الدو مملىة البعري  .عندما نتىلم ع

اإلرهاد جيب اذلك ا

ذ يف انعتبار اسباد انتشار اإلرهادا ف ناك 11

اسباد اقتصاوية واذلك اسباد معيشيةا وجيب اذلك نشر وتع ي ثقافة
التسامح وا بة و اراة ا فىار املتشدوة .وور اإلعالم م م يف هذ
الناحيةا وجيب تىثي ا
صعيعة ــ يف

وو م قبل ا مي ليقوم اإلعالم ادور ــ اصورة

اية اوتم م هذ اآلفة ا ط ةا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ اسام إااعيل البنمعمد.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
شىرًا سيدأل الرئيسا انا عل يق

ان ا عما اإلرهااية اليت 51

حصلت م رًا يف مس د العنوو االدماما وقبل ا يف منطقة القطي ا
وا عما اإلرهااية اليت حتصل يف منطقتنا سوا انعتدا عل رجا ا م او
تف

املراقد وا سوا يف العرا ا وغ ذلكا والقائمة لألس

تطو ا ما

اان ال ذلك سيعصل لون وجوو ه ن اإلرهااي يف ايئة تُقر هلم ومت د
وتعظم هلم ا عما اإلرهاايةا وتُعطب هذ ا عما اإلرهااية نوعًا م
القدسية والشرعية ونوعًا م التقير والتعا
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52

الفئة نوعًا م البطولة يف القيام االعمل اإلرهاابا وا وهام اليت لألس
يعد اإمىاننا اليوم النظر خب ل وعدم معا ة اسباد

غُسلت ا ا ا ومغة.

هذ املشاالا ال ناد لنا ان نذهب إىل جذورهاا وحن اصفتنا مشرع م
واجبنا اليوم و

التشريعاا اليت تُعاجل ا انب التشريعب يف هذا اوا ا

وهذا ن يُغفل ما هو مطلود م ا وانب ا

رى سوا اان اإلعالم او ا

ة 2

التنفيذية يف تنفيذ هذ القوان والتشريعااا او غ ها م امور .جند اليوم
اوتم الدولب الها ومنه وو مثل فرنسا اداا تبعث يف ا سباد وايفية
معا ت اا واجت ت إىل تغليظ العقوااا ومعا ة التشريعاا لسد هذ
ماية جمتمعاتنا و

الثغرااا وم واجبنا حن

ا مورا وانا ا لب ان تتم املوافقة ــ إن شا ا
يرى النور قريبًاا وحفظ ا

والتعاي

وتقبل اآل ر اغ

ــ عل هذا املقرت ا ونتمن ان 11

منطقتنا ووولنا وشعوانا م شرور هذ الفنت

واإلرهاد الذأل هو و يل عليناا ننا
مثل هذ التشريعااا

اية وولنا ان نقوم ا ذ

نى يف البعري حتديدًا حباجة إىل

ن فطرة اوتم البعري

مبنية عل

التسامح

النظر ع فصوله واصولها ولى اليوم هناك

عدة مدا يلا ف ناك الفضائياا واإلنرتنت وامور اث ة او لت علينا مفاهيم 12
وامورًا لألس ن ننتمب إلي ا يف جمتمعاتنا اآلنا ولذلك م الضرورة اليوم ان
نض التشريعاا اليت حتمب جمتمعاتناا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

51

ت سوس حاجب تقوأل.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا سيدأل الرئيسا لدأل مالحظة وهب :جيب ان نض األ مقر
لإلرهادا سوا اان اقتصاويًا او اجتماعيًا او غ ذلكا فاإلرهاد هو
اإلرهادا والقتل هو القتلا واإلرهاد الذأل يووأل حبياة عشراا النا
ا اريا ا سوا اانوا يف مساجد اما حدث يف السعووية الشقيقةا او ما
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دث يف األ مىان

ر يف العا ؛ مرفوض رفضًا ااتًا اغ

النظر ع

اسبااها ولذلك ارجو ان يتقبل الساوة ا عضا رايبا حيث إننا جيب ان نض
اسبااًا لإلرهادا نه قتلا واعتقد اننا إذا و عنا سببًا فمعن ذلك اننا
نوافق عل ما حدث م إرهادا وشىرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ حيس

