.1

العضـــــــــــو صيــــــــــــــد براهبـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور صيـــــد ســـــا العـــــري .

.1

العضـــــــــــــو صيـــــــــــــد م ـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعبــــــــــل البدمبمــــــــــد.

.5

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم صيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.2

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا حممـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.7

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة حممـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

.8

العضــــــــــــــو

بلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.9

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حببـــــــــــــب ا بـــــــــــــا .

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.12

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقطي.

.11

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد حممــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.14

العضــــــــــــو حــــــــــــبس يــــــــــــد الرمببــــــــــــي.

.15

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

صيــــــــــــد املدــــــــــــاعي.

.12

العضـــــــــــــــــــو دال جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.17

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

.18

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة حممــــــــــــد الكــــــــــــواري.

.19

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامبة مللبــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.21

العضــــــــو الـــــداتور ســـــعبد صيـــــد عبـــــدا .

.21

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد الببارنــــــــــــة.

.22

العضــــــــو ســــــــبد

.21

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عبـــــــــــــد

.24

العضـــــــــو عبـــــــــدالري ن حممـــــــــد

.25

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن صبـــــل.

.22

الع.مــا .

ــــــــبال

بــــــ ـ املوســــــــوي.

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا
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.27

العضــــــــــو عبـــــدالوهاا عبدا ســـــن املدصـــــور.

.28

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عبســــــــــــــ صيــــــــــــــد.

.29

العضـــــــو فانمـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه.ي.

.11

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد صيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.11

العضـــــــــــو الـــداتور حممـــد علـــي حســـن علـــي.

.12

العضــــــو الداتور حممد علي حممد ا

اعـي.

.11

العضــــــــو نانســــــــي ديدــــــــا يلــــــــي ملضــــــــوري.

.14

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.15

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .
نريـا األمـ العـام

وقد حضر ا لسة سعادة السبد عبدا لبل بـراهبم

جمللــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا كومــة ســعادة الســبد عبس ـ بــن عبــدالرين
ا مادي ووير ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والدواا.
اما حضر ا لسة بع

ممثلي ا

5

ات الر بة وهم:

 من ووارة ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والدواا:
 - 1السبد عبدالعظبم حممد العبد الوابـل املسـاعد لشـ و جملسـي
الشورى والدواا.
 - 2السبد عبدا

عبدالرين عبدامللك املستشار القانوني.
11

 - 1ال سبد صارب جاسم عاشور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤسال األقسام وموظفي الووارة.
 من ووارة الصبة:
- 1الداتورة مريم براهبم اهلاجري مدير دارة الصبة العامة.

- 2الداتورة جلبلة سبد جواد حسن القائم بأعما رئبس قسم 15
مكافبة األمراض.
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 - 1السبد حممود رشبد شريا مستشار ش و اجملالس.
- 4السبدة رحاا صيد الرفاعي املستشار القانوني.
ناصر األم

اما حضرها الداتور صيد عبدا

العام املساعد

للموارد البشرية واملالبة واملعلومات والسبد عبدالداصر حممد الصديقي 5
والداتور عصام عبدالوهاا

األم العام املساعد لش و ا لسات والل.ا
الربوجني رئبس هبئة املستشارين القانونب
املستشارين القانونب

باجمللس

وصعضال هبئة

باجمللس اما حضرها عدد من مديري اإلدارات

ورؤسال األقسام وموظفي األمانة العامة ثم افتتح معالي الرئبس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرين الرحبم صسعد ا

صباحكم بكل مل

11

نفتتح

ا لسة الرابعة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
ونبدص بتالوة ص ال األعضال املعت رين والغائب عن ا لسة السابقة .تفضل األخ
عبدا لبل براهبم

15

نريا األم العام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سبدي الرئبس السالم علبكم ورية ا
ا

صباحكم

بعًا بكل مل

وبرااته وصسعد

اعت ر عن حضور ه ه ا لسة ال من

صصباا السعادة :الداتور مدصور حممد سرحا للسفر يف م مة ر بة 21
بتكلبا من ج ة صملرى ويد مبارك الدعبمي وعاد عبدالرين املعاودة
للسفر ملار اململكة وسوسن حاجي تقوي لظرف ملاص وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا وب ا يكو الدصاا القانونـي النعقاد ا لسة متوافرًا .وندتقل 25
اآل

ىل البدد التالي من جدو األعما وا اص بالتصديق عل مضبطة

ا لسة السابقة ف ل هداك مالحظات علب ا؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ تقر املضبطة اما وردت لبكم .وندتقل اآل ىل البدد التالي من
جدو األعما وا اص مبواصلة مداقشة تقرير

دة ا دمات صخصوص

مشرو قانو بشأ وقاية اجملتمع من مرض متالومة العوو املداعي املكتسب
(اإليدو) ومشرو قانو
املتعايش

مع الف و

بشأ

وقاية اجملتمع من اإليدو وياية حقو

(املعدين يف

ول االقرتاح

جملس الدواا) بدلًا من الفصل الثاني :حقو املتعاي

بقانون

املقدم

5

من

مع الف و  :املادة (.)2

وصنلب من األملت هالة رم ي فاي مقررة الل.دة التوجه ىل املدصة فلتتفضل.
11

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثاني :حقو املتعاي

مع الف و  :املادة ( :)2توصي الل.دة

باملوافقة عل ه ه املادة اما وردت يف مشرو القانو األو .

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة اما وردت يف مشرو القانو األو ؟ 21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة اما وردت يف مشرو القانو األو  .وندتقل ىل 25
املادة التالبة تفضلي األملت مقررة الل.دة.
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العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)1توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.دة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة بتعديل الل.دة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضل األخ
مقرر الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)4توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف 21
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضل األخ صيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سبدي الرئبس صبا ا

بعًا لدي س ا وهو :ملاذا

تطرقدا فقط ىل العامل الببري ي و نتطر ىل العامل غ الببري ي؟ فمثالً
يف ووارة الصبة هداك مراجعو صجانب وحبريدبو
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25

ي مل عل ه ا القانو شب ة عدم الدستورية صو مداقضته االتفاقبات الدولبة
قو اإلنسا يف ه ا الشأ ؛ صعتقد صنه من املداسب

افة «األجد »

لبكو هداك نو من املوالمة والتدسبق يف املادة وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور حممد علي حسن علي.

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شكرًا سبدي الرئبس لدي جمرد استفسار صو هو رمبا تو بح
وردت عبارة « صابته بالف و » يف الدص وصعتقد صن ا جيب ص تكو

11

« صابته باملرض» ألندا يف ال املواد نتبدث عن اإلصابة باملرض ولبس عن
اإلصابة بالف و

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا تفضل األخ الداتور صيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سبدي الرئبس بالدسبة ىل األجد

املصاا بالف و

صو

املصاا باملرض عادة يتم ن ال ملدماته وترحبله ىل بلده وحت عدد وصوله
وفبصه وثبوت وجود الف و

يف الدم

ظر علبدا عطاؤه ش ادة تثبت مللوه 21

من األمراض ويتم ترحبله ىل بلده وبالتالي الدقطة اليت صثارها األخ صيد
ا داد مغطاة يف ه ا املو و

فال يوجد صجد حامل للف و

يف الببرين

وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صتفق مع ما تفضل به األخ الداتور صيد
العري

ب ا الشأ

باإل افة ىل ص الش ص فَقَدَ شرنًا من الشرو

الصببة وا لك هداك بع

املوانن

املمب ات قد يتم حصرها عل

5

الببري ي باعتبار صن ا الت امات صصبلة عل الدولة جتاه املواند الببريدب
وبالتالي جيب ص نضع يف االعتبار عدد تقديم العال للمصاب ب ه األمراض
ما هي الفة ه ا األمر عل الدولة؟ ولدي س ا صرجو ص جتبب ي عده األملت
الداتورة مريم اهلاجري حت نعرف ابفبة تطببق نص املادة تقو املادة:
« ...اما

ق لصاحب العمل نقله ىل وظبفة صملرى ذا اانت وظبفته

ا البة قد تسبب ملطرًا عل املتعامل

11

معه حبسب قرار الل.ا الطببة»

وحت نو ح اآللبة اليت سبس علب ا ه ا األمر نسأ  :هل سبتم تدظبم لبة
معبدة بأ تكو هداك خمانبة من قبل صاحب العمل لل.ا الطببة لببا
مسألة القرار املت

صم ال؟ وس الدا ه ا حت يتم الرجو يف املستقبل ىل

اآللبة اليت سوف تتبع باعتبار صن ا غ مو بة يف نص املادة وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ جواد عبدا

عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سبدي الرئبس صسعد ا

صباحكم بكل مل

صملش ص

يصطدم ه ا القرار مع الفقرة الثانبة من املادة  22من املبثا العربي

21

قو

اإلنسا ال ي صدّقت علبه مملكة الببرين بالقانو رقم  7لسدة 2112م
حبث نصت الفقرة الثانبة من تلك املادة عل ما يلي« :ال جيوو ألي دولة نرف
بعاد صي ش ص ال

مل جدسبت ا ومتواجد بصورة شرعبة عل صرا ب ا ال

مبوجب قرار صادر وفقًا للقانو وبعد متكبده من عرض تظلمه عل ا
امل تصة» ه ا مصدر ملشبيت فقط وشكرًا.
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ة 25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ حبس يد الرمببي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس الفقرة (ص) من املادة  8من الدستور تقو 5 :
«لكل موانن ا ق يف الرعاية الصببة» فال صرى شب ة عدم دستورية يف
نص ه ه املادة ولك ي صتفق متامًا مع ما ذهب لبه األخ جواد عبا

وهو

الت وف من االتفاقبات الدولبة اليت حترّم بعاد صي ش ص بسبب صابته
باملرض ول لك قضبة شب ة عدم الدستورية يف املادة مدتفبة ولكل دولة
ا ق يف صدار قوان

تدظم عمل السلطة الصببة فب ا وبالتالي ال صرى 11

شب ة عدم الدستورية يف ه ه املادة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت الداتورة مريم براهبم اهلاجري مدير دارة
15

الصبة العامة بووارة الصبة.

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سبدي الرئبس السالم علبكم
با

بعًا وصببكم ا

 .بالدسبة ىل س ا األملت دال ال ايد ا واا هو :نعم هداك لبة

صخصوص املصاب

بف و

وا بة فإنه باإلمكا

صو مرض اإليدو و ذا اانت اإلجرالات غ
يضاح ا من ملال الالئبة التدفب ية؛ حالبًا ذا

ظ رت صي حالة مصابة بف و
اا املصاا صو املري

21

صو مرض اإليدو ف داك جرالات تت

ذا

مثالً يعمل مسعفًا يف دائرة من الدوائر نقوم ببع

اإلجرالات باالتفا والتدسبق مع الل.ا الصببة ورئبس القسم صو العمل
وا لك مع دارة الصبة العامة .بالدسبة ىل غ الببري ي حنن حبسب 25
القرارات واألنظمة املتبعة يف ووارة الصبة فإ صي ش ص غ حبري ي يظ ر
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علبه صي مرض معدٍ ــ ومن

من ه ه األمراض مرض اإليدو ــ يتم ترحبله

وه ا اإلجرال متبع سوال اا الش ص مصابًا باإليدو صو غ ه من األمراض
املعدية؛ وه ه هي اإلجرالات واألنظمة املتبعة يف ووارة الصبة وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ صيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سبدي الرئبس صملتلا مع ما تفضلت به األملت دال ال ايد
وممثلة ووارة الصبة يف ه ا الشأ

وصؤيد ما تطر لبه األخ جواد عبا

صعتقد ص الببرين ب ا نسبة اب ة من األجانب وصغلب املوظف

11

والعامل

هم من األجانب فالببريدبو ميثلو  %21يف القطا ا اص و %77هم
صجانب وحنن رمبا خنالا قوان مدظمة الصبة العاملبة يف ه ا األمر؛ وبودي
ص صعرف من ووارة الصبة ما هي قوان
الشأ ؟ عددما نشرّ لرتحبل األجد
يتداق

مدظمة الصبة العاملبة يف ه ا

يف حالة اإلصابة فإ ه ا يعدُّ متبب ًا 15

مع االتفاقبات اليت انضمت لب ا مملكة الببرين .ولدي س ا ملر:

ماذا لو رفضت الدولة صو رفضت شراة الط ا نقل ه ا الش ص ىل بلده؟!
صين ي هب ه ا الش ص؟! ه ه صسئلة جوهرية وجيب ص نعرف ابا سبتم
التعامل مع ا؟ وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس ردًا عل ما تفضل به األخ جواد عبا
صيد ا داد صقو

ما تطر

لبه األخ حبس الرمببي يف املادة

الدستورية املتعلقة مبو و عدم مدع الش ص من الدملو
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باملوانن ونص املادة الدستورية يف الدستور الببري ي يش
مدع املوانن من دملو بلده .صيضًا املبثا العربي
لبه األخ جواد عبا

ىل صنه ال جيوو

قو اإلنسا ال ي تطر

املادة  27مده نصت عل مسألة حق املدع واملغادرة

للموانن يف بلده وملصصت األمر بكونه يف بلده .يعترب مو و الصبة
العامة واألمن املتعلق بالصبة العامة من ا ريات اليت تغلب عل ا ريات 5
الش صبة بالدسبة ىل صي ش ص وهي اليت تكو هلا األولوية؛ الدظام املتبع
يف شأ اإلبعاد لبس متعلق فقط بإصابة الش ص باملرض و منا اإلبعاد
مرتبط مبسألة فقدا الش ص ألحد الشرو الالومة للموافقة عل الش ص
للعمل مبوجب صنظمة العمل يف الببرين وفقدا الش ص ه ا الشر
صسا

هو

مدعه ولبس بسبب صابته ب ا املرض أل ه ا هو املسبب الرئبسي11 .

