.5

الاضـــــــــــو صيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ ار.

.2

الاضـــــو الـــــداتور صيـــــد ســـــا الاـــــري .

.1

الاضـــــــــــــو صيـــــــــــــد مهـــــــــــــد ا ـــــــــــــدار.

.4

الاضــــــــــو ب ــــــــــام

اعيــــــــــل البنمبمــــــــــد.

.1

الاضــــــــــــــو اســــــــــــــم صيــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .

.6

الاضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا

مـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.7

الاضـــــــــــــــو

اـــــــــــة

مـــــــــــد الراـــــــــ ـ .

.8

الاضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ســــــــــــــلما .

.9

الاضــــو الــــداتورة هــــار عبــــدا

.51

الاضـــــــــــــو ـــــــــــــوار حبيـــــــــــــب اخليـــــــــــــا .

.55

الاضـــــــــــــو ـــــــــــــوار عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.52

الاضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النايمـــــــــــ ـ .

.51

الاضــــــــــــــــو ملالــــــــــد ح ــــــــــ امل ــــــــــقط .

.54

الاضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

مــــــــــــــد امل ــــــــــــــلم.

.51

الاضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميبــــــــــ ـ .

.56

الاضــــــــــــو ررويــــــــــ ـ

صيــــــــــــد املنــــــــــــاع .

.57

الاضـــــــــــــــــــو رع

.58

الاضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

الفا ــــل.

اســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.
فــــــــــــــر .

مــــــــــــد الرــــــــــــوار .

.59

الاضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.21

الاضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.25

الاضــــــــو الـــــداتور ســـــايد صيـــــد عبـــــدا .

.22

الاضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــار الببارنــــــــــــة.

.21

الاضـــــــــــــو سوســـــــــــــد حـــــــــــــا

قـــــــــــــو .

.24

الاضــــــــو ســــــــيد

.21

الاضـــــــــــــو صـــــــــــــار عيـــــــــــــد

.26

الاضــــــــــو عــــــــــار عبــــــــــدالريد املاــــــــــاورة.
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مـــــــــد

.27

الاضـــــــــو عبـــــــــدالريد

.28

الاضـــــو الـــــداتور عبـــــدالا ي ح ـــــد صبـــــل.

.29

الا.مــا .

الاضــو الــداتور عبــدالا ي عبــدا

شـــــــ ـ .

ـــــد املنصـــــور.

.11

الاضــــــــــو عبـــــدالوهاا عبدا

.15

الاضــــــــــــــو علــــــــــــــ عي ــــــــــــــ .صيــــــــــــــد.

.12

الاضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار الرـــــــوه. .

.11

.

الاضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ ار صيـــــــــــــد ا ـــــــــــــا

مـــد علـ ـ ح ـــد علـ ـ .

.14

الاضـــــــــــو الـــداتور

.11

الاضــــــو الداتور

.16

الاضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.17

الاضــــــــو نان ــــــ ـ رينــــــــا يلــــــ ـ ملضــــــــور .

18.

الاضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا مـــــــــــــــور.

.19

فـــــــــــــــاي .

مد عل

مد اخل اعـ .
مـــد ســـرحا .

الاضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ

ريـا األمـ الاـام

وقد حضر ا ل ة ساارة ال يد عبدا ليل بـراهيم

لــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا رومــة ســاارة ال ــيد عي ــ .بــد عبــدالريد
ا مار ووير ش و اإلعالم وش و جمل
اما حضر ا ل ة با

الشورى والنواا.

ممثل ا هاى الر ية وهم:

1

 مد ووارة اخلار ية:
 -ال يد مبار عبدا

الرميب الباحث القانون .

 مد ووارة املواصالى واع صاعى:
 - 5ال يدة ابت ام

مد الشمال مدير النقل ا و .

 - 2ال يد اما حف رياض امل تشار القانون .
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51

 مد ووارة ش و الدفا :
 - 5الاقيد حقوق منصور صيد املنصور امل تشار القانون .
 - 2الرائد براهيم وهر براهيم رئيس الش و القانونية.
 مد ووارة ش و اإلعالم وش و جمل
 - 5ال يد عبدالاظيم

1

الشورى والنواا:

مد الايد الوايـل امل ـاعد لشـ و جمل ـ

الشورى والنواا.
 - 2ال يد صارب اسم عاشور امل تشار القانون .
ــ وعدر مد مدير اإلراراى ورؤسا األق ام وموظف الووارة.
51
 مد ووارة الصبة:
 - 5الداتورة مريم براهيم اهلا ر مدير رارة الصبة الاامة.
 - 2الداتور عار سلما الصيار رئيس ق م مرافبة األمراض.
 - 1ال يد

مور رشيد شريا م تشار ش و ا الس.

 - 4ال يدة رحاا صيد الرفاع امل تشار القانون .
اما حضرها الداتور صيد عبدا

ناصر األم

51
الاام امل اعد

للموارر البشرية واملالية واملالوماى ،والداتورة فووية يوسا ا يب األم
الاام امل اعد لش و الاالقاى واإلعالم والببوث ،وال يد عبدالناصر

مد

الصديق األم الاام امل اعد لش و ا ل اى والل.ا  ،والداتور عصام 21
عبدالوهاا الربوجن رئيس هيئة امل تشاريد القانوني

با لس ،وصعضا

هيئة امل تشاريد القانوني با لس ،اما حضرها عدر مد مدير اإلراراى
ورؤسا األق ام وموظف األمانة الاامة ،ثم افتتح ماال الرئيس ا ل ة:
21

الرئيـــــــــــــــس:
ب م ا

الريد الرحيم ،صساد ا

صباحرم برل مل  ،نفتتح

ا ل ة اخلام ة مد رور اعناقار الاار الثان مد الفصل التشريا الراب ،
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ونبدص بتالوة ص ا األعضا املات ريد والغائب عد ا ل ة ال ابقة .فضل األخ
ريا األم الاام للم.لس.

عبدا ليل براهيم

األمني العام للمجلس:
شررًا سيد الرئيس ،ال الم عليرم ورية ا
ا

صباحرم

ياًا برل مل ،

وبراا  ،وصساد 1

يات ر عد حضور ه ه ا ل ة ص مد

صصباا ال اارة األعضا  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،وبه ا يرو النصاا القانون
وننتقل اآل

عناقار ا ل ة متوافرًا51 .

ىل البند التال مد دو األعما واخلاص بالتصديق عل.

مضبطة ا ل ة ال ابقة ،فهل هنا مالحظاى عليها؟ فضل األملت فا مة
عبدا بار الروه. .
51

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شررًا سيد الرئيس ،صباح اخل

ياًا ،يف الصفبة  22اا

الرالم مو هًا ىل األخ صيد ا دار واملرتوا يف املضبطة اسم األخ
الداتور صيد الاري  ،وا لك األمر يف الصفبة  ،21وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ الداتور صيد سا الاري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شررًا سيد

الرئيس ،يف الصفبة  55ال طر  21وررى عبارة

« ...وفبص و جيار الف و  »...والصبيح هو «وثبوى و ور الف و  .»...ويف 21
الصفبة  59ال طر  56وررى عبارة « ...الاال اى الريبوسية »...وع يو د
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ش

«ريبوسية» والصبيح «و وافرى الاال اى املضارة للف وساى».

ا

باإل افة ىل املالحظة اليت ذار ها األملت فا مة الروه ، .وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ا سيُ.رى عليها مد اديل .وننتقل اآل

قر املضبطة

ىل البند 51

التال مد دو األعما واخلاص بالرسائل الواررة ،فضل األخ عبدا ليل
ريا األم الاام للم.لس.

براهيم

األمني العام للمجلس:
شررًا سـيد الرئيس ،الرسائل الـواررة :رسائل ماال ال يد صيد 51
بد براهيم املال رئيس جملس النواا خبصوص ما انته .لي جملس النواا
حو التال  :مشرو قانو بالتصديق عل .ا فاقية ب
هورية ا ير تا بشأ

الببريد وحرومة

حرومة مملرة

ش.ي وياية اعستثمار،

املرافق للمرسوم امللر رقم ( )19ل نة 2151م؛ وقد متت حالت ىل
الش و اخلار ية والدفا واألمد الو
والقانونية .مشرو قانو
الببريد وحرومة

م ملطار

نة

نة الش و التشرياية 21

بالتصديق عل .ا فاقية ب

حرومة مملرة

هورية ا ير تا بشأ جتنب اعوروا الضري

ومن التهرا املال بالن بة للضرائب عل .الدملل ،املرافق للمرسوم امللر
رقم ( )18ل نة 2151م؛ وقد متت حالت ىل
واألمد الو

م ملطار

نة الش و اخلار ية والدفا

نة الش و التشرياية والقانونية ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،وننتقل اآل
ناقشة قرير

ىل البند التال مد دو األعما واخلاص

نة عدار الرر عل .اخلطاا امللر ال ام ؛ وصور نبي
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21

ا مي ىل ص التاليق عل .ه ا التقرير عبد ص يرو مد املنصة وليس مد
صماانرم ا الية .وص لب مد األخ الداتور منصور
الل.نة التو

مد سرحا مقرر

ىل املنصة فليتفضل.
1

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شررًا سيد الرئيس ،ال الم عليرم ورية ا
ا

وبراا  ،صساد

صباحرم برل مل  ،بداي ًة ص لب ثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ثبيت التقرير يف املضبطة؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
51

ذ يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )07
الرئيـــــــــــــــــس:
التقرير مو ور لديرم ،وع راع لقيام األخ املقرر بقرا  ،وسوف 21
ن م مداملال رم مباشرة ،فضل األخ حيس يد الرميب .