د الرميعب.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيدأل الرئيسا والشىر موصو إىل اإل وة يف
ا ارجية والدفاع وا م الو

نة الش ون 11

ا وإىل اإل وة مقدمب هذا املقرت  .ن شك ان

هذا املقرت جا يف وقته و صوصًا ملا جيرأل يف املنطقة ــ وانا ن اريد ان
اارر ما سبق

اه ا خ اسام البنمعمد ــ يف اآلونة ا

جملسىم املوقر ان يُغلظ اع

ة والذأل يتطلب م

العقوااا املتعلقة ااإلرهادا ولذلك اعتقد ان

هذا التعديل وهذا املقرت جا يف وقتها وإن انت امتن لو ات قبل ذلكا 12
و صوصًا ملا عانته البعري واملنطقة م العملياا اإلرهاايةا ولذلك اارر
شىرأل مرة ا رى ملقرتحب هذا املقرت ا وامتن

م جملسىم املوقر

مترير ا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ

عة

مد الىع .

العضو مجعة حممد الكعيب:
شىرًا سيدأل الرئيسا والشىر موصو إىل مقدمب املقرت  .انا
اوافق عل تعديل نص املاوة  11م قانون

اية اوتم م ا عما اإلرهااية 52

لسنة 5116م واملعد م حيث تشديد العقواة م ا بس إىل الس
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ت يد عل  2سنوااا واذلك الغرامةا ااإل افة إىل التعديل الوارو عل
الرتويج والتم يد والتعظيم والتش ي عل ا عما اإلرهاايةا واذلك ا ا
يف التشديد عل حياكة او إحراك

رر مطبوع االذاا او الواسطة للرتويج

ــ او التعظيم ــ لألعما اإلرهاايةا ااإل افة إىل ما جا يف النص املعد ا
2

وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضلب ا

ت ون جاسم ال ايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيدأل الرئيسا انا اصفيت احد مقدمب انقرتا اوو ان او ح
نقطت ا النقطة ا وىل هب اننا قصدنا ان القوان املاسة اأم الو

وائمًا

ما تأ ذ اا التشديد وم الوقت جترأل علي ا تعديالا متواترةا نه حبسب
ما خيطو اوتم الدولب م إجرا اا تشريعية ملن اإلرهاد يف اوتم
الدولب ينبغب ان تتساير معه التشريعاا ا لية ايضًا .التشديد الذأل
إليه يف هذا انقرتا هو التعو م ا
متار

ذ اسألة إ افة اع

أنا 12

ا فعا اليت

واليت مت ذارها عل وجه الت صيص م التعديث والنشرا اا

معنا التش ي عل الفعل اإلرهاابا حيث إنه مت تضم

تلك الفئاا

م

ا ش اص الذي تُعد افعاهلم يف حىم جرميةا ايضًا مت رف التعامل م نوع
ا رمية م جنعة إىل جناية حت تىون هناك عقواة راوعة فعالً هلذ 51
ا فعا  .ااإل افة إىل ذلك ان ال فعل اورونا م اإلحراك وانستعما
وانستعداو وما تطر إليه الداتور منصورا

ي هذ التشريعاا اليت

تتعلق اا عما اإلرهااية تأ ذ ا ذا الطاا حت ن يفلت األ عمل م ا عما
اليت تُس م يف حتقيق األ نتي ة م ا فعا اإلرهااية .راا لو و لنا يف قانون
اية اإلرهاد اطبيعته فسن د انه ا ذ عل الفعل التعض أل والتعري
واملشاراة واإلس اما او ل في ا ال هذ الفئااا نه يوجد ما يسم
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ا رمية ا ائبة وهب انستعداو نرتىاد ا رمية لون تد ل ظرف مع
من م إمتام ذلك .إذن مثل هذ ا فعا تتساوى يف اثر القيام ا ا عل مستوى
التش يص الدولب لإلرهاد م م فعل الفعل اإلرهاابا ن ا حتف م له
رغبة يف القيام اثل هذ ا مور عل ارتىاد مثل هذ ا فعا  .حن نأ ذ
ذلك عل مستوى اعل اهليئاا وامل سساا يف الشرع الدولبا فىلما غلظت 2
العقواة مت من ارتىاد ا رائم اإلرهاايةا واملصلعة العليا للدولة تستوجب
مقيا