صيضًا يف املادة  2اليت تطر لب ا األخ جواد عبدا

صشار عدد قرالته للمادة

من الداحبة الشرعبة ىل صنه مت ما فُقد شر ا صو عل الرتملبص ــ وهو
صنه مالئم من الداحبة الصببة ــ فقد صصبح وجوده غ شرعي و

يصدر له

الرتملبص الدائم بالدسبة ىل اإلقامة .صرى سالمة ه ا الدص وهو من
الدصوص ا مائبة اليت تقي من انتقا األمراض وملاصة ص بع

العمالة 15

قد يكو ارتبان ا يف حمبط يس ل فبه انتقا العدوى وبالتالي ال صرى صي
شيل يف ه ه املادة من الداحبة القانونبة وهو نص صُمل به يف عدد من
التشريعات املقارنة يف القوان

املدظمة ملسألة املتعايش

مع مرض اإليدو

وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ ف اد صيد ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سبدي الرئبس من ملال مداملالت ال مالل عن مرض اإليدو 25
صُور واأنه مرض عادي مثل اإلنفلون ا صو ال اام يعاجل ملال فرتة ولبس
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باعتباره وبال له ملطورته مد ص اُاتشا يف ن اية سبعبدبات القر املا ي.
مرض اإليدو اُاتسب نتب.ة سلوابات ملانئة للمصاا به وعلبه ص يتبمل
ذلك...
5

الرئيـــــــــــــــس:
لبس دائمًا.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
صببح سبدي الرئبس القلة من املصاب عن نريق نقل الدم صو نريق
ملر

منا األغلب نتب.ة السلوابات ا انئة .وقد تطرقت األملت دال

11

ال ايد ىل صنه البد ص تكو هداك ياية وصمن للفرد وللم.تمع وا صلة
األمل ة هي ياية اجملتمع .تطرقت األملت ممثلة ووارة الصبة ىل نقل من
فر ىل ملر بالدسبة ىل املسعا يف ووارة الصبة وحنن نتكلم ىل جما
م م لكل موانن ماذا لو صُصبب معلم يف ووارة الرتببة والتعلبم؟ ابا
يكو الوقع عل صولبال األمور؟! هل يعود املعلم ىل مدرسته نفس ا لبدر

15

صبدالهم وهم يعلمو صنه مصاا باإليدو؟ البد صال نتع ر بإشكالبات صنه حامل
للف و

صو مصاا باملرض صو األمور التقدبة الطببة فلدفكر بوقع ه ا األمر

عل صولبال األمور وهلع م .حنن مع اإلحانة والعداية باملوانن ملاصة صما
األجد

ال ي سبقوم بسلوابات ملانئة فل جع ىل بلده فلبست بلدنا

مفتوحة (تكبة) للكل .مثالً لو ص تاجرًا صاحب مصلبة ولديه موظفو

21

يتعاملو معاملة مباشرة مع ال بائن وا م ور؛ َعِلمَ ص صحد موظفي صاحب
ه ه امل سسة صو املت.ر مصاا ب ا املرض فأي وبو سبتعامل معه
وا سارة ستقع عل من؟ ذ جيب ص حتظ ه ه األمور بدراسة معمقة
ماية اجملتمع من مرض صار له قرابة األربع
التداب املت

عامًا يفتك بالدا

رغم

ة .صعتقد ــ اما تفضلت األملت دال ال ايد ــ صنه جيب توف

ا ماية وصال نتعلل باالتفاقبات الدولبة ونرتك األمور سائبة وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت مقررة الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سبدي الرئبس صحببت ص ص با ىل االم األملت دال

5

ال ايد ص ه ه املادة تتماش مع الفقرة (ص) من املادة  8من الدستور اليت
تكفل فب ا الدولة توف الرعاية الصببة والوقاية والعال والوسائل الالومة
ملدع انتشار املرض ف ا يعترب جرالً ملدع انتشار املرض يف اجملتمع ه ا صوالً.
جال يف ن ايت ا ما

ثانبًا :بالدسبة ىل املادة اليت ذارها األخ جواد عبدا

مفاده ال ذا اا هداك قانو صو قرار باملدع صو مبغادرة البلد بالدسبة ىل 11
وه ا ما ذار يف جممل ه ا القانو ويف املواد الالحقة لل.دة

األجد

الوندبة ملكافبة مرض اإليدو وترك مو و ترحبل األجد

فب ا للوائح

واإلجرالات التدظبمبة اليت تعد من قبل الووير وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ جواد عبدا

عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سبدي الرئبس حنن متفقو عل ص الرعاية بالدرجة األوىل
هي للموانن الببري ي ولكن ماذا نقو ذا اا نص املادة  22قد صغفل 21
حق األجد

يف التظلم ىل ا

ة امل تصة من قرار بعاده؟! وذلك يتعارض مع

نص املادة  11من الع د الدولي ا اص با قو املدنبة والسباسبة ال ي
انضمت لبه مملكة الببرين مبوجب القانو رقم  52لسدة 2112م حبث
نصت املادة  11عل صنه ال جيوو بعاد األجد

املقبم بصفة قانونبة يف قلبم

دولة نرف يف الع د الدولي ال تدفب ًا لقرار اُخت وفقًا للقانو  .فماذا نقو يف 25
ه ه؟
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الرئيـــــــــــــــس:
ه ا هو القانو يا صخ جواد.

العضو جواد عبداهلل عباس:
سبدي الرئبس

خنالا 5

ذا اا ه ا هو القانو فإذ ب ا ص

االتفاقبات؟! يدبغي ص تكو تشريعاتدا مو وعبة ومتفقة ومدس.مة مع
االتفاقبات الدولبة لكي ال يكو هداك ملالف صو تصادم وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل سعادة السبد عبس بن عبدالرين ا مادي ووير 11
ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والدواا.

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سبدي الرئبس املادة اليت تتم مداقشت ا اآل ال تتبدث عن
مسألة اإلبعاد وصنلب من صصباا السعادة األعضال االنتقا

ىل املادة 15 22

إللقال نظرة علب ا وملاصة من يتبدث عن اإلبعاد .حبسب توصبة الل.دة مت
لغال ه ا املو و لعدم متاشبه مع املادة  22من املبثا العربي

قو

اإلنسا  .فأرجو صال يطو ا ديث عن مادة صصالً ال تتبدث عن اإلبعاد
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور سعبد صيد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سبدي الرئبس متت مداقشة ه ه املادة باستفا ة من قبل 25
صعضال الل.دة؛ وصنا صقدر ما تفضل به األخ صيد ا داد .ما صريد تأابده هو
ص ووارة الصبة ال تبعد األجد
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توف الرعاية الصببة له ويتم بعاده مت ما وصل ىل حالة من االستقرار؛ أل
ه ه األمراض عادة ال ميكن الشفال مد ا بل يتم التعاي
الداتور صيد العري

مع ا وبإمكا

تو بح ذلك لدا .وللتأابد مملكة الببرين ال

تبعد ش صًا مباشرة مب.رد ااتشاف صابته باإليدو بل تقدم له الرعاية
الصببة الالومة ىل ص يصل ىل حالة من االستقرار ومن ثم يتم بعاده؛ ألنه ال 5
ميكن الشفال من ه ه األمراض .واألملت الداتورة مريم اهلاجري ستو ح
وشكرًا.

ال صمور مرتبطة حبقو اإلنسا
ذلك باستفا ة ألن ا فع ً

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا تفضل األخ الداتور صيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سبدي الرئبس جيب صال ندس صندا نداق

مواد و عت قبل

 11صو  15سدة ملعا ة ه ا املو و ا الي .املو و ال ي صُث حالبًا عن
مرض اإليدو قد تغ ت عالجاته وتغ السلوك العاملي جتاه ه ا املرض

15

وتوفرت العالجات املضادة للف وسات بكثرة ومعظم ووارات الصبة قد
وفرت ا؛ ل ا صنا ال صتفق ص مرض اإليدو ال ميكن الشفال مده ه ا الكالم
رمبا يصح قبل  11صو  15سدة .وا لك جيب صال خنلط مرض اإليدو مع بع
األمراض الوبائبة مثل الـ(تي بي)؛ فكث من ه ه األمور بعد ص يُقر ه ا
القانو ستعبد ووارة الصبة الدظر يف جممل ا وستعاد لبدا القوان من جديد 21
نظرًا ىل تأملر قرار ه ا القانو ما يقارا  15سدة .جيب ص نقر ه ا القانو
حالبًا بالتعديالت اليت صجريت علبه اما وصلت من ووارة الصبة وعل
ووارة الصبة ص تعبد الدظر ــ وه ا هو األمر الطببعي ــ يف

لة اإلجرالات

اليت اخت ت حالبًا ومستقبالً لعال ه ا املرض .صعتقد صندا حباجة ىل ص
نرتوى وص نقر ه ا القانو ىل ص تأتبدا الدس ة ا ديدة مده وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
رية.

شكرًا تفضل األخ صاد عبد

العضو صادق عيد آل رمحة:
صباحكم بكل مل  .حنن بصفتدا 5

شكرًا سبدي الرئبس صسعد ا

سلطة تشريعبة من صمبم عملدا ياية املوظا والعامل الببري ي ولكد ي
اُاتشا فبه ه ا

ش صبًا صاحب عمل ولدفرتض جدالً ص صحد املوظف

املرض ونببعة العمل ال ي ي اوله هو التعامل مباشرة مع ال بائن؛ صنا صتفق مع
ما قاله األخ ف اد ا اجي حو ابا سبتعامل ال بائن مع ه ا املوظا ذا
عرفوا صنه مصاا ب ا املرض؟ صتفق مع مشرو القانو يف صنه جيب ص حنمي 11
العامل الببري ي ولكن هداك حقبقة ص الدا

سرتف

التعامل معه

فب.ب ص نراعي ه ه الدقطة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ

15

ا حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس سأبدص من حبث انت

األخ صاد

رية

وصحب ص صنمئده بأ املادة نفس ا صعطت ا ق صاحب العمل يف نقل املوظا
املري

ىل ج ة صملرى يف عمله وفق قرار الل.ا الطببة وبالتالي لبست 21

هداك مشكلة يف تعامله مع ال بائن .اهلدف من ه ا القانو اله هو مسايرة
ما جيري يف العا

اإليدو مواند

اآل من اعتبار مر

ميكن التعاي

مع م ه ا القانو صت للبماية وصيضًا للتعاي  .هداك اجتما سدوي يعقد
باالحتاد الربملاني الدولي حو ه ا املو و

لكن مملكة الببرين ال

حتضره ألنه لبس لديدا قانو حو ذلك وه ا القانو سبضعدا يف مصاف 25
واملقبم

الدو املتقدمة اليت ت بئ للمواند

حق التعاي

مع وجود ه ا

املرض وه ا يعطبدا مكانًا متقدمًا مع الدو األملرى ه ا جانب .ا انب
اآلملر اإلملوة يقولو ِلمَ يُبعد األجد
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ىل الورال ملطوة واحدة يف نلب توظبا األجد
ن

جيب ص يكو لديه تقرير
ذنًا لدملو

يثبت مللوه من األمراض و ذا ثبت ص لديه صمرا ًا ال يُعط

الببرين ه ا هو اإلجرال الطببعي ما ص تكو لديه ش ادة من بلده و ما
يف املراا الصببة بالببرين ويعط ه ه الش ادة

ص يُ.رى له فبص ن

و ذا ثبت صنه مصاا مبرض معدٍ فلبُرسَل ىل بلده وبالتالي ذا اانت هداك 5
ياية ململكة الببرين وللمواند

واملقبم

فب ا فاألمر يتطلب بعاد

اإلنسا املصاا باملرض فال صعتقد ص يف ه ا األمر مدافاة

قو اإلنسا

حبث ن ي صيي اجملتمع من حالة يشر هلا القانو  .يف البداية جيب عدم
السما للمري

بالدملو

ويف حالة صابته مبرض قد ترتتب علبه صمراض

صملرى تدقل ىل اجملتمع فمن حقي ص صبعده وال صعتقد ص القانو ميدع ذلك

11

صصَت للببري ي فقط وحنن
مل ّ
وال حقو اإلنسا متدع ذلك .املادة نفس ا ُ
توسعدا يف الدقاش وص فدا لب ا األجد  .ه ه املادة تتداو املوانن الببري ي
فقط و ذا اا لدى اإلملوة ما يتعلق باألجد

فلبقدموا اقرتاحًا يتعلق

مبعاملة األجد سوال العامل صو املقبم صو املرافق  ...خل وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور عبدالع ي عبدا

الع.ما .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا معالي الرئبس صسعد ا

صباحكم

بعًا بكل مل  .بداية 21

هداك  1نواحي الداحبة الشرعبة والداحبة االجتماعبة والداحبة الدفسبة.
الداحبة الشرعبة تع ي يف م هب اإلمام مالك من باا سد ال رائع فدبن
عددما نُبعد ه ا الش ص صو نفصله عن العمل صو نقوم برتحبل األجد
ف ا من باا درل ا طر عن صنفسدا .اإلمام صبو حدبفة يقو ندا نستعد للبالل
قبل ن وله فإذا ن
شكل من األشكا
باملري

عرفدا الدملو فبه وا رو مده وحنن
وال ميكن ص يُقا

نستعد له بأي 25

ذلك عل صندا دولة متقدمة فدقبل

األجد ببددا! من يضمن ه ه ا الة؟ هل تضمد ا لدا الدو األملرى؟
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ه ه ناحبة .من الداحبة االجتماعبة ص ه ا الش ص قد يصبح ــ شافانا ا
و ياام ــ غ مقبو يف اجملتمع ويبتعد ا مبع عده
ىل الدا

فال ترتا ي بالوعبد اأن ي

مطلي به القار صجراُ

فكأنه مطلي به القار صجرا فببتعد عده ا مبع .ا الة الثالثة هي الداحبة
الدفسبة ه ه ا الة هي بالدسبة ىل تعامل اآلملرين معه ــ اما تفضل ومبلي 5
األخ صاد

رية ــ يكو صعبًا ألنه ال ميكن ألحد ص يدملل مت.رًا

ويعرف صو

ا مبرض اإليدو ذ ه ه ا الة
ع ص صحد املوظف فبه مصا ٌ

تدعونا ــ من الدواحي الشرعبة واالجتماعبة والدفسبة ــ ىل بعاد ه ه املصاا
م ما اانت ا الة سوال اا الش ص صجدببًا صو حت مواندًا حبث
املوانن ذا عُرف عن صابته ب ا املرض ف و صيضًا معرضٌ هل ه ا االت

11

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا عل الٍ صنت ــ يا صخ صيد ــ تكلمت مرت

وصظن صنك

و بت وج ة نظرك بالشكل الكايف ولكن لدي س ا موجه لبك و ىل 15
األخ جواد عبا

ذا اا لديكما ملادم يف املد

ستستمرا يف بقائه معكما يف املد

مل ه ا املرض ف ل

ب األسرة وهو حامل هل ا املرض؟ ذا

وافقتما عل ذلك حبد ا صعتقد ص مطالبتكما حقبقبة وما صعدبه هو صندا
جيب صال نطالب اآلملرين مبا ال نقبل به ألنفسدا ف ل تقبال صنتما ب لك؟
21

العضو أمحد مهدي احلداد:
سوف صرسل املري

ىل املستشف لكي يتعاجل.