العضو مخيس محد الرميحي:
شررًا سيد الرئيس ،والشرر موصو ىل اإلملوة رئيس وصعضا
نة الرر عل .اخلطاا امللر ال ام عل .هدهم الرب يف عدار ه ا 21
الرر ،وع شك ص الرر هو رر متواو ورغم ذلك فإ ه ا ع مين ص نبد با
املالحظاى اليت جيب صع خيلو منها مشرو الرر عل .اخلطاا امللر ال ام .
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يف الصفبة  57مد دو األعما ورر يف الفقرة األوىل ما يل  « :ننا يف جملس
الشورى نا ما طر

لي ملطاا اللترم ال ام حو ما ااتوى ب

مملرة الببريد مد التدملالى اخلار ية وخما رها عل .صمد واستقرار البالر
ورو املنطقة ،و ا ميس ال يارة الدامللية للدولة ،»...وحقيقة ع و د سيارة
رامللية وسيارة ملار ية ،و منا هنا سيارة و نية ،واملفرتض ص يرو هنا

1

ما ميس ال يارة الو نية ،أل ال يارة الو نية رو عل .راا الو د
و قليم  ،وبالتال جيب ص

رو الابارة «ال يارة الو نية» ،ان .ص ه ا

املفهوم هو مفهوم صعم وصمشل مد حتديد األمر بال يارة الدامللية صو ال يارة
اخلار ية ،ول لك صنا صميل ىل ص رو الابارة «ال يارة الو نية للدولة» .ثم
أ عبارة « ...واليت جيرمها القانو الدول » ،والقانو الدول ع جيرّم امل ا

51

بال يارة الو نية و منا حيرمها ،وا رمية ه اليت يو د هلا القانو الدول
عقابًا ،وهنا
ه

يُو د القانو الدول للتدملل يف ال يارة الو نية عقابًا و منا

فاهماى وا فاقاى ب

الدو يتم عل.

وئها حتريم ه ه التدملالى،

ول لك صميل ىل است دام عبارة « ...واليت حيرمها القانو الدول » .ثم أ
عبارة « ا يف ذلك اعنقالا عل .الشرعية »...وصنا صميل ىل ص رو ه ه فقرة 51
ديدة منفصلة عد الفقرة ال ابقة ،حت .رو من .مة ،وصميل ىل ص أ
عبارة « ا يف ذلك اعنقالا عل .الشرعية »...يف مقدمة الفقرة التالية ،و رو
بدايتها عل .النبو التال « :صاحب ا اللة،

اعنقالا عل .الشرعية يف

هورية اليمد الشقيقة ،وما الها مد طوراى ع ررية اخت ها رو جملس
التااو بقيارة اململرة الاربية ال اورية ورو عربية شقيقة مد ملطواى حا ة 21
لتثبيت الشرعية ووقا التدملالى واأل ما اخلار ية يف اليمد مد ملال
عاصفة ا

م و عارة األمل ،وموقا مملرة الببريد املتمثل يف مشاراة

صبنائها»...؛ ه ه ه مالحظا
دو األعما

عل .ه ه الفقرة .ويف بداية الصفبة  58مد

ا ى عبارة قو  ...« :ىل املوىل الال القدير ص جيال النصر

حليا نورنا البواسل ،وص يررهم ىل صرض الو د سامل

غامن

البه.ة قلوا صُسرهم بلم الشمل باد عنا الفرا  ،ولتام الفرحة
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الو د ،ويشرفنا ص نرف حتية ف ر و ع او هل ع األبطا ال يد »...وصنا صميل
ىل

افة حرف الواو ىل «ال يد» لترو الابارة « ...هل ع األبطا وال يد»...

حت .ناطا الرالم ال

يل ذلك عل .الفقرة ال ابقة ،وليصبح الرالم:

« ...وال يد قدموا صرواحهم فدا لبالرهم وصمتهم »...ثم حن ف باق الفقرة اليت
قو  ...« :بأسرها وهل ع ال يد ماوالوا يقومو بوا با هم» أل ه ه الابارة 1
مرررة يف الفقرة التالية ،ول لك نرتف بابارة « ...فدا لبالرهم وصمتهم»
فقط ،وحن ف باق الفقرة .ويف الفقرة قبل األمل ة مد اخلطاا امللر
ال ام وررى عبارة « ...حفاظًا عل .الريا الارب وصمن القوم املشرت ،
والدفا عد قضاياه الاارلة »...و يقل «مشرال » ،ول لك ص لب ح ف عبارة
رر يف اخلطاا امللر  ،و منا وررى 51

« ...عل .حل املشرالى »...ألنها

القضايا ،وصنا صميل ىل ال الابارة « ...عل .حل القضايا اليت ارتض روهلا
و هدر ايانها ويف مقدمتها القضية الفل طينية ،»...ولو ور المة «قضايا» يف
اخلطاا امللر ال ام صميل ىل است دام المة «القضايا» بدعً مد المة
«املشرالى» ألنها

رر يف اخلطاا امللر  ،وشررًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ ملالد

مد امل لم.

العضو خالد حممد املسلم:
شررًا سيد الرئيس ،ب م ا

الريد الرحيم ،ماال الرئيس21 ،

اإلملوة واألملواى ،ال الم عليرم ورية ا

وبراا ؛ يف البداية عبد مد

قديم الشرر والتقدير ىل رئيس وصعضا

نة الرر عل .اخلطاا امللر

ال ام عل .سرعة عدار مشرو الرر ،ال

صعتقد صن طر

ىل

ي

املضام اليت يلها اخلطاا ال ام لصاحب ا اللة امللك املفدى حفظ ا
ورعاه ،والدععى اليت ضمنها ،وعر ت يف جمملها ذلك التقدير الرب
ال

ولي القيارة الرشيدة لل لطة التشرياية
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21

مد مدرااى الااهل املفدى و صورا  ،والدور املنا

واملرانة اليت تمت ب

بنواا الشاب ،وهو رور اب ومقدر يف ا تياو املرحلة ا الية اليت متر بها
الببريد واملنطقة ،وملاصة

هة التاا

م التبدياى اعقتصارية واألمنية،

اليت فر ها م ت.داى املنطقة والاا  ،و تطلب صقص .اهتمام ممرد
لت.نب داعيا ها ال لبية اخلط ة.

التأايد ال ام عل .صولوية املوا د 1

و وريت يف منظومة اهتمام ا رومة املوقرة ووع القيارة الرشيدة ،هو
شارة و قدير مد قبل ا مي  ،حيث وصا الااهل املفدى حفظ ا

مو

ورعاه املوا د بأن «الثروة ا قيقية للو د» ،وملاصة عندما صبرو اللت
ــ صاثر مد مرة ــ ص ص

را اى حرومية ميرد ص ت

ملاا ة الو

اعقتصار  ،لد متس املوا د مد قريب صو بايد ،وه ا املو و عبد ص يشار 51
لي يف رر جملس الشورى انو مد التقدير
ن

صور ص صشيد

اللة امللك املفدى رعاه ا .

ا ضمن الرر مد أايد ملطورة التدملالى اخلار ية

وم امراى اإلرهاا واإل رام اليت حيرت بليلٍ

د اململرة ،وجنبت يف

وصرها يف مهدها ،وذلك بفضل عقو ر اع ها ووع
والراف

أل

جمتماها اليقظ

اولة عستهداف صمنها وصمانها يف ه ا الو د الرريم .اما 51

ص شارة اللت يف المت ال امية بقرار اململرة الاربية ال اورية الشقيقة
مد ملال عاصفة ا

م واألمل لتثبيت الشرعية يف اليمد ،ورور الببريد يف

ارها ،ميثل ا س الارب األصيل

اللة امللك املفدى وشاب الببريد

الرريم .ويف اخلتام ،نااهد اللة امللك املفدى بأ نامل عل .مواصلة ه ه
امل

ة ،مد ملال املشاراة يف رعم النظام الدميقرا

القاعدة التشرياية ملنظومة القوان

املتواو  ،و ا ي

21

الداعمة هل ه التبوعى ،اليت ض

األسس واأل ر القانونية للامل عل .ما في مل الو د واملوا د ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت الداتورة هار عبدا
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21

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شررًا سيد
صباحرم

الرئيس ،ب م ا

ياًا .صشرر رئيس وصعضا

الريد الرحيم ،صساد ا
نة الرر عل .اخلطاا امللر

ال ام عل .التقرير املاروض عل .جمل رم املوقر اليوم .يف اخلطاا
ال ام حتدث

اللة امللك عد ص التالحم الشا

استطا اشا و بطا امل امراى

ب

القيارة والشاب 1

د الو د ،وصرى ص مشرو الرر غافل

عد اعلتفاى ىل رقة وصهمية املصطلباى الواررة يف اخلطاا ،وصقصد الاقو
الو نية امل تن ة والوع ا تما املتيقظ .ه ه صعتربها أايدًا ملريًا
لدور الن ب الو نية املثقفة واألاارميية يف التصد

لشيطا

الفتنة

واإلرهاا ،وا لك اإلشارة امللرية ىل الوع ا تما املتيقظ شرل 51
رسالة قدير ملرية للم س اى اعقتصارية واع تماعية اليت اا صو ها
يصدح بالو نية و أايد عروبة الببريد يف خمتلا املناطفاى واملواق راملل
وملار البالر .صيضًا لد مالحظة عامة وه ص مشرو الرر

يتضمد ص

رقم ،وصقرتح هنا ص يتضمد شارة ىل حصائية مقتضبة صو رقم ذ مغ ى،
وعل .سبيل املثا  :اعستاانة برقم يتالق با الة اعقتصارية مد ملال

51

اعستفارة مد األرقام الر ية املالنة .يف الصفبة  58مد اخلطاا صقرتح ص
يشمل دريس جناواى امل س ة األمنية والا ررية اإلن انية يف مناهج
خمتلا م س اى التاليم ،حبيث شمل املدار
وا امااى وليس فقط مقرراى املدار

اخلاصة والرلياى

ا رومية؛ وذلك ألهمية ه ا

املو و املر بط بتاريخ البالر و نشئة ص يا الببريد .سيد الرئيس ،يف 21
الصفبة  59ضمد الرر فهمًا اب ًا ملشرلة الن وح ا ماع مد با
الدو الاربية ،وهنا صقرتح التنوي بدور امل س ة امللرية اخل ية اليت قوم
بدور ن ان اب وذلك بتو يهاى ملرية مباشرة مد ص ل قديم يد الاو
وامل اندة ،وخباصة للناوح

واملشرريد ،وه ه امل س ة قوم جبهور عربية

بارة .وملتامًا صقرتح اإلشارة ىل صهمية ال ياراى امللرية ووياراى القيارة 21
ا ريمة رعاها ا
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ال ياراى عل .نمية و ا ي الاالقاى اعسرتا ي.ية واعقتصارية ب

الببريد

والدو الشقيقة والصديقة والقائمة عل .مبدص اعحرتام املتبار واملصا
املشرتاة ،وشررًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ صيد مهد ا دار.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ياًا .يف الصفبة  51مد دو