التشدو يف ا عما اإلرهاايةا اغ

النظر ع األ امور ا رى ميى

لنا ا ديث عن اا وحن نش د م رًا ان عدوًا م الدو ــ اليت اثرا في ا
ا عما اإلرهااية ــ ذهبت إىل نصوص تشريعية راوعة

جتعل للقضا سلطة

في اا واعطت ايضًا سلطة اختاذ العقوااا والرتحيل والوق والسعب ال ا 11
اا إوارية تنفيذيةا ااعتبار ان ا ن لت حت اا د ا ون مل يت ذ القرار
اشأن ا عما

اإلرهاايةا وحن

نتمن

عل

اولس املوافقة عل

هذا

انقرتا ا وشىرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ ف او ا د ا اجب.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شىرًا سيدأل الرئيسا حن نناق
قانون

مقرت قانون اتعديل املاوة  11م
يل 51

اية اوتم م ا عما اإلرهاايةا اوو ان اتقدم االشىر ا

لإل وان مقدمب املقرت ا وناد لنا يف هذا الصدو ان نثم ونشىر توجي اا
سيدأل حضرة صاحب ا اللة امللك

د ا عيس

ليفة إىل ا

اا

املس ولةا ف ذ التوجي اا

تى عند اقرتاد حلقة اإلرهاد مناا وإمنا هب

سااقةا وجنبتنا ــ ا مد

ــ مآسب واوارث ومصائب عانت من ا شعود

واشقا لناا وا مد

فقد جنبنا ح م وحىمة جاللة امللك هذ املصائب 52

والويالا اليت حدثت لشعود صديقة وقريبة منا .حن نرى ان التواجد ا م
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يف

ي املناسباا الدينية وانجتماعية حا ر ومىث ا وهذا اله جرا

توجي اا سيدأل حضرة صاحب ا اللةا ليشعر ال املشارا

يف هذ

املناسباا الدينية ويف هذ انجتماعاا سوا اانت يف مساجد او مآمت
اان مئنان عل ارواح م وا فاهلم وممتلىات م واعرا
م ام وامان هو افضل ا
وعل را
املوا

م .إن ما حن فيه

سبعانه وتعاىلا ثم اتوجيه م قياوتنا الرشيدة 2

هرم ا سيدأل صاحب ا اللةا اليت جعلت هم ا فاظ عل

هو هم ا االدرجة ا وىلا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا تفضل ا خ سيد يا

11

ي املوسوأل.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
شىرًا سيدأل الرئيسا حن نق فعالً يف إقليم ملب اا رائقا
والس ا هو هل ننتظر ان تصل ا رائق إىل البعري اما وصلت إىل منا ق
اصبعت مريضة االعن

ومنذورة للعذاد .العرا اليوم يف اكمة اب ة اسبب 12

اإلرهادا وهناك وو خمتلفة تعانب ايضًا م اإلرهاد مثل لبنان وغ هاا
و صوصًا اعد مرحلة ما اب الراي العراب وحالة التشظب املوجووة .إذن
حن فعالً حباجة إىل مشروعاا ومقرتحاا مثل هذا املقرت الذأل يعمل عل
تأسيس وتقوية البنية اوتمعية والبنية القانونية ايضًا لىب حنفظ هذا البلد.
لعل ما حدث يف ظل هذ السنواا ا مس يُعطينا ورسًا تارخييًا استثنائيًا 51
وا عًا لىب نتعلم م الت اردا ولىب حنفظ البعري قوة إقليمية ووولة
متماسىة وغ ملتبسة يف القانون ويف املوق ويف اإلوارة ويف ا ىم ايضًا.
ولذلك ش دنا اليوم ا

ل مش د ال هذ الفرتةا وهو مش د وجوو شر ة

اوتم وشر ة وكارة الدا لية وهب حتفظ املساجد واماا العباوة لىل
الطوائ ا وتلك ايضًا رسالة وا عة لىل م
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الو نية يف البعري ؛ إذن مثل هذ املشاري ناد ان ا تقوأل انية الوحدة الو نية
يف البعري لىب حنصّ البعري ا ننا حباجة إىل مسائل م مة واساسيةا
اونً :انلتفاف حو قياوة جاللة امللك الذأل يعتق نقطة انرتىاك الو