الرئيـــــــــــــــس:
ذ عرفدا جوابك لو صجبت ي بأنك سوف تبقبه يف املد
ش.ا

لقلت نك 25

ولكن ناملا صنك مرتدد يف بقال املصاا باملرض يف مد لك فال تُطالب

غ ك بإبقائه يف مد له .يا ملواني الكالم الدظري
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يف التطببق .عل الٍ صعتقد صندا صوفبدا املو و حقه يف الدقاش وصنا صؤاد
ص الببرين حريصة عل حقو اإلنسا  .اما صود ص صقو
ا داد واألخ جواد عبا

عضوا يف

األخ صيد

دة حقو اإلنسا وعلب ما فعالً ص

يدافعا عن ه ه ا قو ولكن ذلك ــ اما قا اإلملوة ــ ال يتعارض مع حقو
5

اإلنسا  .هل هداك مالحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.دة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة بتعديل الل.دة وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي 15
األملت مقررة الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)5توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
21

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟
25

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.دة؟

11

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة بتعديل الل.دة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي
األملت مقررة الل.دة.
5

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)2توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األملت دال جاسم ال ايد11 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صنا مع ه ه املادة ولكن لدي استفسارا
االستفسار األو يتعلق باملشورة القانونبة واملساعدة القضائبة بالدسبة ىل
باملعونة 15

املساعدة القضائبة حالبًا تعمل ووارة العد ب ا وهي ما يسم

القضائبة حببث يتم تقديم املساعدة للمعسرين عدد وجود قضايا معبدة يف
ا اام وال ميلكو ما ميكد م من توابل حمام فبُددا صحد ا ام يف
القضايا اليت تستوجب وجودهم .األمر اآلملر هو بالدسبة ىل املتعاي
الف و

مع

وصفراد صسرته واملتأثرين به :سابقًا ذُار يف التعريا ال ي مت ح فه

عبارة «صفراد صسرته املتأثرين به» ومن سبا املادة فإ معد ذلك ص هداك 21
شبئًا حبث

صفراد صسرته واملتأثرين به يُعتربو فئة صملرى فما املقصود

باملتأثرين به يف نص ه ه املادة؟ نص املادة قبد مسألة تقديم املشورة القانونبة
واملساعدة القضائبة يف حاجت م ىل قامة دعوى

ماية حقوق م فبما خيتص

باملرض ومعد ذلك صنه مت ما اانوا بصدد قامة دعوى وفقًا هل ا الدص
فتُقدم لب م املشورة القانونبة واملساعدة القضائبة .صمتد صخصوص الفقرة 25
األمل ة لو يتم تقديم املشورة القانونبة واملساعدة القضائبة الالومة
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حقوق م بدو ختصبص ا فقط يف الدعاوى القضائبة؛ ألنه قد يطلب الش ص
املشورة القانونبة ولكده لبس بصدد رفع دعوى قضائبة ه ا حت يتم
افالة تطببق نص املادة مبا خيدم اهلدف من ه ا الدص .س الي املوجه ىل
األملت الداتورة مريم اهلاجري صخصوص تطببق ه ه املادة ابا ستقدم
ووارة الصبة املشورة القانونبة؟ هل ستتكفل ووارة الصبة باملوارد املالبة 5
الالومة لالستشارة القانونبة ولتكلبا من سبدتدا لتمثبل املتعاي

صو صفراد

صسرته صو املتأثرين؟ فقط صود ص صعرف اآللبة أل الدظام سوف يكو خمتلفًا
هدا فاملعونة القضائبة تُقدم صمام ووارة العد

وحنن هدا صمام قانو ملاص

يُدظم تقديم معونة معبدة فبب ا لو نعرف اإلجرالات وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت وهوة حممد الكواري.

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سبدي الرئبس السالم علبكم ورية ا
ا

وبرااته صبا

15

 .يف البداية صود ص صشكر الل.دة عل ما ب لته من ج د يف دراسة ه ا

القانو

وصبدص من حبث ما انت ت لبه األملت دال ال ايد حبث قلدا هدا

«تعمل الووارة بالتدسبق مع ا

ات املعدبة عل توف املشورة القانونبة» ووارة

الصبة ــ يف رصيي ــ لدي ا ملدمات معبدة تقدم ا ولكن املو و هدا تدملل
فبه ووارة التدمبة وغ ها صيضًا ف ل صحدد حببث تكو الووارة نفس ا صو ص
يتم ذلك

21

من عمل الل.دة ال ي سوف ن هب لبه الحقًا وهو ص يكو هداك

دة والل.دة تضم ال ا

ات املعدبة؟ واما تفضلت األملت دال ال ايد صنه

يُبتمل صال تكو مشورة قانونبة و منا استشارات يف صمور ختتص بالتعاي

مع

املصاا فبمكن ص تقوم ب لك الووارات صو امل سسات األملرى مثل ووارة
التدمبة وغ ها وصعتقد صندا نُبمّل هدا ووارة الصبة صاثر من الالوم
وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت رحاا صيد الرفاعي املستشار القانوني
بووارة الصبة.
5

املستشار القانوني بوزارة الصحة:
شكرًا سبدي الرئبس صود ص صو ح ملعالبكم ص ووارة الصبة تقوم
بالتدسبق مع ا

ات املعدبة بتس بل اإلجرالات القانونبة صي لبست الووارة

هي اليت تقدم اإلجرالات القانونبة بل ندا ندسق مع ا
العد هي ا

ات املعدبة وووارة

ة امل تصة برفع القضايا مع الدبابة العامة فبطلب الرصي

القانوني من ناحبتدا نقوم بتقديم التقارير الطببة الالومة ونساعد املري

يف 11

معرفة حقوقه وواجباته وفقًا للقوان املعمو ب ا ه ا هو دورنا وهو تقديم
املشورة القانونبة يف رفع الدعاوى بالتدسبق مع ووارة العد والدبابة العامة
وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ما معد عبارة «املتأثرين به»؟ تفضلي األملت الداتورة مريم
براهبم اهلاجري مدير دارة الصبة العامة بووارة الصبة.

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سبدي الرئبس عبارة «املتأثرين به» تع ي من هم عل عالقة 21
معه جدسبًا صو صنه مع م يف العمل صو األسرة صي صن م ال فرد من صفراد صسرة
املصاا بالف و

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت مقررة الل.دة.
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العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سبدي الرئبس صرى ص من األصلح ح ف عبارة «املتأثرين
به» أل الغرض من التعديل هو و ع عبارة «وصفراد صسرته» بدالً من
«املتأثرين به» ألندا ح فدا تعريا «املتأثرين به» من تعريفات املشرو
وتأادت من األخ املستشار القانوني صخصوص ذلك ل ا جيب ص حت ف 5
عبارة «واملتأثرين به» وهي وُجدت هدا ملطأ يف رصيي؛ أل املقصود ب ا هو
صفراد األسرة فقط حبث

املشورة صو املعونة اليت ستقدم ا الووارة ستكو

ألفراد صسرته ولبس لكل املتعامل معه وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صتفق مع األملت مقررة الل.دة؛ ألنه بالرجو
ىل التعريفات سد.د ص ه ا التعريا مت ح فه وقد متت اإلشارة لبه ب ه 15
الطريقة ل ا صقرت ص يتم ح ف ه ه العبارة حببث تكو الصباغة:
«...للمتعاي
دعوى

مع الف و

وصفراد صسرته يف حالة عسارهم وحاجت م ىل قامة

ماية حقوق م فبما خيص املرض» فبب ا لو يتم عرض ه ا التعديل

عل اجمللس وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت

بلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سبدي الرئبس صتفق مع األملت مقررة الل.دة والل.دة نفس ا 25
بشأ ح ف عبارة «املتأثرين به» .بالدسبة ىل ما ذارته األملت الداتورة
مريم اهلاجري مدير دارة الصبة العامة بووارة الصبة واإلملوة ال ين سبقوني
يف الكالم صخصوص املشورة القانونبة حت لو قامت ب ا ج ات خمتصة
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فإن ا ست دي ىل ويادة األعبال املالبة .من هم األش اص ال ين سبصبب م
الضرر املباشر نتب.ة ه ا املرض؟! من الطببعي هم صفراد األسرة ولبس
األش اص املوجودين معه يف جما العمل صو ا دم صو األصدقال صو غ هم
ل ا صرى ص ح ف ه ه العبارة هو األصح وصتفق يف ذلك مع الل.دة وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت الداتورة ج اد عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سبدي الرئبس صملالا ومبالتي الرصي أل «املتأثرين به» قد 11
ال يكونو صفراد األسرة فقط بل يشمل األمر األش اص ال ين

بطو ب م

سوال يف الببت مثل :ا دم صو يف جما العمل ل ا صصر عل

بقال ه ه

العبارة يف الدص وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور صيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سبدي الرئبس عبارة «املتأثرين به» ال تع ي اإلصابة باملرض صو
بالف و

فقد يكو التأث معدويًا صو ماديًا صو صسريًا وال ه ه األمور 21

جيب ص يغطب ا القانو

فأنا صتفق مع األملت رئبسة الل.دة يف ص يشمل

الدص املتأثرين بالو ع اله ولبس بالف و

فقط ف داك صمور اجتماعبة

وش صبة وغ ها من األمور اليت حتتا ىل استشارات وال ملالف يف الدص
حو املرض صو الف و

نفسه اما ذارت األملت مقررة الل.دة ل ا صرى ص

يبق الدص اما هو وص تقدم االستشارات القانونبة لألسرة اكل مبا 25
يشمل األمور املعدوية والقانونبة وغ هما من األمور الضرورية وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت

بلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سبدي الرئبس حنن نتكلم هدا عن معونة قضائبة واملعونة 5
القضائبة مت تقدم؟ مثا عل ذلك :ش ص غ مصاا ومت نقل املرض له
صو صنه مصاا باملرض ــ وسدأتي ىل ه ه التفاصبل يف املواد الالحقة ــ ومت نشر
بباناته صو التش

به بأي وسبلة من الوسائل صو نشر معلوماته السرية

فبالتالي من هو املتضرر من نشر ه ه املعلومات ومن نقل اإلصابة بالف و
ىل ه ا الش ص املتعاي

مع املرض؟! من الطببعي سبكو هو الش ص 11

نفسه صو صفراد صسرته .وحت بالدسبة ىل التعويضات القانو املدني غالبًا ما
يتكلم عن التعويضات صو األمور اللصبقة ب ا

فبالتالي من املستبق قانونبًا

للمعونة صو االستشارة القانونبة غ ه الل املتضررين مباشرة؟! حنن هدا ال
نتكلم عن امل تلط بالش ص املصاا مثل ومالل العمل صو غ هم .ذارنا
سابقًا ص نقل ف و

املرض ــ لبست عدوى تدتقل عن نريق التدفس وما 15

شابه ــ يتم بطر حمددة مثل نقل الدم صو استعما اإلبر صو حبسب الوسائل
اليت من ملالهلا يتم نقل املرض حنن هدا نتكلم عن معونة قضائبة
واستشارات قانونبة وهي غالبًا ما تكو حمصورة يف الش ص نفسه وصفراد
صسرته وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس حب ا لو مت الرجو ىل الصفبة  217من 25
جدو األعما يف بع
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بأن م :صفراد صسرة املصاا بالف و

املشرو قد عرّف املتأثرين بالف و

فد.د ص التعريا قد حددهم واما ذارت األملت

بلة سلما ص املعونة

اليت ستقدم هي معونة من نو ملاص باعتبار صن ا ختتلا عن نظام املعونة
القضائبة اليت تقدم صمام ووارة العد اآل

مبعد ص فب ا شبئًا من التوسع

صيضًا لكن عبارة «صفراد صسرته» ــ اما ذارت األملت مقررة الل.دة ــ 5
ستكو شاملة األش اص ال ين ميكن ص يشمل م نص املادة ل لك تقبدت
بالتعريا الوارد ال ي صوصت الل.دة

من مسببات ا حب فه ألنه

يرد يف

املشرو ال يف مادة واحدة وقد سألت عن ذلك سابقًا لكن عددما وجدت
تعار ًا يف التفس رجعت ىل الوارد يف مشرو القانو ــ وهو ما يقبدني يف
التفس ــ هل ا نلبدا ح فه؛ حت يكو الدص حمكمًا بشأ من خيدم م 11
ه ا الدص وقد قدمت ىل معالبك صنا وومبليت األملت وهوة الكواري
اقرتاحًا ب ا الشأ

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا الربوجني رئبس هبئة 15
املستشارين القانونب باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سبدي الرئبس الل.دة عددما ح فت ه ا التعريا اا
لسبب غ سبب التوسع و منا بسبب صنه ورد مرة واحدة يف القانو فال 21
تا

ىل درا تعريا له

من التعريفات فأعتقد ص املادة سلبمة ألنه

صحبانًا قد يتضرر غ صفراد األسرة من املتعامل
فببق هلم

معه من بع

اإلجرالات

اانوا يف حالة عسار ص يطلبوا املساعدة القضائبة وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ حبس يد الرمببي.
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العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس صعتقد ص هداك لبسًا وغمو ًا يف ه ا الدص
وما صف مه من عبارة «املتأثرين به» هو حدى حالت  :ما املتضررين و ما
املتعامل معه ويف اال ا الت هما يف حاجة ىل املساعدة القضائبة ل ا
صرى ص الدص

تا

ىل يضا صاثر

ما حب ف ه ه العبارة ويف حالة 5

ح ف ا فاملساعدة القضائبة تت.ه ىل صسرة املري
ذارنا عبارة «املتأثرين به» ف ي حتمل معدب

و ما ب ارها و ذا

ما املتضررين من التعاي

معه

و ما املتعامل معه مثل ا دم وغ هم من املوجودين يف الببت ل ا صمبل ىل
م يد من اإليضا يف ه ا الدص بدالً من الغموض وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ

ا حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس من امل م ص يكو القانو وا بًا ففي ظل 15
لغال التعريا سوف نرتك تفس املقصود بــعبارة «املتأثرين به» ملن يقرص ه ا
القانو

وبالتالي ما ص نعبد التعريا اما اا يف السابق ــ اما اقرت

اإلملوة الدواا ال ين قالوا ن م صفراد صسرة املصاا بالف و

وهو ما صلغته

الل.دة وصعتقد ص قرار الدواا هو القرار الصائب ــ حت ال يكو هداك
جما لتوسبع الف م و ما ص نلغي ه ه العبارة من املادة ذا ادا مقتدع ص

21

«املتأثرين به» هم صفراد صسرة حت يكو األمر وا بًا وجلبًا و ال سب هب
ال ش ص ىل ووارة الصبة عل اعتبار صنه متأثر به وستبدث هداك
ن اعات ب ووارة الصبة واألفراد حو مسألة هل ستعط هلم معونات صم ال؟
فالدقة يف الصباغة صمر م م صنا صرى صحد صمرين :ما اإلبقال عل التعريا
و ما تعديل ه ه املادة بإلغال ه ه العبارة وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت مقررة الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سبدي الرئبس
به»

اا بع

اإلملوة يرو ص عبارة «املتأثرين 5

رورية واملقصود ب ا ــ اما هو موجود يف التعريا السابق ــ صفراد

صسرته .صقرت ص حن ف حرف «الواو» حببث تصبح العبارة« :صفراد صسرته
املتأثرين به» ه ا جمرد اقرتا والرصي يف األمل هو رصيكم وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
عبا .