شررًا سيد الرئيس ،صباح اخل
األعما ال طر الثان مد الفقرة األوىل صقرتح

افة المة «ال ديدة» باد 51

المة « اللترم» ،ويف ال طر الثالث مد الفقرة نف ها صقرتح

افة عبارة

«و نميت » باد المة «اورهاره» ،ويف ال طر األمل مد الفقرة نف ها صقرتح
افة عبارة «يف البالر» باد المة «الدميقرا ية»؛ لر حندر صيد يرو
التطبيق هل ه الدميقرا ية بالضبط .ويف الفقرة الثانية ال طر الراب صقرتح
افة عبارة «وصمنها» باد عبارة «مملرة الببريد» ،ويف ال طر قبل األمل
مد الفقرة نف ها صقرتح
األمل ة صقرتح

افة «املايشة» باد عبارة «

51

توى» ،ويف الفقرة

افة عبارة «ونثمد» باد المة «نقدر» .ويف الصفبة 56

ال طر الثالث مد الفقرة الثانية صقرتح

افة المة «املشهور» باد عبارة

«عل .روره الرب » ،ويف ال طر الراب صقرتح غي المة «اقتدار» لتصبح
«احرتافية» ،ويف الفقرة الثالثة ال طر الثالث صقرتح
باد عبارة «عل .هور

افة المة «امل تمرة» 21

وه» .ويف الصفبة  57ال طر الثالث مد الفقرة

األوىل خبصوص عبارة «و ا ميس ال يارة الدامللية للدولة» فقد طر األخ
حيس الرميب

ىل ه ه النقطة وذار صنها سيارة و نية ولي ت رامللية،

ولرد القانو الدول

يتطر

ىل ال يارة الو نية بل ىل سيارة الدولة،

وه ا هو الصبيح وليس ال يارة الدامللية صو اخلار ية .ويف الصفبة 21 58
ال طر الثان مد الفقرة األوىل صقرتح ح ف عبارة «باد عنا الفرا »؛ ذ ن
مد املاروف ص اإلن ا عندما يبتاد عد صع
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يرو هنا نو مد األ والفرا  .ويف ال طر الراب مد الفقرة نف ها صقرتح
افة المة «البواسل» باد عبارة «هل ع األبطا » ،ويف ال طر األو يف
بداية الفقرة الثانية صقرتح

افة عبارة «ونشا ر» باد المة «نشار » ،ويف

ال طر األمل مد الفقرة الثانية صقرتح
« ليلة» ،ويف ال طر ال ار

افة عبارة «للو د» باد المة

مد الفقرة الثالثة صقرتح غي عبارة «ه ملطوة 1

قيمة» لتصبح «ه ملطوة مباراة ذاى قِيمة عالية» ،ويف ال طر ال اب مد
الفقرة نف ها صقرتح غي عبارة «اما ص يف ذلك ا ي روح الوع للقيارة
والو د ب

لبتنا ال يد هم عمار امل تقبل »،لتصبح «اما ص يف ذلك

ي

التو ي لتا ي روح الوع للقيارة والو د ب

ي صبنائنا الطلبة الدارس

ال يد هم عمار امل تقبل .»،ويف الصفبة  59ال طر الثان مد الفقرة الثانية 51
صقرتح

افة عبارة «وروليًا» باد المة «عربيًا»؛ أل املشاال اليت متر بها

املنطقة ليس للدو الاربية رور يف حلها فقط بل الدو الصديقة الرربى هلا
رور اب وفاا يف حل ه ه اإلشراعى صو املشاال اليت وا
والاا

املنطقة

بشرل عا  ،ويف ال طر الثالث مد الفقرة نف ها صقرتح

افة

عبارة «والدو الصديقة» باد عبارة « اماة الدو الاربية»؛ أل ا اماة 51
الاربية ع ميرنها فررها ص قوم ثل ه ه املهام الرب ة ا
وا

يمة اليت

املنطقة والاا بشرل عام ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شررًا ،فضل األخ سيد يا حيي .املوسو .

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
شررًا سيد الرئيس ،بداية ا ح ل ماال الرئيس ص صع

الاا

اإلسالم ب قو الضبايا واألبريا يف فرن ا ويف صاثر مد مرا  ،فإنهم
بايا اإلرهاا ،وه ا ما جيب ص نقول ونا وه .ون أ ا
الاا

ال الاا

بداية صشرر

مد يد البط

وا نو والتا.رف مد ص

ص حيفظ ه ا 21
رف اا .

نة الرر عل .اخلطاا امللر ال ام  .اخلطاا حقيقة
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متواو وشامل لرد هنا با
ــ حفظ ا

ــ طر ىل مو و مهم دًا بشأ ما حيا

م امراى استطانا باو ا
را

املالحظاى ،املالحظة األوىل :ص

اللة امللك
ياًا مد

دنا

اشفها و بطاهلا باقو و نية م تن ة ،حيث
ألعما

اللة امللك عل .اعستنارة والوع ا تما املتيقظ الراف

التدم والت ريب واعنغال والتاصب ،ه ه نقطة وهرية صعتقد صن جيب 1
عطاؤها صاثر مما صعطيت .حند يف ه ا الاا ناان

شرالية اربى ه

م ألة التاصب والتطرف واإلرهاا اليت لو ه ا اخلطاا املتطرف ،فلدينا
ملطابا  :ملطاا متطرف وا ح ،وملطاا يربر ه ا الانا بطريقة غ
عقالنية ،مما يرر
األملرى؛ ل ا فإ

حالة التاصب سوا يف جمتماا نا صو يف ا تمااى
51

اللة امللك يف صاثر مد ملطاا ــ وملصوصًا يف ملطابا

اليت تناو القضايا الرئي ية ــ رائمًا يرا عل .ه ه امل ائل األساسية.
اععتمار عل .الاقو الو نية امل تن ة ه نقطة وهرية ،فال ميرد ص ينمو
ص جمتم بش صياى واوارر ع متتلك وعيًا نويريًا ،و ع فإننا سنر

ىل

الورا  ،وملصوصًا صننا نرا عل .الدولة ا ديثة ،والدولة ا ديثة جيب ص
يرو ورا ها مثقفو فالسفة ــ اما يقو صفال و ــ وبال فالسفة ع ميرد 51
ذلك ،صما اثرة ال

ط امل رجل صو املنتمو ىل ريقة صو صملرى فال ميرد

ب لك ص ينمو اورهار يف ه ا الاا  ،وجيب ص نأمل ما يقول

اللة امللك،

وال ر يف بقا املشرو اإلصالح واستمراره رغم ال األوماى واألسهم اليت
صلقيت علي سوا مد اخلار صو مد ص مرا هو نقطة وهرية وصساسية،
حيث ن ير ر عل.

وريد وران صساسي هما :التنوير والو نية .قل 21

ل ماذا متتلك يف عقلك ع ىل ماذا نتم يف رينك صو م هبك ،وها ا
امل ألتا

را نا عليهما فأعتقد صننا سنصل ىل م توى صفضل ،ل ا را

اللة امللك عل .صن جيب ص ننب التاصب بصوره امل تلفة مد ملال ملطاا
وا ح وصريح ،وص يرو ذلك عل .م توى الفال .صيضًا رح اللة امللك
ــ حفظ ا

ــ « ثبيت قيم الت امح واععتدا والتأاد مد ح د طبيقهما»21 ،

الت امح واععتدا ع ميرد ص يرونا ع بالدولة املدنية ،حند ل نا
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الديد ،الديد

صساس مد رويد البشر ومد رويد ا تمااى ،لرننا

د التطرف الالمان و د التطرف الدي  ،وندعو ىل الوسطية اليت حتفظ
ه ا التواو ولرد ــ اقناعة فل فية وب مولو ية ــ ذا صررنا رولة حديثة
حتفظ قيم الديد قبل اآلملريد ،وحتفظ األريا وحتفظ امل اهب ،جيب فصل
الديد عد ال ياسة ،وع يفهم البا

مد فصل الديد عد ال ياسة صننا نريد 1

ص نقوض الديد ،بل نريد ص حنفظ الديد،
وه ا هو صسا

اذا؟ بفصل عد ال ياسة،

الدولة املدنية ،ل لك انظروا ىل ص رولة اعتمدى عل .رملا

ال ياسة م الديد ماذا صنت.ت ،هل صنت.ت اإلبدا ؟! ع ،بل صنت.وا لنا الرث
مد اإلرهاا والتطرف والتدملل يف ش و الدو  ،وماولنا ناان مد ذلك،
فلنرا عل .ه ه امل ألة .وهل ا

رح

اللة امللك ثبيت قيم الت امح 51

واععتدا والتأاد مد ح د طبيقهما ،فبدو اععتدا ع ميرد ص
يرو هنا
هنا

نوير وع ميرد ص يرو هنا

بدا  ،وع ميرد ص يرو

غي  ،ذ ه ه م ائل مهمة صعتقد صننا ن تطي ص نصل ىل مواق

متقدمة فيها ،وخباصة صننا قد مررنا بو
ال فينة

اب يف ه ا البلد عندما و دنا

وجند الرث الرث وهم حياولو ص خيدشوا ه ه ال فينة صو 51

ص ي رقوا ه ا البلد بأ صورة مد الصور ،مد ملال
سيفًا عالميًا لقنواى عالمية حتاو ص

دملل صاثر مد 11

ضرا ه ا البلد و ضرا ه ا

املشرو  ،صور مد التشوي امل تلفة ،ص ا قرش عالمية امل ليل نهار يف
سبيل قوي
وبالا

ه ا البلد ،ولرد حبرمة اللة امللك وبوع ه ا ا تم

عل .ا رح و اولة استيااا ا مي يف سبيل عورة األمور ىل 21

جماريها ،و دنا الببريد اليوم صاثر صمنًا ،ولو اا ما حدث قد حدث يف
بلد ملر لو دناه ىل صيد وصل ،لرد بفضل القيارة وبفضل التماسك
الداملل والوحدة الو نية ،وبفضل اععتدا والت امح

د ص صورة مد

صور النشاو مد ه ا الطرف صو ذا وبتقليل ص نو مد الطائفية ــ
مد هنا صو هنا ــ فإننا يف رصي سنصل ىل بر األما
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21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت سوسد حا

قو .

العضو سوسن حاجي تقوي:
شررًا سيد

الرئيس ،ب م ا

صشرر رئيس وصعضا

نة عدار مشرو الرر عل .اخلطاا امللر ال ام

عل .ما ب لوه مد هد ،وصعتقد صن
ص صشار

ا ررًا مترامالً يف

ي

وانب  .صور

دامللة خبصوص الرلمة اليت فضل بها اللة امللك.

ضمن اخلطاا امللر ال ام
عي .