يف

هذا البلدا ويُعتق ايضًا صمام ا مان للبلدا وحبىمته جنّب البالو خما ر
اث ةا ولو جرى مثلما جرى يف البعري يف الد
واملآسبا ولىنه

ر لوجدنا ح م املعاناة 2

تفظ ااحتيا اب م الصق وا ىمة ولذلك جنّب

هذا البالو الىث ا ولو اان هناك الد

ر نن لق إىل م اوٍ سعيقة .ثانيًا:

العمل عل تعميق ن ر الوحدةا فال نريد طااًا يدعو إىل الوحدة ولى عل
مستوى ا رض هناك نوع م اننفصام ونوع م (الش وفرينيا) وهذ هب
اإلشىاليةا والىلمة ا ط ة هب عندما يلقب رجل الدي او رجل السياسة 11
المة تشظب اوتم وتقسمه وتبدو فإن ذلك يقوو إىل اكمة اب ة .يف
الفقه هناك نقطة جوهرية وهب ان املسبب اقوى م املباشرا وهذا املباشر
راا يىون روة فعل

طاد غ مس و حبيث يقوو اوتم إىل اننقسام

وإىل الضياعا لذلك ناد ان نسع إىل تعميق ن ر الوحدة وايضًا اناتعاو ع
املن ج الطائفب يف ا طاد ويف ا وا ويف ا سلود ويف ال شب  .حن

12

حباجة فعالً إىل عووة البعري إىل ما قبل سنة 5111ما فلنسأ ال حبري :
اي ما ا

ل البعري قبل سنة 5111م ام اعد هذ السنة؟ اليوم حن نريد ان

نعيد ذلك املا ب لىب نصن املستقبلا البعري اليت تقوم عل الوحدة
الو نية وانلتفاف حو القياوةا البعري اليت تقوم عل ان قلب ال إنسان
م ا يه اإلنسانا وليس طااًا وليس مىياجًا وإمنا نتىلم م موق صميم 51
إراوأل ووا حا وهلذا البعري ستبق

يلة اوجوو الىنيسة جبوار املآمت

وجبوار املس دا شا م شا واا م اا ا ن هذا هو تارخينا وهذا هو
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 .إذن هذا املقرت

حا رنا وسيىون مستقبلناا النا راحلون ويبق الو
اقانون ناد انه ي سس موقعًا مستشرقًا للبعري ا وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًاا سوف اعطب الىلمة لألخ ا د ا داو واعد ذلك سأقفل 2
ااد النقاش ونصوا عل توصية الل نة .تفضل ا خ ا د م دأل ا داو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيدأل الرئيسا اوو ان اشىر ا خ السيد

يا املوسوأل عل

مدا لتها وفعالً هذا ما وووا ان اذار ا ولى احرتم اىل تقدير راأل 11
ا

ت سوس تقوأل رئيسة الل نةا واقو إننا ن من د ا سباد ون من د

اإلرهادا ن اإلرهاد فة ومرض جيب القضا عليها وذارا يف البداية
اننا نشىر ج وو ا ىومة املوقرة ووكارة الدا لية .ا م لل مي وادون
ا م ن ميى ان يستمر التطور والنمو انقتصاوأل .اإلرهاد فة ومرضا
فأنت عندما تذهب إىل الطبيب اي يستطي ان يش ّص هذا املرض ويض
له العال ؟! ف ناك عال وهذا ما مت ذار  .واما ذار ا خ السيد
املوسوأل جيب تش ي التسامح ا

النا

واملوا ن

12

يا

ن هذا هو ا سا ا

و اولة ف م اوتم هذ اآلفة لىب نستطي ان حناصرها والقضا علي ا
م اجل ام

ي املوا ن ا وشىرًا.
51

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًاا هل يوافق اولس عل توصية الل نة جبواك نظر انقرتا
اقانون املذاور؟
52

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية الل نة .إ وان إن شا ا

يف انجتماع القاوم سوف

نعرض عليىم مشروع قانون اإلسىان الذأل ظل لدى السلطة التشريعية فرتة
ويلةا وسنعاو إن شا ا