شكرًا تفضل األخ جواد عبدا

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سبدي الرئبس صنا صتفق متامًا مع األملت مقررة الل.دة يف
ح ف حرف «الواو» حت يتسق املعد

اما صتفق مع ومبلي األخ

فبما ذاره صخصوص الصباغة فالصباغة حباجة ىل

بط حبث

ا ف رو 15
بع

الصبغ توهم القارئ صن ا عائمة فبب ا لو اانت الصبغ حمددة تو ح املعد
اي يعرف القارئ املقصود من ه ا القانو
يدطبق عل األجد

فمثالً :ما يدطبق عل املوانن ال

صو صنه يدطبق عل االثد معًا وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا لدي اقرتا مقدم من األملت دال ال ايد واألملت وهوة
الكواري واقرتا ملر من األملت مقررة الل.دة وصرى ص اال االقرتاح
يصبا يف املصب نفسه .يا داتورة ج اد :هل صنتِ مع رصي األملت مقررة
الل.دة؟ وهل نعتربه تعديالً من الل.دة؟ تفضلي األملت الداتورة ج اد عبدا
الفا ل.
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25

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سبدي الرئبس صرى ص يف ه ه العبارة ياية للمببط
بالش ص املصاا باإليدو وقد يكو معه صقارا لبسوا من صفراد صسرته
فكبا حنمي حقو ه الل؟! ال صعلم ملاذا تسبب ه ه العبارة شكالبة لدى
البع ؟! ردًا عل االم األخ

ا ف رو صخصوص صنه قد يأتي صي ش ص 5

ويقو نه متأثر باملصاا باملرض! ه ا االم غ ممكن فمن امل اد ص
هداك ش صًا قريبًا مده وهو مصاا باملرض وال ميكن ص يأتي صي ش ص
ويقو نه متأثر به .حنن متمسكو مبا اقرتحداه من رصي وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا هل مالحظات صملرى ؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
صمامي اقرتا سأعر ه للتصويت و

ظَ باملوافقة سدقوم

بالتصويت عل توصبة الل.دة .هل يوافق اجمللس عل جواو نظر ه ا االقرتا ؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك .الدص بعد التعديل هو« :تعمل الووارة بالتدسبق مع
ا

ات املعدبة عل

للمتعاي

مع الف و

توف

املشورة القانونبة واملساعدة القضائبة الالومة

وصفراد صسرته يف حالة عسارهم

ماية حقوق م فبما

خيص املرض» هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل األملت دال ال ايد؟

(أغلبية غري موافقة)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
صقرت ص تعود ه ه املادة ىل الل.دة للم يد من الدراسة صو ص نصوت
عل املادة بتعديل الل.دة وحنن اآل صوتدا عل األبعد وبالتالي ما ص نعبد
املادة ىل الل.دة و ما ص نصوت عل املادة بتعديل الل.دة واألملت رئبسة
الل.دة مصرة عل التصويت عل املادة حبسب ما صوصوا به يف الل.دة و ذا

5

حتظَ باألغلببة املطلوبة فستعاد ىل الل.دة للم يد من الدراسة ف ل يوافق
اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.دة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة بتعديل الل.دة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي
األملت مقررة الل.دة.
15

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)7توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.دة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة بتعديل الل.دة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي
األملت مقررة الل.دة.
5

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)8توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة اما وردت يف
مشرو القانو الثاني.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة اما وردت يف مشرو القانو

15

الثاني؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة اما وردت يف مشرو القانو الثاني .وندتقل ىل
املادة التالبة تفضلي األملت مقررة الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)9توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة اما وردت يف 25
مشرو القانو الثاني.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صنا مع نص ه ه املادة ولكن صود ص يضاف
بعد عبارة « ذا اا املتعاي

مع الف و » عبارة «صو صفراد صسرته» أل

صفراد األسرة صحبانًا يكونو نرفًا يف مثل ه ه الدعاوى وبالتالي مثل ما
و عدا ياية فبما يتعلق بسرية ا لسة للمصاا فالبد يف الوقت ذاته ص

5

ضوا صيضًا با ماية املقررة ذات ا أل من ا ائ ص يكونوا نرفًا يف
دعوى تكو متعلقة باملعد ذاته وبالشأ املشمو حبماية املصاا بالف و
افة عبارة «صو صفراد صسرته» وشكرًا.

وبالتالي صقرت

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا األملت دال تقرت

افة عبارة «صو صفراد صسرته» ىل نص

املادة صملت دال تفضلي بقرالة املادة بعد التعديل املقرت .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس :الدص املقرت  « :ذا اا املتعاي

مع الف و

15

صو صفراد صسرته نرفًا يف دعوى قضائبة يتعلق مو وع ا بالف و
فللمبكمة من تلقال نفس ا صو بدال عل نلبه صو نلب من ميثله ص جتعل
ا اامة سرية مع عدم اإلملال مببدص عالنبة جلسة الدطق با كم»
باعتبار ص صفراد األسرة قد يكونو نرفًا يف الدعوى وا لك املادة
السابقة مشلت م يف مسألة الدعاوى القضائبة املرتبطة باملرض وبالتالي اما 21
حظي املصاا بالف و

با ماية يف ص تكو جلسة ا اامة سرية حت ال

يدتشر مو و صابته باملرض فألفراد صسرته ا ق نفسه وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا
اا املتعاي

ذ املادة بعد تعديل األملت دال ال ايد تدص عل صنه « ذا 25
مع الف و

مو وع ا بالف و
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

صو صفراد صسرته نرفًا يف دعوى قضائبة يتعلق

فللمبكمة من تلقال نفس ا صو بدال عل نلبه صو نلب
( ) 12

2115/11/8م

املضبطة 4

من ميثله ص جتعل ا اامة سرية مع عدم اإلملال مببدص عالنبة جلسة
الدطق با كم» وهداك رصي ملر يقو  « :ذا اا املتعاي

مع الف و

صو

صحد صفراد صسرته نرفًا يف دعوى قضائبة يتعلق مو وع ا بالف و  »...فأي ما
صصح؟ تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا الربوجني رئبس هبئة
5

املستشارين القانونب باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سبدي الرئبس عبارة «صو صحد صفراد صسرته» صصح حبث
يدص الدص بعد التعديل عل صنه « ذا اا املتعاي

مع الف و

صسرته نرفًا يف دعوى قضائبة يتعلق مو وع ا بالف و

صو صحد صفراد
فللمبكمة من 11

تلقال نفس ا صو بدال عل نلبه  »...عبارة «بدال عل نلبه» تشمل املتعاي
وتشمل صحد صفراد صسرته ومن ثم تكمل املادة وتقو « :صو نلب من ميثله ص
جتعل ا اامة سرية

مع عدم اإلملال

با كم» وبالتالي الصببح « ذا اا املتعاي

مببدص عالنبة جلسة الدطق
مع الف و

صو صحد صفراد
15

صسرته نرفًا يف دعوى  »...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا عل الٍ يا ملوة ال نريد ص خنتلا يف شيل ي دي ىل
الغرض نفسه تفضل األخ الداتور عبدالع ي عبدا

الع.ما .
21

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سبدي الرئبس ه ه صمور لغوية حباجة ىل رصي لغوي وهي
لبست وج ة نظر ف ه لغة واللغة العرببة لغة حساسة وبالتالي ال يوجد
جما للتغب فب ا ملن يريد حبسب هواه وعبارة «صو صفراد صسرته» تشمل
ا مبع فلو ظ ر صحد صفراد صسرته واعرتض ف و يعد

من صفراد األسرة

ولبس ملار األسرة وبالتالي عبارة «صو صفراد صسرته» صمشل وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ال صرى فرقًا ب عبارة «صو صحد صفراد صسرته» وعبارة «صفراد
صسرته» ولك ي صرى ص األغلببة تفضل عبارة «صو صحد صفراد صسرته»
وبالتالي يصبح نص املادة بعد اإل افة عل الدبو التالي « :ذا اا املتعاي
مع الف و
بالف و

صو صحد صفراد صسرته نرفًا يف دعوى قضائبة يتعلق مو وع ا 5
فللمبكمة من تلقال نفس ا صو بدال عل نلبه صو نلب من ميثله ص

جتعل ا اامة سرية

مع عدم اإلملال

مببدص عالنبة جلسة الدطق

با كم» ف ل يوافق اجمللس عل ه ه املادة اما وردت يف املشرو الثاني
مع األمل بتعديل األملت دال ال ايد؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة اما وردت يف املشرو الثاني مع األمل بالتعديل

15

امل اور .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي األملت مقررة الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)11توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

21

الرئيـــــــــــــــس:
صود ص صتوجه بالشكر ىل األملت الداتورة ج اد الفا ل حبث
لدي الدس ة املطبوعة والدس ة املوجودة عل ج او الـ

IPAD

وصرى ص الدس ة

املوجودة عل الـ  IPADصو ح فشكرًا لكِ .هل هداك مالحظات عل ه ه
املادة؟ تفضلي األملت
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سبدي الرئبس بالدسبة ىل املادة  11صرى ص صباغة نص املادة
يف نصوص مشرو القانو األو ص بط من الدص بعد التعديل أل الدص
هدا يقو «تكو املتبارات الكشا عن الف و

نوعبة عدا ا االت

املشتبه يف صابت ا بالف و » المة «نوعبة» يف املستقبل قد تفتح جماالً 5
لالعرتا ات من قبل األش اص ال ين حددوا يف املادة  11سابقًا واليت صتت
يف نصوص مواد املشرو

ف ه املادة شاملة حببث نصت عل ص يتم الفبص

فبما عدا الفبص الوجوبي يف حالة الترب بالدم وفبص ما قبل ال وا وفبص
اللباقة للعمل وفبص ا كوم علب م واملوقوف

رغم ص لديدا قانو

الفبص قبل ال وا ــ ولكن بالدسبة ىل الفئات األملرى مثل املوقوف
والعامل

11

وغ هم وملصوصًا ذا جالت الفبوص بقرارات ووارية ونبعًا

القانو سبكو صعل مرتبة من ه ه القرارات ــ فإ و ع املادة ب ه الطريقة
سبفتح جماالت لالعرتاض من قبل األش اص ال ين يفرتض ص يكونوا
ملا ع

للفبوص الطببة وملصوصًا بالدسبة ىل املوقوف

فقد راجعت

قانو م سسات التأهبل واإلصال والالئبة التدفب ية صيضًا و
صراحةً عل

جرال الفبوص عل موقوف معبد

يدص 15

وملاصة ص هداك حاالت

ال ميكن ص صج م بأنه مشتبه يف صابت م باملرض؛ أل صعراض اإلصابة
باملرض قد تكو غ ظاهرة فكبا صقو

ن ي مشتب ة يف صابة ه ا

الش ص باملرض وبالتالي فإ الدص ال ي ورد يف نصوص مواد املشرو
سبكو ص بط وصمشل بدالً من ص يكو األمر عائمًا ب ه الطريقة أل

21

ذلك قد ي دي ىل ظ ور امتداعات من األش اص بأنه ال ميكن ص ختضع ي
لالملتبار والقانو يقو

األمر جيب ص يكو نواعب ًة صي بإرادتي

ا رة وبالتالي فإ عدم ملضوع م هل ا الفبص قد ي دي ىل

رر وصقرت

ص نأمل نص املادة ال ي ورد يف مشرو القانو الثاني وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس لن صارر الدقا
بلة سلما

األملت

وصتفق مع ا يف بع

اليت تفضلت ب ارها

األمور اليت وردت يف املادة  11من

مشرو القانو الثاني .لدي استفسار« :تكو املتبارات الكشا عن
الف و

نوعبة عدا ا االت املشتبه يف صابت ا بالف و » وعددما قا

5

الدص «عدا» فمعد ذلك ص األمر جرب فما هي اآللبة إلجبار الش ص عل
الفبص؟ من امل م ص نعرف ا انب اإلجرائي يف ه ا املو و

وما هي

حاالت االشتباه املتفق علب ا؟ صمتد ص جتبب الداتورة مريم اهلاجري عن
ه ا الس ا

فلدفرتض ص الطببب اشتبه يف صابة ش ص باملرض وقا له

ندا سد.ري علبك الفبص للتأاد من صابتك وه ا الش ص رف
فكبا يتم تدفب األمر جربًا؟ هل سبتم من ملال ا

11

ات صم سببا األمر

ىل الدبابة العامة ألمل صمر يف ه ا ا صوص؟ حت نعرف اإلجرالات .وبعد
ص جتبب عن ه ا الس ا

وصتوقع ص األمر من ناحبة جرائبة سبكو فبه

نقاش صمتد ص يتسع صدر الداتورة ج اد الفا ل هل ا املو و

وهو ص

تتم عادة ه ه املادة ىل الل.دة للموالمة ببد ا وب نص املادة  11من مشرو
القانو الثاني؛ لتدظبم بع

15

ا االت اليت من الضروري فب ا جرال ه ا

الفبص ويف الوقت ذاته يتم تدظبم مسألة حالة االشتباه و لبات ا رب يف
جرال الفبص الط

وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ حبس يد الرمببي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس ترك املادة هك ا نوعبة سبث مشاال
اث ة هداك قانو الفبص قبل ال وا
الفبص قبل ال وا ومن

ولدفرتض ص ش صًا رف

مده الفبص عن ف و

جرال 25

اإليدو وبعد ال وا قا

ل وجته نه مصاا باإليدو! ترك ه ه املادة نواعبة هك ا ال صرى صنه قرار
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حكبم من الل.دة وصرى ص األصح هو العودة ىل الدص اما جال من
ا كومة وهو صحو

حت ال تتعارض املادة مع قانو الفبص قبل ال وا

فأنا صمبل ىل ترك املادة اما جالت من ا كومة وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا الربوجني رئبس هبئة
املستشارين القانونب باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سبدي الرئبس املادة  11من مشرو القانو الثاني صبببة 11
وهي صفضل مما ذهب لبه جملس الدواا وقد عددت ه ه ا االت وصعتقد
صنه ميكن ص يضاف ىل ذلك «وفبص وو من ااتشفت صابته بالف و
ويف ا االت املشتبه يف صابت ا باملرض تكو املتبارات الكشا عن
الف و

نوعبة وسرية» وب ا ستكو املادة شاملة لكل ا االت وهي
15

صفضل بكث من املادة بالصباغة اليت صوصت ب ا الل.دة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت الداتورة مريم براهبم اهلاجري مدير دارة
الصبة العامة بووارة الصبة.