الريد الرحيم ،بداية صور ص

ما

ضرة صاحب ا اللة امللك يد بد

ملليفة عاهل البالر املفدى مد مضام

وا تماعية راقية

1

سياسية واقتصارية 51

دى رؤية اللت ا ريمة حنو ا ي وحدة الو د وصمن

واستقراره ،مد ملال حتقيق التواو ومتاباة امل ت.داى اإلقليمية ا جينب
اململرة التداعياى ال لبية ،و دعيم صسس رولة القانو وامل س اى .اخلطاا
امللر ؛ قد صو

مالمح ا رم الرشيد واستمرارية الرؤية اإلصالحية

اللة امللك يف ظل أايد مواصلة م
والدميقرا

ة البنا واإلصالح ال ياس

51

 ،ورعم صسس رولة ا ق والقانو والدميقرا ية وحقو اإلن ا

واعورهار اعقتصار واع تماع والثقايف ،مثمنةً الدعم الرب ال

يولي

عاهل البالر و أايده رور ال لطة التشرياية يف عملية التنمية وبنا الو د.
اللة امللك و

ا تم الببري

جبمي فااليا

ال ياسية واألهلية

والنيابية واإلعالمية والثقافية والفررية صمام م وليا ها يف ا فاظ عل21 .
املرت باى اليت حتققت و اظيم اإلجناواى يف التنمية ،والامل عل .رريس
األمد واعستقرار

ا حيقق املصلبة الاليا للو د ،بايدًا عد ص اعتباراى

قبلية صو رينية صو ائفية .وقد صوىل اللة الااهل املفدى يف المت اهتمامًا
جبنور قوة رفا الببريد البواسل و ضبيا هم ،وملاصة مد ب لوا ويب لو
ا هد يف ال ور عد حياض الو د واألمة والاقيدة واإلن انية سوا راملل 21
الببريد صو

مد مشاراتها وم اهمتها الوا بة والفاعلة يف قوة التبالا
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الارب عستاارة الشرعية يف اليمد الشقيق؛ وصرف عظيم شرر

ىل اللت

عل .و يه بت صيص يوم ال اب عشر مد ري مرب مد ال عام لالحتفا
بالشهدا  ،و و يه ووارة الرتبية والتاليم ىل الامل عل .وثيق و دريس
مشارااى الببريد و نورها البواسل يف ه ه امللبمة اليت ارس رور
اململرة الاروب

واإلسالم  ،وعبد مد وعية الشباا وحتصينهم مد 1

األفرار املتطرفة ،وجتفيا مناب متويل امل رب

واإلرهابي  ،واعلت ام

ب لطة وسيارة القانو واعندما يف املنظومة الدميقرا ية ،وملاصة م وافر
ي القنواى ال ياسية والدستورية للتاب
وم ولية .اما صرعو

ال لم

ي فئاى الشاب الببري

عد الرص

حبرية

ىل التم ك بأملال

ومبارئ الشرياة اإلسالمية ال مبا  ،اليت دعو ىل اإلملا وا بة وال لم 51
و اعة ا
يف

ورسول وصول األمر ،والوقوف صفًا واحدًا مللا القيارة الرشيدة

ار مد التالحم الو

التنموية وم

حيم جتربتنا

 ،باعتباره ا صد املني ال

نا الدميقرا ية وا ضارية ا ققة يف

اإلصالح الرائد لصاحب ا اللة امللك املفدى حفظ ا

ار املشرو

ورعاه ،وصرعو ا

ص حيفظ صمد الببريد مد اإلرهابي  ،وص يقيها مما حيدث يف الاا الارب
واإلسالم والاا

ص

51

مد صفرار وصعما رهابية االيت حدثت م ملرًا،

وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شررًا ،فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شررًا سيد الرئيس ،بداية ص و

بالشرر ا

يل ىل مااليرم

عل .شريل ه ه الل.نة اليت اا عدر صعضائها  51عضوًا ،ب يارة 4
صعضا عد الدور ال ابق ،والواق صن قُدمت الرث مد اآلرا اليت ضمنت 21
ما ا يف اخلطاا امللر ال ام  ،واستفدنا اث ًا مد ه ه اآلرا اليت
رحت .اما صشرر األخ
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الراملة ،واانت و يها

و رار

ه اليت ساعد نا عل .اما ه ا
ي اإلملوة ال يد دامللوا وصرلوا

التقرير يف وقت قياس  .اما صشرر

بدلوهم يف ه ا ا انب .وهنا الرث مد النقا

املهمة دًا اليت عبد ص

يتضمنها الرر عل .ملطاا اللة امللك .الشرر والتقدير ىل  1مد ن ا
الببريد وهد :األملت رع ال ايد ،واألملت فا مة الروه ، .واألملت 1
سامية امل يد ،الالئ اتنب ررهد عل .اخلطاا امللر ال ام  ،وه ا يد
رعلة امة عل .مدى نور املرصة يف الببريد ،وصنا ف ور بهد .بالن بة ىل ما
ا يف اخلطاا عحظتم صننا غطينا

ي ا اور اليت ا ى في  ،وقد

است دمنا يف ه ه املرة األسلوا ال هل املمتن م ا افظة عل .سالمة اللغة؛
شا ا

لر يظهر الرر

ا نوفق لي و ا

ات منرم ه وفق القو املأثور «شاور النا

تب نون  ،واآلرا اليت 51
شاراهم عقوهلم ومد

استبد برصي هلك» ،وحند يف جملس الشورى حنتا

ىل ه ه املشورة،

وشررًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،ي رن

ص صرحب بأبنائنا

لبة مدرسة عمار بد ياسر

اعبتدائية للبن ومرافقيهم يف جملس الشورى ،مشيديد بالدور ال

قوم ب

ووارة الرتبية والتاليم و رارة املدرسة مد رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة،
و

ال اإلمرانياى هلم

امليدانية ،متمن

ا ياور عليهم بالنف مد ملال ويارا هم

هلم روام التوفيق والن.اح ومرحب

بهم و رافقيهم مرة 21

صملرى يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً برم .عل .الٍ ،باد ال ه ه
املداملالى ،واما

رى الاارة يف الررور ال ابقة سوف حتا

ال

املالحظاى ىل مرتب ا لس إلعارة صياغة الرر بنا عل .ما صبد مد
مالحظاى متهيدًا لرفا ىل اللة امللك ،وه ا يا

صن لد ياور ليرم مرة
21

صملرى ،فهل يوافق ا لس عل .ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك .وننتقل اآل ىل البند التال مد دو األعما واخلاص
ناقشة قرير

نة الش و اخلار ية والدفا واألمد الو

خبصوص

مشرو قانو باملوافقة عل .اعنضمام ىل ا فاقية حظر صو قييد استاما
صسلبة قليدية ماينة ميرد اعتبارها مفر ة الضرر صو عشوائية األثر اليت 1
اعتمدى يف

نيا يف صاتوبر 5981م وبرو واوع ها الثالث والراب

واخلامس ،املرافق للمرسوم رقم ( )47ل نة 2154م .وص لب مد األملت سوسد
حا

قو مقررة الل.نة التو

ىل املنصة فلتتفضل.
51

العضو سوسن حاجي تقوي:
شررًا سيد

الرئيس ،بداية ص لب ثبيت التقرير ومرفقا

يف

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ثبيت التقرير ومرفقا يف املضبطة؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
21

ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )07
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدص ناقشة املبارئ واألسس الاامة ملشرو القانو  .فضل األملت 21
مقررة الل.نة.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شررًا سيد الرئيس ،دارست الل.نة مشرو القانو م ممثل
ووارة ش و الدفا  ،وووارة الدامللية ،وامل تشار القانون لش و الل.ا
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11

با لس ،وا لات الل.نة عل .قرار جملس النواا ومرفقا بشأ مشرو
القانو  ،وعل .رص

نة الش و التشرياية والقانونية .لس الشورى وال

ا م ادًا سالمة مشرو القانو مد الناحيت

الدستورية والقانونية.

وبدراسة صحرام اع فاقية وبرو واوع ها الثالث والراب واخلامس يتب عدم
اار ها م صحرام الدستور ،ويل م لنفاذ اع فاقية والربو واوعى الثالث 1
والراب واخلامس ص صدر بقانو باعنضمام ليها حب ب نص املارة ( )17مد
الدستور ،وعلي وص الل.نة باملوافقة مد حيث املبدص عل .مشرو قانو
باملوافقة عل .اعنضمام ىل ا فاقية حظر صو قييد استاما صسلبة قليدية
ماينة ميرد اعتبارها مفر ة الضرر صو عشوائية األثر اليت اعتمدى يف
نيا يف صاتوبر 5981م وبر واوع ها الثالث والراب واخلامس ،املرافق 51
للمرسوم رقم ( )47ل نة 2154م ،واملوافقة عل .موار املشرو اما وررى يف
ا دو املرفق ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى؟ فضل األملت رع

51

اسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
الرئيس ،بدايةً صشرر الل.نة عل .قريرها ،ه ه

شررًا سيد

اع فاقية هلا صهميتها ملاصة بالن بة ىل ووارة ش و الدفا يف النطا اليت
تضمن ه ه اع فاقية ،ولرد لد استف ار خبصوص عدم التطر
التاديل ال

حدث يف نص املارة األوىل مد اع فاقية يف الديبا ة ،ال

ىل 21
مت

اعتماره يف  25ري مرب 2115م ،حيث مد املفرتض ص

نص ريبا ة املشرو

عل .اع فاقية الصاررة يف عام 5981م والتاديل ال

مت عليها بتاريخ 25

ري مرب 2115م ،باعتبار ص التاديل
األوىل ،ولرن

رص عل .املارة الرئي ية وه املارة

ص د هلا يف الديبا ة ص ذار ،وصقرتح النص عل .ذلك يف 21

الديبا ة اما مت يف اع فاقية الالحقة اليت سنتطر
الديبا ة النص اخلاص
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برص ووارة ش و الدفا  ،حيث مت التطر ىل ص مثل ه ه اع فاقية ع ر ب
ص الت اماى مالية عل .اململرة ،وع صعرف ملاذا بدصنا نضمد مثل ه ا النص
صثنا املوافقة عل .ص ا فاقية رولية نضم ليها مملرة الببريد؟! حيث
اع فاقياى يف موا د منها اط الدو املنضمة ليها نصوصًا و يهية بأ
قوم باختاذ داب ماينة يف مناح ماينة ،وبال شك صنها تطلب ص توافر هلا 1
مد وف املوارر املالية ملاصة يف نفاذ با