ــ اعدما نشىر الل نة عل ج ووها الىب ة

االتعاون م وكارة اإلسىان ــ ان نتواصل إىل توافق خبصوص هذا املشروع 2
ا يوأل امل م الذأل ي م شر ة واسعة م املوا ن ا وسيدر هذا املشروع
فقط عل جدو اعما ا لسة القاومةا ونأمل ــ إن شا ا
يف ا لسة نفس اا هذ نقطة .النقطة ا

ــ ان ننت ب منه

رىا اوو ان اشيد جب وو اإل وة يف

نة الش ون املالية وانقتصاوية الذي يعملون ليل ن ار يف وراسة مشروع
املي انيةا وهذا املشروع م اهم مشروعاا القوان

اليت متر عل السلطة 11

التشريعية ال الفصل التشريعبا وايضًا هناك الىث م ا اور اليت ت م
ال املوا ن وليس شر ة م املوا ن ؛ واعتقد ان التعاون الذأل حصل ا
الل نت

يف جملس النواد وجملس الشورى وا ىومة املوقرة امثر ار ية

مشرتاة لتف م الظروف اليت متر ا ا البعري نظرًا إىل اخنفاض اسعار
النفط ونظرًا إىل الع وكااا ولى ليس لدينا إن

ل هذ املس ولية وإقرار 12

ما جيب ان يُقر .يف ا قيقة ا خ رئيس الل نة ــ مشىورًا ــ واعضا الل نة
اراووا ان يعطوا ا عضا تصورًا عما وصلوا إليها يع

مالمح ع املي انيةا

ويستأنسوا ايضًا ارايىما فلذلك هناك اقرتا هو ان تعقد جلسة ــ ليس يف
قاعة هذا اولس بعًا ــ يف القاعة الىقى االل ان يوم ا ميس القاوم عند
الساعة العاشرة صباحًاا ول نطو عليىم إن شا ا ا قد تىون ساعة او 51
ساعة ونص

عل ااثر تقديرا وإذا اان لديىم األ استفسار او راأل او

توجيه ــ اعد عرض اإل وة يف الل نة ــ جيب ان يطر عل اإل وة يف الل نةا
ن انجتماعاا اآلن م الل نة املشرتاة وم ا ىومة عملية مستمرة
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والعمل جارٍ لالنت ا م املي انية قبل ف
ميى ان يف

وور اننعقاو إن شا ا ا نه ن

وور انعقاو إن اعد إقرار املي انيةا واما تعلمون ان ش ر

رمضان عل ا اوادا ونعتقد اننا سنستقبل الش ر الىريم واملي انية قد
اُقرا م قبل السلطة التشريعيةا إذن الدعوة موج ة إليىم وإلب ايضًاا يوم
ا ميس عند الساعة العاشرة صباحًا يف القاعة الىقى االل ان .ا ًا قبل 2
ان ا تم هذ ا لسة اووأل ان اشىر ا

ت الداتورة ج او الفا ل عل

ج ووها اونً يف هذا القانون امل ما واالفعل ج دها وج د اإل وة اعضا
الل نة وا حا وايضًا سبق ان اُلفت م جمموعة م ا عضا االنسبة إىل
مو وع انرتقا اأوا اولس واننتقا إىل التقنية ا ديدةا وا قيقة هب
موحنا ايضًاا وهذا ايضًا تشىر عليها 11

اانت اسرع منّا واسرع م

واراوا قبل ان نن ب جلستنا ان تىون هلا المة حت يىون تام ا مسىًا.
تفضلب ا

ت الداتورة ج او عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شىرًا سيدأل الرئيسا وووا ان انو اااب واسم الل نة املىلفة اأن 12
عدو ا عضا الذي استلموا ج اك الــ  iPadويست دمونه يف هذ ا لسة
وصل اليوم ــ افضل ا

ــ إىل  58عضوًاا وهذا إجناك اب ا واملشاال اليت

حصلت م الداتور منصور سرحان تعتق صغ ة وسنتدارا ا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
واتورة ج اوا سنعطيك وسامًا إذا استطعت ان تقنعب ا خ ف او
ا اجب ااست دام هذ التقنية.
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