21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سبدي الرئبس من

من الفبص قبل ال وا الفبص عن

اإليدو ه ا معمو به يف الببرين وحنن مع املادة  11فبما عدا الفبص
الوجوبي يف حاالت الترب بالدم وفبص ما قبل ال وا وفبص اللباقة للعمل
وفبص ا كوم علب م واملوقوف

صي حنن مع املادة السابقة؛ أل هداك 25

جرال هل ه الفبوص واما قلدا سابقًا :صي عامل سبدملل الببرين سب.رى
له ه ا الفبص فلن يكو األمر مثل املادة اليت تقضي بأ تكو املتبارات
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الكشا عن الف و

نواعبة .صخصوص س ا األملت دال ال ايد عن لبة
من الالئبة

جرب ا االت حنن ن اد ه ا األمر وميكن ص يكو

بع

التدفب ية للقانو والقرارات املدف ة له .هداك جرالات ختضع هلا

ا االت يف حالة االشتباه يف ص تكو مصابة باإليدو مثالً :صنا نببب
وسأجري عملبة ملري

واشتب ت يف صابته باإليدو ــ وقد قلدا

مرض اإليدو 5

يقلل املداعة وميكن ص تظ ر صعراض وصمراض وملاصة األمراض السرنانبة
صو صمراض قاتلة ــ ف دا من حق الطببب جرال الفبص وحنن ندر ذلك

من

الالئبة التدفب ية.
11

الرئيـــــــــــــــس:
يا داتورة مريم هل صنتم مع املادة الواردة يف مشرو القانو الثاني؟

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نعم سبدي الرئبس ولبس مع املادة حبسب توصبة الل.دة وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ

ا حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس صتفق مع ومالئي ال ين ذهبوا ىل ص املادة 21 11
اما جالت يف مشرو القانو الثاني صفضل مما جال يف توصبة الل.دة؛ أل
املادة حبسب توصبة الل.دة تقو « :تكو املتبارات الكشا عن الف و
نواعبة عدا ا االت املشتبه يف صابت ا »...و ذا قلدا

حاالت الترب بالدم

حاالت مشتبه يف صابت ا فمعد ذلك ص ال نسا يف الببرين مشتبه يف
صابته ألنه ال ميكن ص صترب بدمي لش ص ملر ال عددما صجري املتبار 25
الكشا عن اإليدو والدص األصلي صل م املتربع

بالدم بإجرال الفبص

للكشا عن ه ا املرض وصنا صمبل ىل اقرتا األملت دال ال ايد وهو عادة
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ه ه املادة ىل الل.دة؛ أل درا األمراض ب ا التفصبل قد يقبد القانو يف
املستقبل وقد تأتي الل.دة وحتبل ه ه األمراض ىل الالئبة التدفب ية حت
نعطي نوعًا من املرونة فأنا ال صمبل ىل التصويت عل املادة اآل باملقرت
الثاني صو اما عدهلا األخ رئبس هبئة املستشارين القانونب باجمللس وصرى
5

ص تعود ىل الل.دة لدراست ا و عطائدا تصورًا صفضل وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ حبس يد الرمببي.
11

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس الطواعبة هي عكس ا رب متامًا وصعتقد
من غ الصببح ص تضع مادة هك ا وترتا ا وتقو

القانو يشمل

ذلك و ذا علم الطرفا املقبال عل ال وا حبقبقة مرض ال مد ما وقبال
االرتبا ف ا شأن ما صما ترك املادة هك ا فأعتقد ص به نوعًا من الت .ي
عل صحد األنراف وبالتالي صنا صمبل ــ اما ذهب األخ

ا ف رو واألملت 15

دال ال ايد ــ ىل عادة املادة ىل الل.دة؛ ألن ا اما جالت يف مشرو القانو
املقدم من ا كومة صاثر حكامًا وماللمة للتطببق من الداحبة العملبة
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت الداتورة ج اد عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سبدي الرئبس الل.دة صدرها واسع وتتقبل ال املقرتحات
من قبل ال مالل األعضال واملصلبة العامة هي ما ي مدا ولكن لدي رجال 25
وهو ص من لديه صي تعديل يقدمه اتابةً ونصوت علبه اآل ملال ا لسة
فمثالً التعديل ال ي تقدمت به األملت دال ال ايد ال يستدعي ص حنبله ىل
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الل.دة فتعديل ا وا ح وصعتقد صن ا تقوم بكتابته اآل وسرتفعه ىل
معالبكم .الدقطة األملرى صارر ص الداتورة مريم اهلاجري لبست من
من ممثلي الووارة ال ين حضروا اجتماعات الل.دة والتعديل ال ي صجريداه
اا بدال عل نلب الووارة وصنا لبس لدي مانع وسدكو مع رصي األغلببة
ولكن صرجو من ا
اجمللس صال تغ

ات ا كومبة املعدبة وامل تصة عددما حتضر جلسات 5
رالها اليت قدمت ا يف اجتماعات الل.ا

ب ه الطريقة

ابا نعمل؟! ه ه شكالبة اب ة وصمتد ص جتد ا كومة هلا حالً
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ

ا حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس دصبدا يف ه ا اجمللس عل التأني يف صباغة
التعديالت ومو و عادة صباغة مادة يف ا لسة قد ترتتب علبه صباغات 15
ملانئة لديدا مضبطة ا لسة وذارنا فب ا رالنا فتبا املضبطة ىل
الل.دة لدراسة املقرت

وصرجو صال نتعب من عادة الدراسة يف الل.ا

أل من

امل م ص يكو القانو مكتوبًا بالشكل الصببح فأمتد عل األملت
الداتورة ج اد الفا ل وعل

بع اإلملوة صال يستع.لوا يف صباغة املواد
21

وملاصة ص ه ه املادة رئبسبة وم مة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا صرى ص هداك توافقًا عل

عادة املادة ىل الل.دة هل هداك

مالحظات صملرى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل عادة ه ه املادة ىل الل.دة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تعاد ه ه املادة ىل الل.دة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي األملت
مقررة الل.دة.

11

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)11توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األملت دال جاسم ال ايد15 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس لدي اقرتا حب ف ه ه املادة من القانو
باعتبارها جالت لكي تتكلم عن حق املصاا يف ا ضانة .حنن مد بداية
مداقشة ه ا املشرو اا هداك تفس حو ه ا املرض عل صنه يدر حتت 21
األمراض املعدية صو األمراض ا ط ة وامل مدة بتفاوت .صنا قرصت عددًا من
تقارير مدظمة الصبة العاملبة اليت تش

ىل صنه من األمراض املعدية؛ ل لك

لدي مشكلة بالدسبة ىل نص ه ه املادة وعلبه صنلب ح ف املادة وترك
األمر خيضع للقضال فمت ما صراد ص

ضن علبه ص يتقدم ىل القضال

الشرعي سوال الس ي صو ا عفري يف ه ا اجملا ؛ أل املادة  111من قانو
األسرة عددما صوردت ــ عل سببل ا صر ــ شرو
الشرو

ا ا ن اا صحد

هو سالمته من األمراض املعدية وا ط ة اليت جيب توافرها يف

ا ا ن .صعتقد صنه سبكو هداك تصادم ب
ميكن بأي شكل من األشكا املسا
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25

سوال بشكل مباشر صو غ مباشر؛ أل املادة الثانبة من قانو األسرة تدص
عل ص صي تعديل سبطا صي من صحكام ه ا القانو يشرت
وهي ص يتم تشكبل

لبة صساسبة

دة من القضاة الشرعب لببث موانن التعديل فبه

وبالتالي صمتد عل اجمللس ح ف ه ه املادة من القانو وترك األمر لقانو
األسرة وتطببقاته يف ا اام السدبة وما در علبه العمل من صحكام يف 5
ا اام ا عفرية القا ي هو من يلت م بدصوص قانو األسرة وبتبقق
الشرو الواجبة يف ا ا ن .وبالدسبة ىل ا اام ا عفرية ميلك القا ي
سلطة التقدير وسلطة املوالمة ملا فبه املصلبة الفضل للطفل يف حالة صنه
ضانته عدد وجود ظروف تستوجب فب ا ا ضانة .صعبد وصارر ص

سبضم

ورود ه ه املادة يف ه ا القانو ملطر جدًا؛ لوجود حصانة قانونبة بقانو
ٍّ من صحكامه ما
األسرة مدعت املسا بأي

11

تتبع اآللبة اليت فر ت مسألة

الشرو  .واملادة اليت صشرت لب ا هي املادة  111من قانو األسرة واليت حُدد
فب ا بالضبط الشرو وهي اإلسالم والبلوغ والقدرة عل ا ضانة والبدد 5
ال ي يتعلق بأال يكو مصابًا بأمراض معدية ملط ة وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا الربوجني رئبس هبئة
املستشارين القانونب باجمللس.
21

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سبدي الرئبس صردت ص صش

ىل ه ا التعارض مع قانو

األسرة يف املادة  111اما تفضلت األملت دال ال ايد .املادة  111تش بدص
قانع فبما يتعلق بشرو

ا ا ن ىل صنه يدبغي ص يكو سلبمًا من

األمراض املعدية ا ط ة وه ا املرض يف الواقع ملط وبالتالي ه ه املادة
تتعارض مع نص املادة  111من قانو األسرة ويستبسن ص تلغ ه ه املادة
وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت

بلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سبدي الرئبس صنا صتفق مع رئبس هبئة املستشارين القانونب

5

باجمللس واألملت دال ال ايد للسبب ال ي ذُار .صساسًا ا ضانة قُررت
شرعًا ملصلبة ا ضو نفسه ولبس ملصلبة ا ا ن عل صسا

ص صحد

والديه األم صو األا له حق يف حضانته .فاملصلبة الفضل للطفل هي حمل
اعتبار وحنن بصفتدا مشرع

يف مثل ه ه ا الة البد ص نكو دقبق

جدًا وحريص عل املصلبة الفضل للطفل .فأرى ص نص املادة ما ص يرجع 11
ىل الل.دة صو يتم التصويت عل ح فه؛ ألنه فعالً قد يعرض مصلبة األنفا
صو صبت م ىل ا طر عددما يكونو يف حضانة الش ص املتعاي

مع

اإليدو وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ صيد براهبم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سبدي الرئبس يف الواقع صنا صتفق مع األملت

دال ال ايد

و بلة سلما واألخ رئبس هبئة املستشارين القانونب باجمللس .ال ميكن ص
صعطي ا ق لش ص متعاي

21

ال فر ًا لو اانت
مع املرض يف ص يرع نف ً

املتعايشة مع املرض امرصة ف ل جيوو هلا ص ترع نفالً ر بعًا؟ ال ميكن ص
ص ح هلا ص ترع نفالً ر بعًا وهي مصابة باملرض؛ ل لك صتصور ص املادة
لبس هلا مكا يف القانو وصنلب ح ف ا وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس تكلمدا صاثر من مرة يف اجمللس عن جودة
التقارير .وصنا صتع.ب من ص املستشار القانوني هل ه الل.دة
ه ه املادة مع قانو

يدتبه ىل تعارض

ملر .واألخ رئبس هبئة املستشارين صاد تعار

القانو اآلملر .قلدا سابقًا ندا لسدا مستشارين قانون

ولسدا مطلع

ا مع
يف 5

القانو بل حنن نصوغ املواد بقدر معلوماتدا .عددما تأتي مواد متعار ة مع
مواد قوان

صملرى ف ه تضعا العمل التشريعي لديدا .فأمتد

ــ سبدي الرئبس ــ ص يوجَّه اإلملوة املستشارين ىل مراجعة التقارير مراجعة
تامة تتماش مع القوان
قوان

السائدة ال ص ترفع لبدا قوان

صملرى فب ا تعارض فلوال وجود األملت

لكدا وافقدا عل املادة وصُقرت يف القانو

وبعدها نصدر

دال ال ايد و

بلة سلما

11

وبالتالي جودة التقارير مو و

م م جيب صمل ه بع االعتبار وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا صخ

ا

اإلملوا انمأنوا اونه جال من جملس الدواا وقد 15

انلع علبـه جمموعـة مـن املستشـارين هدـاك .يف بعـ

األوقـات قـد يغفلـو عـن

شيل مع ولك ي صعتقد ص دورنا التمببص والتدقبق ىل ص نصل ىل القرار
املداسب .وحنـن ال نريـد ص نقلـل مـن العطـال الـ ي يقـوم بـه اإلملـوة املستشـارين
ســوال مب.لســدا صو جملــس الدــواا ولكــ ي صرى صنــه مــن ملــال عر ــه علــب م
ستكشــا مثــل هـ ه األمــور الــيت حباجــة ىل تعــديل .األمــور بالدســبة ىل ه ـ ه 21
املــادة وا ــبة ف دــاك تعــارض مــع قــانو ملــر وتعــديل القــانو اآلملــر جيــب ص
يكــو وفــق لبــة معبدــة ل ـ لك هدــاك اقــرتا حب ـ ف املــادة  .11ولبســمح لــي
اإلملــوة الــ ين نلبــوا الكــالم ذا اــا لــدي م شــيل جديــد و ال فــال داعــي
لتكرار ما قبل .هل هداك مالحظات صملرى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُب ف ه ه املادة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي األملت مقررة
الل.دة.
11

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)12توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
صنبه ىل صنه بعد التصويت عل ه ه املادة سبتغ ترقبم املواد .هل هداك 15
مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.دة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تقر ه ه املادة بتعديل الل.دة .وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي
األملت مقررة الل.دة.
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العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثالث :واجبات املتعاي

مع الف و  :املادة ( :)11توصي

الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األملت الداتورة ج اد
عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سبدي الرئبس حبـ ا لـو يـتم تـرك تعـديل تـرقبم مـواد القـانو

11

ال ا حت ن اية املشرو ؛ أل األملت مقررة الل.دة قامـت بإعـادة الرتقـبم عدـد
نر املادة للتصويت وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا نـرتك ذلـك ملـا بعـد مداقشـة مـواد القـانو يف جمموعـه فلرمبـا 15
حت ف مواد صملرى .تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صنا فعالً صمتد ص تعود ه ه املادة ىل الل.دة
لألسباا التالبة :ألن ا صوجبت عل من يتم ااتشاف صابته بالف و

ص

21

يتوجه ىل الووارة لتلقي العال واملشورة واإلحانة مب انر اإلصابة ونر
التوعبة وناملا صندا نتكلم عن واجبات املتعاي

فب.ب ص نكو صيضًا صمام

نص حمكم فبما يتعلق ب ا الواجب واجب اإلبالغ .األمر األو صنه البد ص
يتم الدص صيضًا عل صنه ذا ااتشا الش ص اإلصابة ــ وحنن و عدا يف
املادة واجب اإلبالغ ــ فالبد ص نربطه بو ع عقوبة يف حالة عدم اإلبالغ .صنا 25
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 51

2115/11/8م

املضبطة 4

صعترب صيضًا ما ورد يف املشرو الثاني فبما يتعلق بإملطار ال و سوال اا
رجالً صو امرصة صمرًا م مًا أل هداك حاالت صيضًا يستعلم عد ا صحد ال وج ال
يعلم اآلملر ب ا األمر وحتدث العالقة ومن ثم تس ل عملبة انتقا الف و
فوجوا اإلملطار والعلم م م جدًا .وحنن يف قانو األسرة صيضًا يف حالة ال وا
من ثانبة صوجب القانو اإلملطار وبالتالي األمور املتعلقة واملرتتبة عل األمور 5
الصببة اليت ت ثر عل احتمالبة و مكانبة اإلصابة ب ا املرض البد ص تدظم
يف القانو  .ا لك وردت ه ه املالحظة يف املشرو ويف مالحظات الووارة
اليت تقدمت ب ا مع هبئة اإلفتال والتشريع القانوني وقد و عت فبه نصًا
متمب ًا وهو يتوقع سوال من عاشر صو انتقل الف و

لبه بأشكا خمتلفة.