املوارر املالية ،وع

اليت رو ذاى شأ هام وخباصة املتالقة

اع فاقياى

و و سيارة الدولة وصمنها

وعالقا ها عل .امل توى الدول  ،لد استف ار ىل اإلملوة يف ووارة ش و
نصوص اع فاقية يف برامج

الدفا وهو :ه ه اع فاقية لبت ص يتم ضم

الالوم الا ررية اليت قدم ،وانت صريد ص صعرف هل ستضمد ه ه األمور 51
يف برامج الالوم الا ررية يف الرلية الا ررية باعتبار صنها
التداب

اليت ت

مد

ها الدولة إلنفاذ اع فاقياى؟ خبصوص الربو واوعى

الثالث والراب واخلامس ،انت صمتن .ص يو ح قرير الل.نة األمور
األساسية اليت مد ملالهلا املت اعنضمام ىل ه ه الربو واوعى الثالثة بدو
األمل بالربو واول

األو والثان  ،والل يد ص فق عل .عدم األمل بهما51 ،

نظرًا ملا ضمناه مد صمور حند حبا ة ىل ص

رو متوائمة ومتناسبة م

األهداف ال ياسية وال يارية للدولة ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شررًا ،فضل األخ صيد مهد ا دار.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،والشرر موصو
اخلار ية والدفا واألمد الو

ىل صعضا

نة الش و

 ،لد استف ار ىل اإلملوة يف ووارة ش و

الدفا  ،بالن بة ىل عبارة « قييد استاما صسلبة قليدية ماينة ميرد 21
اعتبارها مفر ة الضرر صو عشوائية األثر» ،صوعً :ما هو نو ه ه األسلبة؟ هل
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ه قنابل؟ هل ه قنابل عنقورية؟ هل ه صواريخ؟ صر و و يح ه ه الفقرة.
ثانيًا :نفهم مد عبارة «مفر ة الضرر» ،الضرر ال
ما املقصور بابارة «عشوائية األثر»؟ حيث

بب األسلبة ،ولرد

قرير الل.نة

ي ار و يبًا

ملثل ه ه األمور ،وشررًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت مقررة الل.نة.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شررًا سيد الرئيس ،صحببت ص صو ح ص مد ه ه األسلبة ــ عل51 .
سبيل املثا ــ صسلبة اللي ر اليت عندما يتم و يهها ىل ص
الطائراى صثنا حتليقها يف ا و فمد املمرد ص
قد رو عشوائية أل

نف

بب

ائرة مد

ررًا ،ويف الوقت

ائرة مد الطائراى ،ه ا نو مد صنوا

األسلبة اليت نص عليها اع فاقية ،و اا ممثلو ش و الدفا لديهم ص
افة خبصوص ه ا الشأ فأمتن .عليهم التفضل بها ،وشررًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ الاقيد حقوق منصور صيد املنصور امل تشار
القانون بووارة ش و الدفا .
21

املستشار القانوني بوزارة شؤون الدفاع:
شررًا ماال
استف اراى با

الرئيس ،شررًا إل احة الفرصة لنا للرر عل.

اإلملوة األعضا  .خبصوص ما صث مد اإلملوة األعضا

بشأ اع فاقية و رملاهلا
اترب

مد منظومة التاليم الا رر  ،ه ه اع فاقية

مد منظومة القانو الدول اإلن ان صو ما ي م .قانو الن اعاى 21
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الا ررية صو قانو ا را ،فه ه املوار رئي ة و در

ليس فقط عل.

م توى الرلياى الا ررية و منا عل .م توى املااهد التدريبية ،وا ند
امل ت.د يف مرحلة ما قبل التدريب يالم مثل ه ه املوار ،فه ه املوار

مد

منظومة اب ة مد اع فاقياى ،ومملرة الببريد صدقت عل .الرث مد
اع فاقياى منها ما يتالق با فاقية نيا ،اليت صدقنا عليها يف سنة 5975م1 ،
ومنها ما يتالق بالربو واوعى اليت صدرى يف سنة 5977م ،باإل افة ىل
با

الدول

اع فاقياى املتالقة بالقانو

اإلن ان  ،وا فاقية األسلبة

الريميائية ،وا فاقية األسلبة ا رثومية ،وا فاقية األسلبة البيولو ية،
وا فاقية األسلبة النووية ،وه ه اع فاقية ه ا فاقية استرمالية ملنظومة
القانون الدول اإلن ان  ،وحند قريبًا صدقنا عل .صغلب ا فاقياى القانو
الدول

اإلن ان  ،وهنا

با

51

اع فاقياى اليت ما والت قيد الدراسة

والببث .خبصوص نوعية األسلبة املقصورة يف ه ه اع فاقية ،اع فاقية
شمل  1برو واوعى ،ومملرة الببريد ممثلة يف الوواراى املانية ار أى
التصديق عل .الربو واو الثالث والراب واخلامس ،فنبد نترلم عد
ا فاقية تبدث عد

ظوراى صثنا الن اعاى امل لبة ،وع نترلم عد صو ا

51

رامللية ،فالربو واو الثالث يتالق باألسلبة ا رقة ،مثا عل .ذلك :حظر
است دام قاذف اللهب صثنا الن اعاى امل لبة .والربو واو الراب يتبدث
عد حظر است دام األسلبة املصناة ا دثة للام .الدائم ،اليت ه صسلبة
اللي ر ،وه مد األسلبة ا ظور است دامها صثنا الن اعاى امل لبة ،بينما
الربو واو

األو

الدراسة ،أل هنا

والربو واو
با

الثان

ار أينا املضاعهما للم يد مد 21

األمور الفنية والا ررية اليت ما والت قيد

الدراسة .خبصوص املو و ال

صثار األملت رع ال ايد ،اع فاقية املرفقة

شمل املارة األوىل املادلة ،وقد رو املارة باد التاديل سقطت مد الديبا ة
سهوًا ،ولرد اع فاقية املرفقة مو ور

منها التاديل ال

رلمت عن

األملت رع ال ايد خبصوص املارة األوىل املادلة وخبصوص نطا
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اع فاقية .اليوم منظومة القانو الدول اإلن ان منظومة ترلم عد ختفيا
ويالى ا را ،و يقا صملا
اع فاقية

رر ممرد صثنا الن اعاى امل لبة ،وبالتال

حتدر نوعية األسلبة التقليدية ،و

اانت األسلبة التقليدية

متاارفًا عليها ،ولرد ص سالح غ مو  ،ص سالح عشوائ ياترب
بقًا هل ه اع فاقية ،صمتن .صن
اليوم هنا

صو بت با

ظورًا

األمور املتالقة به ا املو و 1 .

نة و نية برئاسة ماال ووير الاد مانية

و و القانو

الدول اإلن ان متثل امل س اى املانية يف وواراى الدولة ،وبالتال القانو
الدول اإلن ان لي ت مانية ب ووارة ش و الدفا فقط ،و منا مانية ب
ووارة ش و الدفا  ،وووارة اخلار ية ،وال لطة القضائية ،وووارة الصبة
متمثلة يف امل تشفياى ،وهنا صيضًا

اياى صهلية مانية به ه اع فاقية منها 51

اية اهلال األير وامل س ة الو نية ،والهم صعضا يف الل.نة الو نية
برئاسة ماال ووير الاد والش و اإلسالمية واألوقاف ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
51

شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .مشرو القانو مد حيث املبدص؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو مد حيث املبدص .وننتقل ىل مناقشة مواره مارة 21
مارة ،فضل األخ مقرر الل.نة.
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العضو سوسن حاجي تقوي:
الديبا ة :وص الل.نة باملوافقة عل .الديبا ة بالتاديل الوارر يف
التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .الديبا ة؟

(ال توجد مالحظات)
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .الديبا ة بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر الديبا ة بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة األوىل ،فضل
األملت مقررة الل.نة.

العضو سوسن حاجي تقوي:
املارة األوىل :وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة اما ا ى مد 21
ا رومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

الرئيـــــــــــــــس:

21

(ال توجد مالحظات)
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة؟

11

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل األملت مقررة
الل.نة.
1

العضو سوسن حاجي تقوي:
املارة الثانية :وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة اما ا ى مد
ا رومة.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
51

هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة .وبه ا نرو قد انتهينا مد مناقشة موار مشرو

21

القانو  ،فهل يوافق ا لس علي يف جمموع ؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .صمل الرص النهائ عل .مشرو القانو باد
مض ساعة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ سوف نأمل الرص النهائ عل .مشرو القانو باد مض ساعة.
وننتقل اآل ىل البند التال مد دو األعما واخلاص ناقشة قرير
الش و اخلار ية والدفا واألمد الو

نة

خبصوص مشرو قانو بالتصديق

عل .برو واو اديل ا فاقية وايو 5961م بشأ ا رائم وبا

األفاا

1

األملرى اليت ر رب عل .منت الطائراى ،املرافق للمرسوم امللر رقم 26
ل نة 2151م .وص لب مد األخ الداتور
الل.نة التو

مد عل

مد اخل اع مقرر

ىل املنصة فليتفضل.
51

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شررًا سيد

الرئيس ،بدايةً ص لب ثبيت التقرير ومرفقا

يف

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ثبيت التقرير ومرفقا يف املضبطة؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
21

ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )33
21

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدص

ناقشة املبارئ واألسس الاامة ملشرو القانو  .فضل األخ

مقرر الل.نة.
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العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شررًا سيد الرئيس ،دارست الل.نة مشرو القانو م ممثل
ووارة املواصالى واع صاعى ،وامل تشار القانون لش و الل.ا با لس،
وا لات الل.نة عل .قرار جملس النواا ومرفقا
وعل .رص

نة الش و التشرياية والقانونية

م ادًا سالمة مشرو القانو مد الناحيت

بشأ مشرو القانو ،
.لس الشورى ال

ا

1

الدستورية والقانونية .وقد

انضمت مملرة الببريد ىل ا فاقية وايو 5961م و ب املرسوم بقانو
رقم ( )4ل نة 5981م .يهدف الربو واو ىل اديل ا فاقية وايو 5961م
بشأ ا رائم وبا

األفاا األملرى اليت ر رب عل .منت الطائراى،

ويتألا ــ فضالً عد الديبا ة ــ مد عشريد مارة ،ضمنت املارة األوىل 51
اديالى عل .صحرام ا فاقية وايو 5961م بشأ ا رائم وبا

األفاا

األملرى اليت ر رب عل .منت الطائراى ،و ناولت املارة الثانية مفهوم حالة
الط ا وحالة اهلبو

اع طرار عل.