صرى ص تعود ه ه املادة ىل الل.دة لكي تو ع فب ا واجبات و مانات اإلبالغ 11
بشكل مفصل وحتقق فعالً هدف املسم فبما يتعلق بواجباته .فكما صافل
له حقوقه امصاا فالبد صيضًا ص يعي واجباته جتاه مو و التبلبغ ووجوده
يف عالقة ووجبة سوال اا رجالً صو امرصة وص يتم الدص علبه وص يتم
ربطه برتتبب عقوبة علبه يف حالة عدم اإلبالغ عن مر ه يف باا العقوبات
ص ع صي عقوبة وااتفبت مبسألة ص صوجب علبه التبلبغ وامتدع 15

ألن ي ذا

هو عن بالغ ا

ات الر بة فكبا ستت

مسائل ا ماية والوقاية

للمتعايش مع اإليدو؟! ويف الوقت ذاته من املمكن ص يتسبب يف نقل املرض
ل لك صرى ص العقوبة رورية حت يلت م مبو و اإلبالغ و لباته.
21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ــ يا صملت دال ــ اقرتاحك هو ص تعود املادة ىل الل.دة للم يد من
الدراسة؟

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم مع
األعما

افة التوصبات املوجودة يف الصفبة  121من جدو

وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ صيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سبدي الرئبس املادة  11بتوصبة الل.دة تدص عل التالي5 :
«عل من يتم ااتشاف صابته بالف و
املصاا بالف و
ا

التوجه ىل الووارة »...من جيرب

عل التوجه ىل الووارة؟ لبست هداك لبة معبدة هل لدى

ات املعدبة بووارة الصبة لبة جترب من ملالهلا الش ص املصاا عل

التوجه ىل الووارة؟ ماذا ذا رف

ه ا الش ص التوجه ىل الووارة؟ هل يتم

رسا صفراد من الشرنة إلجباره عل التوجه ىل ووارة الصبة؟ هداك 11
غموض .صث ي عل ما جال يف الدص بشكل عام حبث نصت املادة عل
التالي« :عل من يتم ااتشاف صابته بالف و
حتديد

اا املصاا بالف و

التوجه ىل الووارة »...بدو

حبريدبًا صو صجدببًا وه ا هو الصببح

واألفضل حببث ال يوجد متبب يف الدص وه ا ما تفضلت به يف البداية
وهو صال نفر ب

األجد

والببري ي يف العال

األجانب وحنن نف ر اوندا حبريدب

الببرين حتتضن الف 15

بوجود ه الل ال ين يساهمو يف

اقتصاد البلد وجيب علبدا يايت م اما حنمي املوانن الببري ي وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور عبدالع ي عبدا

21

الع.ما .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سبدي الرئبس جال يف الصفبة  121صخصوص املادة 11
التالي« :املوافقة عل قرار جملس الدواا بإعادة صباغة املادة .ــ تغب عبارة
(ا

ة امل تصة) الواردة يف املادة ىل المة (الووارة)» ببدما جند يف 25

الصفبة  122يف نص املادة  15بعد التعديل التالي « :ذا ااتشفت امل سسة
الصببة ا كومبة صو ا اصة صابة صحد األش اص بالف و  »...ملاذا
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نستث ي امل سسة الصببة ا اصة مرة ومرة صملرى نأتي ب ارها مع
امل سسة الصببة ا كومبة؟ فكلتاهما ج ة مس ولة وورد يف التعديل :ذا
ااتشفت امل سسة الصببة ا الة املصابة باملرض سوال اانت ه ه
امل سسة الصببة حكومبة صو ملاصة وبالتالي هداك ختب
ىل ا

ة الصببة ا كومبة و ما ىل ا

فإما ص ن هب

ة الصببة ا اصة ببدما ذار 5

يف توصبة الل.دة صخصوص املادة  11التالي« :املوافقة عل قرار جملس الدواا
بإعادة صباغة املادة .ــ تغب عبارة (ا

ة امل تصة) الواردة يف املادة ىل المة

(الووارة)» وصنا صرى ص يف املادة لبسًا وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ صاد عبد

رية.

العضو صادق عيد آل رمحة:
شكرًا سبدي الرئبس املادة  11تدص عل التالي« :عل من يتم
ااتشاف صابته بالف و

التوجه ىل الووارة لتلقي العال واملشورة  »...صنا 15

ال صرى ش صًا ي هب بدفسه ىل الووارة لبقو نه مصاا باإليدو! صعتقد ص
عل الووارة بالغ صفراد صسرة املصاا لببموا صنفس م من اإلصابة بالف و
فقد يكتشا املصاا صنه مصاا بالف و

وقد يتوجه ىل ووارة الصبة

ولكده قد ال خيرب صفراد صسرته ب لك ل لك جيب عل الووارة بالغ صسرة
ه ا الش ص والقريب مده حو صابته بالف و

21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ حبس يد الرمببي.
25

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس املواد  11و 14و 15يدطبق علب ا ما تفضلت
ال وعل
به األملت دال ال ايد وهو ص هداك فع ً
هداك عقوبة عدد اإلملال ب ا الفعل وه ه املواد
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 51

ول ذلك البد ص تكو
توجب عقوبة عل
2115/11/8م

املضبطة 4

املت لا عن اإلبالغ ول لك صنا صمبل ىل ص تعود ه ه املواد الثالث ىل الل.دة
للم يد من الدراسة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت

5

بلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سبدي الرئبس فبما يتعلق باإلبالغ املواد التالبة هل ه املواد
نصت عل ص الووارة تقوم بإبالغ املشتبه يف صابته بالف و
عالقة مع الش ص املتعاي

مع الف و  .األمر اآلملر ال صرى

ذا اانت له
رورة إلرجا

11

ه ه املواد ىل الل.دة بل صرى التصويت علب ا وصتفق مع وجوا و ع مادة يف
بدد العقوبات جترّم وتعاقب الش ص املصاا بالف و
املشرو

ولكن ال صرى

يف حالة ملالله مبواد

رورة إلرجا ه ه املواد ىل الل.دة عل صسا

و ع

عقوبة بل صرى ص نصوت عل ه ه املواد ومن ثم من املمكن ص تتدار
الل.دة و ع عقوبة هل ا الباا ألندا ــ اما قالت األملت دال ال ايد ــ حددنا 15
حقو الش ص املتعاي

مع املصاا بف و

اإليدو وبالتالي البد صيضًا ص

تكو االلت امات وا بة وااللت امات ال ميكن ص تكو فعالة ما

نضع

عقوبات رادعة وحنث الش ص عل القبام بواجباته وبالتالي صرى التصويت
عل ه ه املواد والل.دة ستتدار

مو و و ع عقوبة يف حالة اإلملال ب ه
21

املواد وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صردت ص صؤاد ص اعرتا ي فقط عل املادة
 11أل املادة  11ب ا عبارة تدص عل صنه «عل من يتم ااتشاف صابته»
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وبالتالي اأ املرض ااتشا من ا
اليت تكلم صخصوص ا األخ صاد
وه ا العلم

يأتِ من ملال ا

ات الر بة وهي الفر بة نفس ا
رية حو

ذا علم املصاا مبر ه

ات الصببة سوال ا كومبة صو ا اصة يف

مملكة الببرين بالتالي من واجبه ص يبادر ىل بالغ ا

ات امل تصة

حبالته وص يتم ملطار املتعايش معه وباألملص ال و وصفراد صسرته ف ه 5
ا

ئبة فقط يف املادة  11وبودي ص صعرف صيضًا رصي ووارة الصبة يف ه ا

ا انب هل هداك من ا االت من صت وصبلغكم بإصابته ب ا املرض صم ص
لدى الووارة شكالبة يف معرفة الرقم ا قبقي للمصاب

بف و

اإليدو؟

وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت الداتورة مريم براهبم اهلاجري مدير دارة
الصبة العامة بووارة الصبة ولكن قبل اإلجابة عن تساؤ اإلملوا
األعضال لدي س ا وهو :يف امل تربات ا اصة ويف املستشفبات ا اصة ذا
صجرى صحد األش اص حتالبل من
التبلبل صابته بالف و

مد ا حتلبل مرض اإليدو وصظ رت نتب.ة 15

هل تقوم امل تربات ا اصة بإبالغكم با الة؟

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئبس

حبسب جرالات ووارة الصبة وقانو

األمراض املعدية يف مملكة الببرين عل

بع امل سسات الصببة 21

ا كومبة وا اصة تبلبغ قسم مكافبة األمراض بإدارة الصبة العامة بأي
حالة مصابة مبرض مع ٍد ومن

من ذلك مرض اإليدو وبالتالي تصلدا

معلومات عن ال حالة مصابة ب ا املرض وهداك قسم مع ي مبتابعة ه ه
ا االت ولديدا نظام لرصد صي حالة مر بة معدية مثل ه ه ا االت
وحتو ا االت ىل

دة استشارية وبالتالي هداك جرالات متبعة يف حالة 25

ااتشاف صي حالة مر بة معدية.
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الرئيـــــــــــــــس:
وماذا صخصوص العقوبة؟

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نبعًا التبلبغ واجب ويتم حتويل من يتسرت عل مرض معدٍ ىل الل.دة 5
القانونبة بووارة الصبة الختاذ الالوم ب ا الشأ .

الرئيـــــــــــــــس:
اونكم ج ة ر بة هل صنتم مع االقرتا بضرورة و ع عقوبة عل
11

من ال يلت م بالتبلبغ صو الفبص؟

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
حنن مع نصوص املواد  11و 14و 15وهي مواد متصلة مع بعض ا
البع

ولكن ذا اا املصاا بالف و

يعلم مبر ه وتسرت عل مر ه

فدبن مع و ع عقوبة علبه لعدم الت امه بتبلبغ ا
يدص عل واجبات املتعاي

ات امل تصة ف ا الباا 15

مع املرض.

الرئيـــــــــــــــس:
س الي هو :صال ترتتب صي عقوبة عل املصاا يف حالة عدم الت امه
بتبلبغ ا

ات امل تصة؟ هل صنتم مع فرض عقوبة عل من ال يلت م بالتبلبغ؟

21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
ذا ثبتت علبه الت مة فدبن مع العقوبة وجيب ص تكو هداك عقوبة
ألنه يعترب مصابًا ومتسرتًا عل مر ه وبالتالي من املمكن ص يدقل املرض
ىل صفراد ملرين يف صي

25

ظة من اللبظات.

الرئيـــــــــــــــس:
ذ صنتم مع و ع عقوبة يف حالة عدم االلت ام بالتبلبغ عن املرض.
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مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نعم.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ذ اآل يبدو ص اإلملوا مع عادة املادة ىل الل.دة مل يد من الدراسة
واألمل بع االعتبار اآلرال اليت نرحت و عادة صباغت ا بشكل ميثل رصي
اجمللس ورصي ا

ات الر بة فما هو رصي اجمللس املوقر؟ تفضلي األملت

الداتورة ج اد عبدا

الفا ل.
11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سبدي الرئبس صرى ص ه ه املادة ال يوجد فب ا ملالف ف ه
املادة تتعلق بواجبات الش ص املصاا بالف و

والصباغة وا بة

وا الف فقط عل العقوبة وبالتالي عددما نأتي ىل باا العقوبات فسدضع
مادة تعاقب من خيل ب ه االلت امات ل لك صرى ص نصوت عل املادة
15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور عبدالع ي عبدا

الع.ما .
21

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سبدي الرئبس تفضلت الداتورة مريم اهلاجري وقالت
ا

ات الصببة امل تصة تتعاو مع ووارة الصبة يف اإلبالغ عن املصاب

باألمراض املعدية ول لك ماولت صصر عل االمي ال ي ذارته سابقًا
صخصوص املادة  11حبث ورد يف توصبة الل.دة بشأن ا تغب عبارة «ا

ة

امل تصة» ىل المة «الووارة» ثم تأتي املواد يف موا ع صملرى وت ار ووارة 25
الصبة صو ا

ة امل تصة وناملا ص ا

فلماذا حت ف عبارة «ا
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس املربرات اليت تقدمت ب ا عدد اقرتاحي عادة 5
املادة ىل الل.دة للم يد من الدراسة صادت ا األملت الداتورة مريم
اهلاجري فدبن ال نتكلم هدا عن واجبات امل سسات الصببة اليت علب ا
تبلبغ ووارة الصبة عن صي حالة مر بة معدية بل نتكلم هدا عن واجب
املصاا يف ص يفصح عن مر ه لل .ات الصببة امل تصة ل لك األملت
الداتورة مريم اهلاجري ملتمت االم ا وقالت

هداك عقوبة عل من 11

يتسرت عل مر ه وواجب اإلملطار صيضًا مدصوص علبه يف املادة 11
وبالتالي الصباغة اليت صبغت ب ا املادة  11لبست هي الصباغة اليت
نست دف ا فدبن ال نست دف مسألة عدم مبادرة املصاا ىل اإلملطار واإلبالغ
عن صابته ب ا املرض وال ميكن مترير املادة ب ه الصباغة ونقوم بو ع
عقوبة هلا ثم نقو فلدرجع هلا لتغب نببعة الفعل املرتكب .ل لك صمتد عادة 15
ه ه املادة حت تتم

افة مسألة واجب التبلبغ واإلملطار ملن هلم ا ق يف

املعرفة حت ال يدتقل لب م املرض وا لك مس ولبته يف ال هاا لتلقي
العال والتوعبة ه ه األفعا الثالثة مرتبطة ببعض ا البع

واملوجود لديدا

هو فقط ما خيتص ب هابه لتلقي العال والتوعبة يف حالة ااتشاف صابته
باملرض ولبس لديدا ما خيتص مبو و حقه يف التبلبغ و ملطار من قد يتسبب 21
علبه ب ا املرض وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور صيد سا العري .

25

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سبدي الرئبس بالدسبة ىل املادة ف ي وا بة ونص ا هو:
«عل من يتم ااتشاف صابته بالف و
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و

يقل التوجه ىل اشا املرض بل قا «لتلقي العال واملشورة الطببة»

ويف حالة االاتشاف حبد ا سوف يُرسل من الطب ا اص ومن الطب العام
اما قالت األملت الداتورة مريم اهلاجري وال املعلومات سوف تكو
ا

ال وسوف يت
لدي م عدد ااتشاف املرض اعدوانه مث ً
وووارة الصبة ال اإلجرالات من صجل متابعة ه ا املري

او ا كومي
فال صجد ص يف 5

املادة صي شيل خيل مبسألة فرض عقوبة علبه أل املعلومة سوف تصل ىل
ا

ات مب.رد الكشا عل املري

ومعرفة صنه مصاا ب ا الف و

وحبد ا سوف يُالحق من قبل الووارة ذ األمور وا بة والدص هدا وا ح
جدًا .واما قالت األملت رئبس الل.دة نه ذا اانت هداك عقوبات ف ي يف
حالة رفضه لتلقي العال مع علمه باملرض صو يف حالة ممارسته ا دس من 11
غ موانع مع ووجته ف ه صمور ثانوية؛ ل ا جيب علبدا املوافقة عل ه ه
املادة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا عل الٍ لديدا اآل وج تا نظر وهما ص املادة مستوفاة
واألملرى تقو

نه جيب ص نضع عقوبة لعدم االلت ام و ال فإ االلت ام لن

يكو له معد

ولديدا رصي ملر وهو عادة ه ه املادة ىل الل.دة مل يد من

15

الدراسة ويف حالة عدم موافقتكم سوف نصوت عل املادة اما وردت
ف ل هداك مالحظات صملرى؟
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل عادة ه ه املادة ىل الل.دة مل يد من الدراسة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُعاد ه ه املادة ىل الل.دة وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي األملت
مقررة الل.دة.
5

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)14توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل

ه ه املادة؟ تفضل األخ حبس يد 11

الرمببي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس قبل قلبل قلت

ه ه املادة جيب ص تعود ىل

الل.دة أل الفقرة الثانبة نصت عل « :و ظر عل املتعاي

مع الف و

فور 15

علمه بإصابته القبام بأي سلوك من املتعارف علبه صنه ي دي ىل نقل الف و
ىل الغ » فلو افرت دا صنه
نقل الف و

ىل الغ

يقم بأي سلوك من املتعارف علبه صنه ي دي ىل

ف دا صرى صنه جيب درا عقوبة عل املت لا عن

اإلبالغ صو من قام بدقل الف و

ىل غ ه صيضًا ول لك صنلب عادة املادة ىل
21

الل.دة مل يد من الدراسة وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت وهوة حممد الكواري.
25

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سبدي الرئبس لدي بع
املتعاي

مع الف و
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علبه صنه ي دي ىل نقل الف و

ىل الغ » وج ة نظري هدا هي ح ف عبارة

«من املتعارف علبه» حببث نقو هدا (صي سلوك) بدو حتديد (املتعارف
علبه) واأن ي لدي شيل صفكر فبه وصريد مده القبام بعمله ولو ح فدا
ه ه العبارة سوف تكو صو ح وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا سوف صعبد قرالة العبارة بعد التعديل ال ي اقرتحته األملت
وهوة الكواري حت يكو اإلملوا عل علم ب لك .العبارة بعد التعديل هي:
«و ظر عل املتعاي
ي دي ىل نقل الف و

مع الف و

فور علمه بإصابته القبام بأي سلوك

ىل الغ » .ذ لديدا اقرتا بإعادة املادة ىل الل.دة 11

مل يد من الدراسة ألن ا مرتبطة باملادة اليت تسبق ا وألن ا ال ترتتب علب ا صي
عقوبة يف حالة عدم االلت ام ولديدا ا لك اقرتا األملت وهوة الكواري.
تفضل األخ الداتور حممد عبدا

الدلبمي املستشار القانوني لش و الل.ا

باجمللس.
15

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سبدي الرئبس بالدسبة ىل ه ه املادة مت الدص عل عقوبة هلا
يف املادة  22ونص ا اآلتي« :يُعاقب با بس مدة ال ت يد عل سدة وبالغرامة
اليت ال تقل عن صلفي ديدار وال ت يد عل عشرين صلا ديدار صو بإحدى هات
العقوبت

ال من تسبب صخطئه يف نقل الف و

ىل الغ  .ويُعاقب بالس.ن 21

مدة ال تقل عن عشر سدوات وبالغرامة اليت ال تقل عن عشرة الف ديدار وال
ت يد عل حس

صلا ديدار ال من تسبب يف نقل الف و

عمدًا ىل

الغ » ذ ه ه املادة تُغطي عقوبة ما ورد يف املادة املشار لب ا وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ذ العقوبة واردة يف املادة  22عل الٍ اآل األخ حبس
الرمببي يطلب و ع عقوبة والعقوبة موجودة يف مادة صملرى ولكده يقو
جيب ص يُشار لب ا يف ه ه املادة ول لك يُطالب بإرجا املادة مل يد من
5

الدراسة ولو ع العقوبة .هل هداك مالحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس عل عادة ه ه املادة ىل الل.دة؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل األملت وهوة الكواري؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر ه ه املادة بالتعديل امل اور وندتقل ىل املادة التالبة تفضلي 21
األملت مقررة الل.دة.

العضو هالة رمزي فايز:
املادة ( :)15توصي الل.دة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
25

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هداك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس لدي استفسار موجه ىل الداتورة مريم
اهلاجري ذا تسمح .املادة هدا ملاصة مبسألة ااتشاف املرض ودور الووارة
هو بالغ املشتبه فب م باإلصابة ب ا املرض ف ل ا دود اليت تقا عددها
الووارة هي بالغ م فقط صم صنه يتم استدعاؤهم وفبص م صيضًا؟ هل ستدطبق 5
علب م مسألة ا رب يف جرال الفبص الط

للتأاد من صابت م صم ال؟

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت الداتورة مريم براهبم اهلاجري مدير دارة 11
الصبة العامة بووارة الصبة.

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سبدي الرئبس عدد ااتشافدا للبالة سوف نقوم بإبالغ
املشتبه يف صابت م بالف و
تشاورية وشر

ونبدص اإلجرالات صي سوف نستدعب م

لسة 15

ويتم استكما ال اإلجرالات وملاصة ذا اانت هداك

حتالبل وعال ومتابعة فاملسألة ال تقا عدد اإلبالغ فقط و منا هداك
جرالات متبعة صخصوص صي حالة نكتشف ا وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سبدي الرئبس صستمببك ع رًا يا سبدي الرئبس صرجو ص
تتبملدا قلبالً ألندا حريصو عل ص يكو الدص وا بًا أل نص املادة 25 15
ا الي يقو  « :بالغ املشتبه يف صابت م بالف و » ووقا عدد ه ا ا د
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ول لك من املفرتض ص يستتبع م صهم شيل ــ ناملا صن ا حاالت مشتبه فب ا ــ
وهو ص يتم الدص عل ذلك واإلشارة ىل ابا ستدظمو مسألة ما بعد
التبلبغ وه ا هو امل م حت يتم التأاد من صابت ا صو عدم صابت ا فإذا
اانت مصابة عددها تبدص الووارة بالفبص صوالً ثم بإجرالات الوقاية
وا ماية و ذا ثبت مللوها من اإلصابة فدبمد ا

عل ذلك ولكن اإلجرال 5

يف نص املادة ااتف بإبالغ م فقط من دو ص يو ح ما هي الت امات
الووارة الالحقة؟ صي ما بعد اإلبالغ والتبقق من اإلصابة فبب ا لو تتم

افة

ما تفضلت به األملت الداتورة مريم اهلاجري ىل الدص وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ صيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سبدي الرئبس س ا موجه ىل ووارة الصبة :ما هو اإلجرال
املتبع عدد رف

املشتبه فبه اجمليل إلجرال الفبوص الضرورية هل هداك 15

لبة صو عقاا؟ حبث

البع

ال يود اجمليل ىل املستشف بسبب وجود

حرا اجتماعي مثالً صو بسبب و ع العائلة ف ل هداك لبة صو قوان
وصنظمة معبدة جترب ه ا الش ص عل اجمليل؟ وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ دروي

صيد املداعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
شكرًا سبدي الرئبس الدص هدا بعد التعديل هو « :ذا ااتشفت
امل سسة الصببة ا كومبة صو ا اصة صابة صحد األش اص بالف و
واا ه ا الش ص نرفًا يف عالقة جدسبة» ه ه حالة ولكن ذا اا
الش ص قد تعان
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25

عل اجملتمع وسبوسع من انتشار املرض صي صندا تطرقدا فقط ىل العالقة
ا دسبة و نتطر ىل است دام اإلبر صثدال تعانبه امل درات وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا األخ دروي
ا دسبة بل قد
املصاب

املداعي يقو  :لبس فقط من ملال العالقة 5

دث من ملال حقن اإلبر حببث يدتقل ه ا املرض من

ىل ملرين .تفضلي األملت مريم براهبم اهلاجري مدير دارة الصبة

العامة بووارة الصبة.
11

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
سبدي الرئبس نو ح مرة صملرى ص مرض اإليدو يدتقل عن نريق
ثالثة صمور وهي1 :ــ نقل الدم2 .ــ ا دس والشرااة يف اإلبر حبث نرى ص
نسبة اب ة من متعاني امل درات يصابو باملرض1 .ــ من األم ىل الطفل.
ه ه نر االنتقا

وحنن يف ووارة الصبة عددما نكتشا ه ه ا االت

هداك جرالات نقوم ب ا ولكددا نفضل بعد صدار ه ا القانو ص تكو
هداك الئبة تدفب ية ت ار فب ا تفاصبل ه ه اإلجرالات وما يت
رف

15

يف حالة

الش ص عمل الفبص والتبالبل وتكو ه ه الالئبة شاملة ااملة

وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ عبدالرين حممد

ش .

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سبدي الرئبس حت تستقبم املادة صقرت ــ اما اقرت بع
اإلملوة ــ ص حن ف

لة «واا ه ا الش ص نرفًا يف عالقة جدسبة» لتقرص 25

املادة « :ذا ااتشفت امل سسة الصببة ا كومبة صو ا اصة صابة صحد
األش اص بالف و

فعل الووارة بالغ املشتبه يف صابت م بالف و »

وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ

ا حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس صعتقد ص املادة وا بة هداك ثالث نر

5

النتقا املرض اما ذارت الداتورة مريم اهلاجري وهي بالدم ــ وعدد نقل
الدم يكو هداك فبص وسبصبب الش ص نفسه ولن يدتقل ىل نرف ملر ــ
وبالوالدة ــ وحنن نعلم ص األم ا امل حتمل الف و

ــ وعن نريق ا دس

وه ه املادة ملاصة باالنتقا عن نريق ا دس حببث ذا ااتشا ص صحد
األش اص مصاا باملرض وله عالقة جدسبة بطرف ملر فالووارة تبلغ الطرف 11
اآلملر بأنه مشتبه فبه ه ا هو القصد من املادة وال حتتا

ىل تعديل صو

تو بح.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هو يتكلم عن االنتقا بطريق تعاني امل درات.

العضو مجال حممد فخرو:
سبدي الرئبس

املادة تقو  « :ذا ااتشفت امل سسة الصببة

ا كومبة صو ا اصة صابة صحد األش اص بالف و

واا ه ا الش ص

نرفًا يف عالقة جدسبة فعل الووارة بالغ املشتبه يف صابت م بالف و »
و

21

تقل :انتقا املرض عن نريق ا دس فقد يكو االنتقا عن نريق

اإلبر صو الوراثة صو غ ذلك ولكن ذا اانت هل ا الش ص عالقة جدسبة
يبلَّغ الطرف اآلملر بأنه مشتبه فبه ولبس األمر متعلقًا باالنتقا عن نريق
ا دس فقط فأعتقد ص املادة اما صتت صبببة وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ صيد براهبم ب اد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سبدي الرئبس ف مي للمادة هو صن ا تتكلم عن نرف له
عالقة جدسبة فقط وال تشمل األمور األملرى مثل نقل الدم وحضانة الطفل
ش

ول لك صتفق مع األخ عبدالرين

يف ح ف عبارة «واا ه ا

الش ص نرفًا يف عالقة جدسبة» واعتماد الدص ال ي ذاره وهو « ذا 5
ااتشفت امل سسة الصببة ا كومبة صو ا اصة صابة صحد األش اص
بالف و

فعل الووارة بالغ املشتبه يف صابت م بالف و » وال تُبدد يف

القانو األسباا سوال اانت عالقة جدسبة صو نقل الدم صو تعاني امل درات
صو عن نريق اإلبر وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور حممد عبدا

الدلبمي املستشار

القانونـي لش و الل.ا باجمللس.
15

املستشار القانونـي لشئون اللجان باجمللس:
شكرًا سبدي الرئبس ذا رجعدا ىل التعريفات فسد.د ص التعريفات
حددت املشتبه فب م ومشلت ال ا االت ولبس فقط ما يتعلق بالعالقة
ا دسبة فقد جال تعريا املشتبه يف صابته بالف و
«الشريك ا دسي للمتعاي

مع ف و

عل الدبو التالي:

نقص املداعة صو املشارك معه يف حقن

التعاني صو ال من تعرض إلحدى نر نقل العدوى» وبالتالي صعتقد ص ما 21
اقرتحه األخ عبدالرين

ش يف حمله حت يكو نص املادة متسقًا مع

التعريا فتب ف العبارة املتعلقة بالعالقة ا دسبة؛ لبصبح نص املادة شامالً
لكل حاالت املشتبه فب م وبالتالي يتم بالغ

بع ه ه ا االت الواردة يف

التعريا وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضلي األملت سامبة مللبل امل يد.
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العضو سامية خليل املؤيد:
شكرًا سبدي الرئبس الحظت يف نصوص مشرو القانو ص
الش ص املشتبه يف صابته يبلغ أل هداك نرفًا ملر معدبًا فبطلب إلجرال
الفبص ووجود العبارة ب ه الطريقة م م جدًا حبث

هداك ش صًا ملر

يدملل يف املو و وسبتم االتصا به من قبل الووارة وسبطلب حضوره سوال 5
من قبل امل سسة الصببة ا كومبة صو ا اصة إلجرال الفبص فأعتقد ص
وجود ه ه العبارة م م جدًا وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا هل هداك مالحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
عل ا ٍل هداك اقرتا من األخ عبدالرين
من بع

ش وهداك تثدبة علبه 15

اإلملوة األعضال وهو ص تقرص املادة عل الدبو التالي « :ذا ااتشفت

امل سسة الصببة ا كومبة صو ا اصة صابة صحد األش اص بالف و
فعل الووارة بالغ املشتبه يف صابت م بالف و » وه ا يشمل ــ يا صملت
سامبة ــ املشتبه فبه ذا اا نرفًا يف عالقة جدسبة فإسقا ه ه العبارة
من املادة لن ي ثر بل عل العكس قد يعطي اإلملوة يف ووارة الصبة جماالً 21
صوسع من ملال و ع ال ه ه التفاصبل يف اللوائح التدفب ية .هل يوافق
اجمللس عل ه ه املادة بتعديل األخ عبدالرين

ش ؟

(أغلبية موافقة)