ي صحرام اع فاقية ،ونظمت

املوار مد الثالثة حت .الثالثة عشرة التاديالى اليت صرمللها الربو واو عل.
اعملتصاص القضائ ليشمل رولة الت .يل ورولة املشغل ورولة اهلبو 51 ،
واإلشارة ىل التداب اليت ميرد ص يت

ها حار

األمد عل .منت الطائرة،

و وسي سلطاى وصالحياى قائد الطائرة ،و وسي ا صانة وصالحياى
ووا باى الدو املانية ،و ا ى املارة الراباة عشرة بتأايد امل اواة يف
ا .ية للغاى ا ررة بها اع فاقية ،و ناولت املارة اخلام ة عشرة قرير
قرا ة اع فاقية والربو واو ماًا واععرتاف بهما اوثيقة واحدة باسم 21
(ا فاقية وايو بالصيغة املادلة و ب برو واو مونرتيا لاام 2154م)،
و نظم املارة ال ارسة عشرة فتح باا التوقي عل .الربو واو  ،فيما نظمت
املوار مد ال اباة عشرة حت .الاشريد التصديق عل .الربو واو وبد نفاذه
بالن بة ىل الدو اليت صد علي صو قبل صو وافق علي صو نضم لي ،
و لية ملطار هة اإليدا .

صحرام ه ا الربو واو ع تاارض م صحرام 21

الدستور ،و ن يل م لنفاذه ص يصدر بقانو عماعً
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املارة ( )17مد الدستور .وعلي وص الل.نة باملوافقة مد حيث املبدص عل.
مشرو قانو بالتصديق عل .برو واو اديل ا فاقية وايو 5961م بشأ
ا رائم وبا

األفاا األملرى اليت ر رب عل .منت الطائراى ،واملرافق

للمرسوم رقم ( )26ل نة 2151م ،واملوافقة عل .موار املشرو اما وررى يف
1

ا دو املرفق ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى؟
51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .مشرو القانو مد حيث املبدص؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو مد حيث املبدص .وننتقل ىل مناقشة مواره مارة
مارة ،فضل األخ مقرر الل.نة.

21

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
الديبا ة :وص

الل.نة باملوافقة عل .الديبا ة اما

ا ى مد

ا رومة.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .الديبا ة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .الديبا ة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر الديبا ة .وننتقل ىل املارة األوىل ،فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
املارة األوىل :وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة اما ا ى مد 51
ا رومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل األخ مقرر الل.نة.

21

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
املارة الثانية :وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة اما ا ى مد
ا رومة.
11
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة؟

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة .وبه ا نرو قد انتهينا مد مناقشة موار مشرو
القانو  ،فهل يوافق ا لس علي يف جمموع ؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .صمل الرص النهائ عل .مشرو القانو باد
مض ساعة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ سوف نأمل الرص النهائ عل .مشرو القانو باد مض ساعة.
وننتقل اآل
قرير

ىل البند التال مد دو األعما واخلاص

واصلة مناقشة 21

نة اخلدماى خبصوص مشرو قانو وقاية ا تم مد مرض

متالومة الاوو املناع املرت ب (اإليدو) ،ومشرو قانو بشأ وقاية ا تم
مد اإليدو وياية حقو املتاايش م الف و ( ،املاديد يف
بقانون

املقدم

و اعقرتاح

مد جملس النواا)( ،ابتدا ً مد الفصل الراب  :ا ماية

والتوعية :املارة  .)56وقد نبهنا اإلملوة القائم
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التصويت عل .اريا «الف و » يف ا ل ة الثالثة اليت اناقدى بتاريخ 5
نوفمرب 2151م ،واانت وصية الل.نة ه املوافقة عل .التاريا اما ورر يف
مشرو القانو الثان ؛ ل ا سنصوى عل .ه ا التاريا اآل  .هل يوافق ا لس
عل .ه ا التاريا اما ورر يف مشرو القانو الثان ؟

1

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ه ا التاريا اما ورر يف مشرو القانو الثان  .وص لب مد
األملت هالة رم

فاي مقررة الل.نة التو

ىل املنصة فلتتفضل.

51

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الراب  :ا ماية والتوعية واإلعالم :وص الل.نة باملوافقة عل.
عنوا الفصل بالتاديل الوارر يف التقرير.

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .عنوا الفصل الراب ؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .عنوا الفصل بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر عنوا الفصل بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل
األملت مقررة الل.نة.
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العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)56وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة بالتاديل الوارر يف
التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل
األملت مقررة الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)57وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة بالتاديل الوارر يف 21
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟ فضل األخ صيد مهد ا دار.
21

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،البند  1مد املارة ينص عل .التال « :و
برامج ملاصة لتثقيا املتاايش م الف و  ،»...حب ا لو يو ح لنا اإلملوا
يف ووارة الصبة ما نوعية ه ه الربامج اخلاصة ،وشررًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت وهوة

مد الروار .

العضو زهوة حممد الكواري:
شررًا سيد الرئيس ،بالن بة ىل البند  4اخلاص بو
نص عل .التال « :و

ال

الضماناى 1

الضماناى والرت يباى الالومة للبفاظ عل .سرية

اإل را اى اخلاصة بامل الفبوص املتالقة به ا املرض ونتائ.ها» ،صعتقد صننا
صثنا مناقشتنا هل ا البند و انا شيئًا ما يف التشري وهو ال رية ،وه ا األمر
رائ  ،وصعتقد صن ليس
بالن بة ىل البند  1ال

مد ه ه األمور املو ورة هنا ،ه ا صوعً .ثانيًا:

نص عل .التال « :و

نظام إلعارة فبص الايناى 51

اإلجيابية بأاثر مد ريقة واحدة» ،ه ا األمر صيضًا يُاترب مو وعًا
ويُت

رائيًا

بشرل لقائ  ،حيث ن صثنا الفبص ــ األ با صاثر علمًا به ا

املو و ــ ذا ا ى النتي.ة جيابية في.ب ص ي تمر يف ذلك اتبصيل
حاصل ،فهل حيتا ص ص يا ذلك ىل عمل الل.نة صم ص ه ه األمور
و

رائية
51

مد قبل اخلطو اعسرتشارية للامل؟ وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت الداتورة مريم براهيم اهلا ر مدير رارة
الصبة الاامة بووارة الصبة.
21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شررًا ماال الرئيس ،صباح اخل

ياًا .بالن بة ىل س ا األخ

صيد ا دار بشأ ما ه الربامج اخلاصة؟ ه ه الل.نة شرلت وعقدى
ا تماعها برئاسة ساارة ووير الصبة ال ابق ،وو انا برامج م ممثل ووارة
اإلعالم من ذلك الوقت ،وه ه الربامج شمل التوعية والتثقيا ،مثل :اريا 21
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مرض اإليدو ،وايفية انتقال  ،وايفية الوقاية من  ،وايفية التاامل م
املصاا ب ؛ ذ الربامج ه برامج شاملة ،وحند و انا اخلطة بالتااو م
يف ووارة اإلعالم ،ولدينا ممثل مد ه ه الووارة .بالن بة ىل مقرتح

املاني

األملت وهوة الروار  ،صبيح ص ه ا األمر

رائ بالن بة ىل سرية

اإل را اى اخلاصة بامل فبوص متالقة به ا املرض ونتائ ، .وا لك 1
خبصوص و

نظام إلعارة فبص الايناى ،وللالم حند عندما نقوم بامل

فبص ملرض اإليدو لدينا فبص صول وهو ( ،)HIVو ذا ظهرى النتي.ة
(مو بة) فاندها نقوم بامل حتليل ملر ل  ،ولرد ذلك ع مين مد و ا
ــ حب ب ا فاقنا م الل.نة ــ مد املوار املقرتحة مد قبلهم ،وشررًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل
األملت مقررة الل.نة.

21

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)58وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة بالتاديل الوارر يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟ فضل األملت رع

اسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شررًا سيد الرئيس ،وفقًا لباا التااريا فإن يُقصد بامل س اى 1
الصبية املنشآى اليت رو يف القطاع  :الاام واخلاص .ه ه املارة ا ى
و وبية ومهمة دًا باعتبار صن ــ اما هو متاارف علي ــ يف امل تشفياى
الاامة و د م ألة

بط ما يتالق باألرواى امل ت دمة واإلبر واألشيا اليت

ميرد ص ينتقل الف و

عد

ريقها ،ولرد بالن بة ىل امل تشفياى

اخلاصة بق .م ولية ه ه امل تشفياى جتاه اعلت ام به ه التداب وصيضًا 51
اعلت ام عل .م توى األ با واملمر
األش اص اآلملريد غ

املصاب

باإل را اى الالوم ا باعها

ماية

مد انتقا املرض بواسطة ه ه األشيا

املصاحبة لاال ص ش ص .املا ص ه ه املارة ا ى و وبية ان .صن اليوم
ص د يف باا الاقوباى ص عقوبة نصرف للش ص اععتبار املتمثل يف
املنشأة الصبية اخلاصة عند عدم الت امها صو خمالفتها ،حيث جند يف 51
التشريااى املقارنة املتالقة بإرارة عدر مد املرافق صن عندما ُ الا يُصدر
قرار بوقفها و لغا الرتمليص ،وهلا عقوبة تالق بالغرامة ،بينما اخلطأ هنا
وارر وجند ص عدرًا مد الدو ومنها الببريد رصدوا عدم الت ام با
امل تشفياى اخلاصة بالتاليماى واإل را اى الالوم ا باعها لضما عدم
انتقا املرض بأ شرل مد األشرا  .وبالتال صنا ع ص د ص هنا

ص

مشرلة يف صياغة املارة باعتبار صنها ا ى مل مة با با ذلك ،ولر صور ص
نض عقوبة يف باا الاقوباى للمنشآى الصبية اخلاصة بشأ الرتمليص
عندما يثبت ص عليها خمالفة عدم ا باعها للتاليماى واإل را اى الالوم
ا باعها .اما صور ص صستم ىل رص الداتورة مريم اهلا ر مدير رارة
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21

الصبة الاامة بووارة الصبة بشأ هل هنا رصد

هاى يف القطا اخلاص

ملالفت فاالً مثل ه ه التداب صم ع؟ وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
افة ب يطة قبل ص جتيب الداتورة مريم اهلا ر

شررًا ،لد

1

عد س ا األملت رع ال ايد .ذُار يف التااريا :امل س اى الصبية ،لرد
هنا

م س اى غ صبية مد املمرد ص ينتقل املرض مد ملالهلا ،فهل

هنا

موار غط ه ه امل س اى؟ فضل األملت الداتورة مريم براهيم

اهلا ر مدير رارة الصبة الاامة بووارة الصبة.

51

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
الرئيس ،امل س اى اليت ع ق حتت رقابة ووارة

شررًا سيد

الصبة ختض للهيئة الو نية لتنظيم املهد واخلدماى الصبية ،وهم املانيو
راقبة ه ه امل س اى اليت ع تب ووارة الصبة ،وه ا ع مين ص نضيا ىل
ه ه املارة عقوبة عل .ه ه املنشآى ،ولرد يرو ذلك مد ملال اهليئة 51
الو نية لتنظيم املهد واخلدماى الصبية أل امل س اى اخلاصة والاامة
الها تب ه ه اهليئة.

الرئيـــــــــــــــس:
صنا صقو امل س اى غ الصبية اليت ميرد ص ينتقل املرض مد 21
ملالهلا مثل صالوناى ا القة اليت

تامل شفراى حالقة ملوثة!

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
سيد الرئيس ،ه ا ياتمد عل .ا هة اليت صعطتهم الرتمليص ،مثالً:
الصالوناى يرو

رمليصها ومتاباتها مد قبل ووارة الصبة .حند نتفق م

األملت رع ال ايد يف ص
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21

قبل اهليئة الو نية لتنظيم املهد واخلدماى الصبية صو مد ا هة اليت رملصت
هل ه امل س اى غ الصبية .اخلالصة صننا نتفق عل.

افتها ىل القانو .

الرئيـــــــــــــــس:
صرى صن جيب ص اار ه ه املارة ىل الل.نة لدراستها رراسة يدة عل1 .
و ما صُث ؛ لر يرو القانو مترامالً ويغط

ي النواح .

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
عد قريب قانو الصبة الاامة وفي

سيد الرئيس ،سوف نناق

عقوباى وحند ن تأنس ب  ،ولر ا ص ه ه املارة قد مشلت يف قانو الصبة 51
الاامة خبصوص الرقابة عل .امل س اى ا رومية وغ

ا رومية،

واإلملوة القانونيو صملرب به ا األمر منا .لرننا نتفق يف ص رو هنا عقوبة
خبصوص ه ا األمر ،وشررًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت رع

اسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شررًا سيد الرئيس ،باًا الشرر موصو ىل األملت الداتورة
مريم اهلا ر عل .أييدها هل ا األمر .بالن بة ىل ا

ئية اليت رحتها ص فق 21

م مااليرم املا صن قانو ملاص ينظم ما يتالق بالصبة ،فال مين ص
شمل املارة  58ــ اليت صمتن .عل .ا لس املوافقة عل .عار ها ىل الل.نة ــ
جماعى امل س اى سوا الصبية صو املر بطة بالصبة الاامة؛ أل نشا
ا القة والت.ميل جيب ص
ا صو عل .الرتمليص

تصدر ل شهارة صبية يوافَق عليها قبل
اولت  ،وص

تمر رقابة التفتي

الصبة مد ملال مأمور الضبط القضائ واملفتش
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مد سالمة األرواى؛ ألنها جما ملصب عنتقا مثل ه ه األمراض .صرى ص
يدر ذلك مد ما سيتم مرا ات  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

شررًا ،فضل األخ الداتور صيد سا الاري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شررًا سيد الرئيس ،يف مثل ه ه القوان ع و
مارة و منا و

الاقوباى يف نهاية القانو  ،فأرى ص

عقوبة يف ال
ل الاقوبة بنا عل.
51

ما اقرتحت األملت رع ال ايد ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟
51

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .عارة ه ه املارة ىل الل.نة؟
21

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُاار ه ه املارة ىل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل األملت
مقررة الل.نة.

21

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)59وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة اما وررى يف
مشرو القانو الثان .
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة اما وررى يف مشرو القانو
الثان ؟

51

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر ه ه املارة اما وررى يف مشرو القانو الثان  .وننتقل ىل

املارة التالية ،فضل األملت مقررة الل.نة.

51

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)21وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة بالتاديل الوارر يف
التقرير.

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر ه ه املارة بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل

األملت مقررة الل.نة.
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العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( 26مد مشرو القانو الثان  21 :ح ب قرار جملس النواا):
وص الل.نة حب ف ه ه املارة.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ح ف ه ه املارة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
ذ حت ف ه ه املارة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل األملت مقررة
الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)25وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة بالتاديل الوارر يف 21
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

21

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة بتاديل الل.نة؟

11

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 48

2151/55/51م املضبطة 1

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر ه ه املارة بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل

األملت مقررة الل.نة.
1

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( 29مد مشرو القانو الثان  22 :ح ب قرار جملس النواا):
وص الل.نة حب ف ه ه املارة.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل يوافق ا لس عل .ح ف ه ه املارة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ حت ف ه ه املارة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل األملت مقررة 21
الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل اخلامس :الاقوباى :املارة ( :)22وص الل.نة باملوافقة عل.
21

ه ه املارة بالتاديل الوارر يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظاى عل .ه ه املارة؟ فضل

األملت

يلة عل

سلما .
11
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العضو مجيلة علي سلمان:
شررًا سيد الرئيس ،الفقرة األوىل مد ه ه املارة ترلم عد نقل
املرض بطريقة غ عمدية ،فقد يرو النقل مد املصاا نف
الامد صو عد ريق ملال ا ان

بطريق غ

ا فرض علي صصو وظيفت صو مهنت مثل

األ با صو ا راح صو غ هم مد الاامل با قل الط

صو ــ اما طرقتم 1

مااليرم ــ عد ريق صرواى ا القة وا الق  .لد عدة مالحظاى عل.
ه ه املارة .صوعً:

الاقوبة ع تماش .م ح.م الضرر ،و اانت ا رمية

بطريقة غ عمدية ولرد رت ب عليها ثار اب ة دًا بالن بة ىل ص
ش ص يصاا صو ينتقل لي ه ا املرض حت .لو اا بطريق اخلطأ .هنا
باد ا تماع وباد صب عل .ه ا الش ص نتي.ة األ رار اليت يتارض هلا51 .
ثانيًا :املارة صغفلت الظرف املشدر للاقاا ،حيث
ا رمية

ش صية مر رب

ل اعتبار يف الفق ا نائ  ،واملارة هنا رلمت بشرل مطلق،

فبالن بة ىل الاامل يف ا قل الط وا الق  ،مد املفرتض ص تب صصو
وظيفية صو مهنية ،فإملالهلم به ه األصو املهنية قد ي ر
اإليدو ،فمد املفرتض ص يرو هنا

ىل انتقا مرض

ظرف مشدر؛ أل قانو الاقوباى 51

ــ بالن بة ىل ا رمية غ الامدية ــ يراع .ه ه امل ألة ذا ملالا صو ار رب
الش ص رمية مد غ مراعاة ه ه األصو  .ثالثًا:

ه ه املارة صغفلت

م ولية الش ص اععتبار  ،فقد رو ا هة اليت مت مد ملالهلا نقل ه ا
املرض

ل حالقة ،وه ا ياترب ش صًا اعتباريًا و اا الش ص الطبيا

سيااقب صيضًا ،ولرد ماذا عد الش ص اععتبار

ذا اا صالونًا صو

ل 21

حالقة صو ذا اا م تشف .ملاصًا صو حروميًا؟ حند يف التشريااى ال ابقة
سلرنا اجتاهًا شريايًا وهو صن جيب ص يتبمل الش ص اععتبار امل ولية
ا نائية عد صملطائ  .راباًا :قد يرو الضرر واخلطأ متادرًا يف ا رمية غ
الامدية مثل حوارث ال ياراى ،وقد شدرنا الاقوبة يف ال ابق ذا اانت
اإلصابة صو حالة الوفاة ألاثر مد ش ص ،وهنا عندما ينتقل املرض ىل 21
ش ص فقد تادر اإلصابة ،مثالً :ذا انتقل املرض ىل ال و باخلطأ فقد
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يااشر وو ت وينتقل ليها املرض ،وعندما حتمل فقد يرو املولور مصابًا،
وبالتال يف ه ه ا الة عبد ص يرو هنا اعتبار يف و

عقوبة مشدرة

بالن بة ىل ادر األش اص ال يد سيصابو به ا املرض؛ ل ا صرى ص ه ا
النص قاصر وجيب ر اع

ىل الل.نة لتاديل الاقوبة وفقًا ملا ذارى.

وبالن بة ىل الفقرة الثانية مد املارة «ويااقب بال .د مدة ع يد عل .عشر 1
سنواى وبالغرامة اليت ع قل عد عشرة عف رينار وع يد عل .ح
رينار ،ال مد

بب يف نقل الف و

صلا

عمدًا ىل الغ » ،صرى ص النص مطلق

وجيب ص نضيا لي الظرف املشدر عندما ر رب ه ه ا رمية مد قبل
األش اص ال يد ياملو يف ا قل الط صو

الى ا القة .صعتقد ص الرل

يت ار الواقاة اليت حصلت يف الت اينياى يف ليبيا عندما قام ح ة 51
مد بلغاريا و بيب فل طي

ممر

بنقل مرض اإليدو عمدًا ىل  426فالً

قريبًا ،وحرمت ا رمة عليهم باإلعدام ،وباعتبارنا مشرع

سنشر

قانونًا يتالق به ا املرض جيب ص نض يف اعتبارنا مثل ه ه الوقائ  ،و انا
ن تباد حصوهلا يف جمتمانا ،فالبد مد

افة الظرف املشدر ذا ار ربت

ا رمية عمدًا مد قبل مد ياملو يف ا قل الط  ،وميرد ص نأمل رص
الل.نة

51

اا سيشمل صيضًا األش اص ال يد ياملو يف صالوناى ا القة

وغ ها ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شررًا ،فضل األخ صيد مهد ا دار.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،اليق ينبصر يف الفقرة األوىل مد املارة ،22
اليت نص عل« :.يااقب با بس مدة ع يد عل .سنة وبالغرامة اليت ع قل
عد صلف رينار وع يد عل .عشريد صلا رينار ،صو بإحدى ها
ال مد

بب خبطئ يف نقل الف و
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الداتورة مريم اهلا ر  ،يف رصي ص عبارة «ال مد
فضفا ة غ

بب» ه عبارة

درة ،فال ا األو  :هل املقصور األ با صم الفنيو صم مد

يأ و مد اخلار صم ا القو ؟ صرى ص حندر هنا مد سيرو م وعً عد
اإليدو ىل اآلملريد .ال ا الثان  :وررى يف املارة المة

نقل ف و

«خبطئ » ،ايا يرو خبطئ ؟ ذا اا اخلطأ املقصور هو صن
بنف

ب1 .