25

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

تُقر ه ه املادة بالتعديل امل اور .وسدقا عدد ه ا ا د

وسدواصل مداقشة بقبة مواد مشرو القانو يف ا لسة القادمة .ولديدا بدد
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صمل

عل جدو األعما وهو تقرير وفد جملس الشورى حو االجتما

الربملاني الثالث ب
للعالقات مع شبه ا

وفد مملكة الببرين الربملاني ووفد الربملا األوروبي
يرة العرببة .هل هداك مالحظات علبه؟ تفضل األخ

صيد براهبم ب اد.
5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سبدي الرئبس ه ا التقرير غريب وجتاوو ال التقارير
السابقة فمع رة سبدي الرئبس ولبع رني األخ

ا ف رو .التوصبات اليت

جالت يف الصفبة  211من جدو األعما ذارت يف البدد  « 9رورة االتفا
مع جملس الدواا صخصوص الربوتواو ال ي جيب العمل مبوجبه يف مثل 11
ه ه ال يارات اليت ال تددر حتت الشعبة الربملانبة صو االتفا عل تدظبم

بع

ال يارات املشرتاة حتت مظلة الشعبة الربملانبة» ه ه مالحظة م مة جدًا
تطر

لب ا التقرير وه ا جيرنا ىل عدة صسئلة :هل اانت هداك دعوتا

مدفصلتا لكل جملس عل حدة صم اانت هداك دعوة واحدة فقط للسلطة
التشريعبة يف مملكة الببرين؟ و ذا اانت هداك دعوة واحدة فأنا صعتقد ص
الشعبة الربملانبة هي املدا

15

ب ا املتبار صعضال الوفد ومن ملال قرالتي

للتقرير تتضح مشاراة الدائب األو لرئبس جملس الشورى والدائب األو
لرئبس جملس الدواا فأي ما يرص

الوفد؟ ومن هو ال ي يعد التقرير؟ هل

التقرير صادر عن جملس الدواا صم جملس الشورى؟ نقطة صملرى حت
نت.دب ما حدث من االودواجبة يف رئاسة الوفد هل يرص
احرتامي وتقديري ــ األخ

الوفد ــ مع 21

ا ف رو اونه صاحب ملربة والدائب األو

لرئبس جملس الشورى لعدة سدوات صم يرصسه الدائب األو لرئبس جملس
الدواا؟ صعتقد ص العملبة حتتا ىل تقببم صاثر و ذا اانت هداك دعوتا
مدفصلتا فدبن صمام تقرير جمللس الشورى وبانتظار عداد تقرير ملر من
جملس الدواا وقد خيتلا التقريرا املتعلقا بوفد واحد ميثل السلطة 25
التشريعبة يف مملكة الببرين فلماذا يكو هداك تقريرا ؟ وردت يف ن اية
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التقرير بع

التوصبات ففي الصفبة  199ذارت  2توصبات ويف الصفبة

 211ذارت  9توصبات ملاذا ه ه (الل بطة) يف التقرير؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا تفضل األخ صيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سبدي الرئبس صعتقد ص ه ا هو صو تقرير يصدر عن
اجمللس يكو شامالً و وي ال األمور اليت متت مداقشت ا ملال اجتماعدا
مع الوفد األوروبي يف برواسل بتاريخ  21بريل 2115م .هداك نقطة م مة 11
سأنرح ا وصرجو من األمانة العامة االستما هل ه املالحظة حاولدا بأقص
ج د ص جند صي معلومة عن االجتماعات السابقة ولكن

تكن هداك صي

معلومات وا طررت ىل االتصا بوابل ووارة ا ارجبة األخ عبدا
عبداللطبا و

يقصر وصمدنا ب ه املعلومات والس ا  :اجمللس مر عل

نشائه صاثر من  12سدة فكبا ال توجد معلومات ميكن للوفود اليت 15
تشارك يف مثل ه ه االجتماعات امل مة ص تطلع علب ا؟ ه ا غ صببح جيب
ص تكو هداك لبة لدى اإلملوة يف األمانة العامة لالحتفاظ ب ه املعلومات
اي يرجع لب ا ال ين سوف ي هبو يف املستقبل وصعتقد ص ه ه نقطة
م مة .بالدسبة ىل ما تطر
تقرير مشرتك وال الدقا

لبه األخ صيد ب اد صقو

ه ا يف الواقع

اليت متت اإلشارة لب ا اانت باالتفا مع 21

اإلملوا يف جملس الدواا وحنن هدا نثمن ونشكر ج ودهم وج ود اإلملوة
يف جملس الشورى ال ين ساهموا يف عداد ه ا التقرير واالتصاالت
واالجتماعات اليت متت يف برواسل واا هلا صدى جبدًا و جياببًا بالدسبة
ىل مملكة الببرين .وصود هدا معالي الرئبس ص صتقدم بالشكر ىل األملت
جنا الراشد واألخ سعبد ف ما اانا مثاالً للدبلوماسبة الببريدبة اليت تشرّف 25
البلد من ملال تعاون ما مع الوفد وتس بل
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الشعور ىل معالي األخ الشبخ ملالد بن صيد

مللبفة ووير ا ارجبة

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا تفضل األخ حبس يد الرمببي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سبدي الرئبس ما تفضل به وصثاره ومبلدا األخ صيد ب اد هو
حقبقي وشيل مستغرا ص يصدر تقريرا عن وفد واحد ول لك ال ما
تفضل به األخ صيد ب اد جيب ص ي مل يف االعتبار؛ وصيضًا ورد يف وفد 11
جملس الدواا اسم صحد اإلملوة الدواا ملطًأ وجيب التدويه ىل تصبببه
حبث ذار حسن بو

ا والصببح

ا بوحسن وجيب صال خير التقرير

من جملسدا ىل جملس الدواا ب ه الصورة ول لك وجب التدويه وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ الداتور حممد علي حممد ا

اعي.

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شكرًا سبدي الرئبس بودي ص صصبح معلومت
وهما :ذار ص بل.بكا نظام ا

وردتا يف التقرير

وري والواقع ص نظام ا كم يف 21

بل.بكا هو ملكبة دستورية ه ا صوالً .ثانبًا :ذار عن عالقة الببرين
باالحتاد األوروبي صن ا ترجع ىل مئات السد

وا قبقة صنه

تكن هداك

صي عالقات ب الببرين واالحتاد األوروبي ترجع ىل ه ه الفرتة وحت سدة
1971م اانت بريطانبا العظم هي اليت تتوىل الش و ا ارجبة للببرين
ول لك وجب التدويه وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ دروي

صيد املداعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
شكرًا سبدي الرئبس لدي مالحظات عل مشاراة اجمللس يف 5
امل مترات العرببة والدولبة؛ صشكر عطالام وج ودام املب ولة يف رئاسة
اجمللس مبساندة اإلدارة التدفب ية والكل مشكورين عل ذلك

ال صن ي

صناشدام واهلبئة التدفب ية يف اجمللس األمل يف االعتبار األمور الثالثة التالبة:
صوالً :جيب ص تكو مشاراة اجمللس فعّالة وذات قبمة ألجل توصبل المة
اململكة ورفع شأن ا؛ وجيب جت ب الوفد مبعلومات اافبة حت يستطبع 11
العطال .ثانبًا :عل اجمللس ص يكو قدوة يف ختفب

نفقات السفر متاشبًا

مع الظروف االقتصادية للمملكة .ثالثًا :جيب ترشبح األعضال صصباا
الكفالة والت صص مع التدويع ولبس حصر وتكرار املشاراة يف فئة معبدة
رغم وجود  41عضوًا
ا لك عل

ملو الثقة السامبة امللكبة .املالحظات السابقة تُطبق

داريي و عالمبي اجمللس الكل جيب ص يأمل فرصته حت ال 15

تثار صي تساؤالت بشأ املشاراات .وصمتد عل

دارة اجمللس عداد جدو

يب ص ال وعدد مرات مشاراة األعضال يف الفعالبات داملل وملار اململكة
صثدال الدور األو من الفصل التشريعي الرابع ومن ثم يوو علبدا ألجل
االنال علبه و بدال الرصي ذا ل م األمر وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا تفضل األخ

ا حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سبدي الرئبس لتو بح بع

األمور لبع

ال مالل ا ح لي 25

ص صقو التالي :صوالً :ص الدعوة وج ت ــ اما تعلم معالبك ــ ىل وفدين
مستقل

وه ه ال يارة لبست
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وشكّل ال جملس وفده بشكل

الربملانبة و منا وج ت دعوتا مستقلتا

مستقل .ثانبًا :ه ا التقرير صعده وفد جملس الشورى لكي يُعرض عل ه ا
اجمللس ولبس لدا عالقة باإلملوة يف جملس الدواا ف م يعدو تقريرهم
املستقل أل ه ا تقرير ملاص بأعضال وفد جملس الشورى؛ وحنن
التقرير بع

مدّا ه ا

ما صت عل لسا ال مالل من جملس الدواا حت تكتمل 5

الصورة لقارئ التقرير حو ا وار ال ي مت ب

األنراف الثالثة جملس

الشورى وجملس الدواا واإلملوة يف الربملا البل.بكي .ول لك ترى سبدي
الرئبس عل الصفبة األوىل من التقرير ص هداك رئبس

يف ه ا الوفد

رئبس لوفد جملس الدواا ورئبس لوفد جملس الشورى و

يكن هداك

رئبس مشرتك .بالدسبة ىل ما ذاره ال مبل األخ صيد ا داد حو التقارير 11
السابقة صقو

ه ه اانت مشكلة حقبقبة وا طررنا ىل ص نل.أ ىل

السفارة يف بل.بكا لبأمل وا نس ة من تقرير صعده االحتاد األوروبي يف
بل.بكا حت نطلع عل املداقشات اليت متت يف ال يارت األوىل والثانبة؛ و
يكن عددنا صي صورا صو مستددات يف اجمللس وال ا لك لدى اإلملوا يف
الدواا

يتم توثبق صي شيل حو تلك ال يارات .صخصوص عالقاتدا مع 15

االحتاد األوروبي ال صعرف صين ُذاِرَ ذلك ولكددا ذارنا يف التقرير ص
عالقتدا مع االحتاد األوروبي بدصت من عام 1988م ــ وصقصد العالقات
االقتصادية ــ عددما بدص ا وار مع االحتاد األوروبي واملعروف ص االحتاد
األوروبي اكبا صُسس م ملرًا و

مت

علبه مئات السد

فرمبا ص

ا طأ اا يف الصباغة باست دام لفظ مكا لفظ ملر وصشكر األخ 21
الداتور حممد علي ا

اعي عل التدببه .وبالدسبة ىل املالحظة رقم  9يف

نظري هي مالحظة م مة ألندا يف اعتقادي من غ الواجب ص نظ ر بصفتدا
وفدين مستقل

صع ي صنه يف ويارة واحدة قد ال يكو من املداسب ص ن هب

بصفتدا وفدين مستقل

و منا من األفضل ص ن هب بصفتدا وفدًا واحدًا

ولكن مع األسا ه ا األمر
ذارناها تقو

يُدر

يف الشعبة الربملانبة والتوصبة اليت 25

ه ا املو و جيب ص يُدر
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ال وحت
قرار بشأنه مستقب ً

صتت دعوتا مستقلتا فال يوجد ما يض صبدًا

من ص نشكل وفدًا واحدًا ألندا سوف منثل مملكة الببرين ولن منثل ال
جملس عل حدة .جرت العادة ــ سبدي الرئبس ــ صنه يف

ا الصداقة ذا

اا يف دولة ما برملانًا واحدًا فإندا ــ أل لديدا غرفت

ــ نشكل جملسًا

واحدًا ميثل الببرين فما بالكم وحنن ذاهبو

ىل اجتما تدسبقي مع 5

االحتاد األوروبي من ج ة ومملكة الببرين من ج ة صملرى ذ من األفضل
ص ن هب بصفتدا وفدًا واحدًا وه ه هي توصبتدا وسوف نأمل ها ىل اإلملوة
يف الشعبة الربملانبة لتفادي ه ا ا طأ مستقبالً .ه ا االجتما يُعقد مرة ال
سدت

وبالتالي جيب ص حنضر من اآل ــ اما ذارت التوصبات ــ

لالجتما القادم ال ي سوف يعقد يف الببرين يف عام 2117م .صعتقد صن ي قد 11
صجبت عل ال التساؤالت و ذا

صان قد صجبت عن شيل فإن ي عل

االستعداد لإلجابة عده وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا تفضل األخ صيد براهبم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سبدي الرئبس الواقع ص ما تفضل به األخ

ا ف رو صو ح

املو و ال ي ادت صعتقد صنه شكالبة حدثت ما ب

جملسي الشورى

والدواا .اجمللسا ميثال السلطة التشريعبة واا من املفرتض ص حتو
ه ه الدعوة ــ مثلما تفضل األخ
صعضال الوفد وذلك عل صسا

21

ا ف رو ــ ىل الشعبة الربملانبة الملتبار
صال يكو هداك تكرار ملدصب متساوي

يف ويارة واحدة ه ا صمر .واألمر اآلملر صنه يف التوصبة رقم  7ورد« :توجبه
الدعوة لرئبسة جملس الشبوخ البل.بكي» و ذا وج دا الدعوة ىل رئبسة
جملس الشبوخ البل.بكي وصتت ىل الببرين ف ل سبكو ذلك بدعوة جملس 25
الشورى وبعد ذلك يقابل ا اإلملوة الدواا صم تكو الدعوة من السلطة
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التشريعبة؟! صتصور ص السلطة التشريعبة مب.لسب ا الشورى والدواا هي
املدا ب ا تب ي ه ه األمور.

الرئيـــــــــــــــس:
جملس الشبوخ هو نظ جملس الشورى فالدعوة تأتي من اجمللس 5
الدظ للم.لس هداك والدعوة سوف توجه من جملس الشورى.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ه ه التوصبة صتت من جملس الشورى و ذا صتت توصبة صملرى مشاب ة
11

من جملس الدواا يف تقريرهم فأي الدعوت ستُ.اا؟!

الرئيـــــــــــــــس:
ستوجه دعوت م ىل جملس الدواا البل.بكي ولبس ىل جملس
الشبوخ فمثلما حنن لديدا جملسا يف الببرين هداك صيضًا جملسا يف
بل.بكا والدعوة املقصودة يف التوصبة موج ة من جملس الشورى الببري ي 15
ىل رئبسة جملس الشبوخ البل.بكي و ذا صراد اإلملوة يف الدواا توجبه دعوة
ىل جملس الدواا يف بل.بكا فل م ذلك.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
سبدي الرئبس هل صتوقع يف تقرير جملس الدواا وجود توصبة بتوجبه 21
دعوة ىل رئبس جملس الدواا البل.بكي؟

الرئيـــــــــــــــس:
ه ا شأن م

ذا صرادوا دعوة رئبس جملس الدواا البل.بكي ف ا
25

شأن م .هل هداك مالحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
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