ور ا بصبت باال ه ع األش اص ،فريا نرافئ باقاا؟! هو

رملل ه ا ا ا ليااجل ه ع املر  .ور ا يتارض ىل مثل ه ه األمراض،
فال ميرد التاميم هنا ،وعبد ص حندر م ولية ماينة ،هو يقصد القيام
بامل ن ان فريا نااقب ؟! وشررًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ حيس يد الرميب .

العضو مخيس محد الرميحي:
شررًا سيد الرئيس ،يف ا قيقة صنا ص فق متامًا م ما ذهبت لي
األملت

51

يلة سلما خبصوص ه ه املارة ،وصرى صن ع يو د ناسب ب

ا رمية والاقوبة وملصوصًا ذا اا هنا

ملطأ .وصيضًا جند ص الاقوبة

ال البة للبرية والاقوبة الرريفة ،وه الاقوبة املارية ،ه عقوبة مشدرة دًا
عل .ش ص قام خبطئ  ،اما ص فق ماها يف ص
الش ص اععتبار  ،لرد ص

رو الاقوبة صيضًا عل.

رو عل .ش ص بيا قام به ا اخلطأ 21

فقط ،فف رصي صن جيب عارة ه ه املارة ىل الل.نة؛ لدراستها و عارة
صياغتها صياغة متي ب

الش ص ال

قام باخلطأ وب

الش ص

اععتبار  ،وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت رع
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العضو دالل جاسم الزايد:
شررًا سيد

الرئيس ،قدمت ىل مااليرم بطلب وصمتن .عل.

اإلملوة واألملواى صعضا ا لس املوافقة عل .حالة باا الاقوباى بالرامل
ىل الل.نة ،لألسباا التالية :باا الاقوباى هو صهم صبواا ص قانو يصدر،
حيث يتم في حتديد األفاا املرونة لاناصر ص
الاقوبة اليت تناسب م
التاوي

بياة الفال و

رمية وصراانها ،وحتديد 1

امة و

امة الضرر ،و قدير

وما ىل ذلك مد م بباى ،باإل افة ىل صن عبد مد األمل

ألة

جتريم الش ص اععتبار يف ه ا القانو حتديدًا حت .ع يفلت مد امل ولية
يف حالة ذا اا هنا ص فال يُاد مد األفاا ا رمة اليت ُر رب ،املا
صن قانو ملاص فينبغ ص يتضمد باا الاقوباى ال الفر ياى اليت قد 51
حتدث مد قبل ص ش ص سوا الش ص الطبيا صو الش ص اععتبار .
اما نريد األمل بفررة الظروف املشدرة فهنا با

األع ار امل ففة اليت

ينبغ عل .األقل اإلشارة ليها ،حيث جند ص با

الاقوباى صمل ى ما

باقوبة ا بس و ما باقوبة الغرامة و
بإحدى ها

الاقوبت

وفق ما يراه القا

أمل

ألة ا بس والغرامة صو
ا نائ عند نظر مثل ه ه 51

الدعاوى .حند صعدنا عدرًا مد املوار يف ا ل اى املا ية ىل الل.نة ،واا
مد

مد صسباا عار ها صننا طرقنا ىل

رورة اديل صياغة نص املارة عل.

ص يربط جترميها يف باا الاقوباى .يف ا ل ة املا ية صر انا مار

وهما

املار ا  51و ،51و طرقنا ىل رورة ربطهما بباا الاقوباى ،ل ا صمتن .فاالً
عل .صعضا ا لس املوافقة عل .عارة باا الاقوباى بأامل حت .يت ن21 .
لل.نة و

نصوص املوار األولية املنظمة للبقو والوا باى ،اليت و دى

فيها م ألة ا ظر صو الو وبية وربطها

وار الاقوباى

ا يتناسب م ما

رح مد مناقشاى ،حت .ع نقر اآل مارة وجند عحقًا صنها تاارض صو ع
تناسب م فال يف مارة صغفلنا فيها ذار عقوبة مناسبة مقررة هلا ،وشررًا.
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21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل ساارة ال يد عي  .بد عبدالريد ا مار ووير
ش و اإلعالم وش و جمل

الشورى والنواا.
1

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
شررًا سيد الرئيس ،مد ملال مناقشة املوار اخلاصة به ا القانو
و دنا فاالً ص هنا

عدرًا مد املوار اليت صعيدى ىل الل.نة للم يد مد

الببث ،وحند اآل بصدر مناقشة الباا اخلاص بالاقوباى وصرى صن جيب ص
تناسب املوار الواررة يف ه ا الفصل م املوار اليت صعيدى ،وهنا قوان
صملرى صيضًا متدامللة يف الشأ نف  ،ل لك نقرتح ص ياار ه ا الفصل 51
باإل افة ىل املوار األملرى ىل الل.نة حبضور ا هة املانية للم يد مد الببث
ومد ثم قدميها مرة صملرى ىل جمل رم املوقر ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ الداتور صيد سا الاري .

51

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شررًا سيد الرئيس ،مد ملال متابايت للمناقشة ومداملالى اإلملوة
واألملواى األعضا فقد صر اون

ىل  51سنة مد ااتشاف املرض .املرض

حاليًا ل عال اى وصروية ،حيث ع قل عد  51مضارًا حيويًا .وامل تشفياى يف 21
ي صحنا الاا

صمل ى باعحتيا اى وقد بقت حب اف ها ملن الادوى،

فأرى ص نتطور فيما خيص الاقوباى املقررة ونأمل

ا دّ يف عال ه ا

املرض واألمل باعحتيا اى يف امل تشفياى وغ ها مد وسائل الادوى ،ورغم
ذلك جند الرث مد النا

ماوالوا يايشو يف ظروف الــ  51سنة املا ية!

مد حيث ص ه ا املرض ع ميرد عال

وع ميرد الشفا من  ،وه ا غ

صبيح .فالاال متوافر و ي الدو ــ قريبًا ــ اليت قامت بتغي قوانينها
أمل به ه الاقوباى املشدرة ،وهم يتباو وصياى منظمة ) ،(W.H.Oواألملت
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21

الداتورة مريم اهلا ر عل .علم به ا املو و  .صنا ص فق م األملت رع
ال ايد بشأ عارة املوار املتالقة بباا الاقوباى ،فهنا ف وساى صشد ملطرًا
مد اإلي ر ألنها ولد ال ر اناى وغ ها ،وصعتقد ص اعحتيا اى اخت ى مد
قبل ووارة الصبة ملن انتشار ه ا املرض .وص فق م اإلملوة بشأ عارة املوار
اخلاصة بالاقوباى ،لرد ليس بالفوبيا اليت و دى حو ه ا املرض قبل 1 21
سنة ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت الداتورة هار عبدا

الفا ل.
51

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شررًا سيد الرئيس ،حند حنرتم ال املقرتحاى واملالحظاى اليت
فضل بها اإلملوة واألملواى األعضا  ،لرننا لد ن بب ص مارة وبالتال لد
ن بب الباا ارل ،وس ال اآل  :هل استلمتم مااليرم ص مقرتح مما
رح اإلملوة األعضا ؟

اا هنا اقرتاح مد صحد اإلملوة فلنصوى علي 51 ،

صما املقرتحاى اليت قيلت مشافهة صبيح صننا سنضاها با اععتبار ولرننا
نفضل املقرتحاى الرتابية ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،األملت

يلة سلما واألملت رع ال ايد وا رومة املوقرة 21

الهم م عارة باا الاقوباى بأامل ىل الل.نة مل يد مد الدراسة ،وه ا
هو قرار ا لس ،وال مد لدي مقرتح صمتن .ص حيضر ا تما الل.نة صثنا
مناقشة املشرو  ،وسوف خنربام
الداتور منصور
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العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شررًا سيد الرئيس ،ص فق م األملت الداتورة هار الفا ل يف ص
عارة الباا اامالً غ صبيح ،با

املوار اليت اا حوهلا ملالف ميرد

عار ها ومرا اتها ومد ثم رفاها ىل ا لس املوقر ،صما بقية املوار فال يو د
نو مد الت ل ل ب ه ه املارة صو لك صو ب ه ه الاقوبة و لك فال حا ة ىل 1
عار ها؛ ل ا صرى ص نناق

املوار اليت مت التوافق بشأنها صما املوار امل تلا

بشأنها وحتتا ىل عارة صياغة فه اليت اار ،لرد ص ياار الباا بأامل
فه ا غ صبيح مد و هة نظر  ،وشررًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،يا راتور منصور الها ام مارة ،والها موار مرتابطة،
فف التأن ال المة ويف الا.لة الندامة .قبل التصويت صحببت ص صملربام
حبارثة ــ وع صعلم
اؤع

اانت ووارة الصبة والل.نة ميرنهم اإل ابة عد

ــ انت صشاهد برناجمًا لف يونيًا يف حدى الدو الشقيقة ،ويبدو

ص صحد األش اص اا قد حضر حفلة ــ ا

يالم ما ه ه ه ا فلة ــ وقد 51

صصيب را حضوره ه ه ا فلة به ا املرض اخلبيث ،فاندما ص رى التبليل
وصبلغ بإصابت باملرض فقد صعصاب  ،وقتل صحد األش اص ممد اا يشك يف
صنهم نقلوا لي املرض ،وقد حرمت ا رمة علي بال .د امل بد ،واآل
مرى  52سنة وهو يف ال .د ،اا حينها يف الـ  21مد عمره ويبلغ اآل 12
سنة ،س ال

ىل األملت الداتورة مريم اهلا ر

هل ا املو للمرض 21

واملتاايشو ما وحيضرو مثل ه ه ا فالى واملناسباى وينقلو املرض ىل
اآلملريد ،هل وق عليهم عقوباى؟ وهل القانو يغط ه ه الشرحية؟
املصاب باملرض واملتاايش ما ينقلو ه ا املرض ىل اآلملريد ،وبالتال ما
ه الاقوبة جتاه ه ه الشرحية اليت نقل املرض مد ش ص ىل ملر؟ صنا
صحببت ص صقو ه ه املالومة لر
مرة صملرى ،ولر يتم و

مل با

اععتبار عند رراسة املو و

عقوبة ل لك .فضل األملت الداتورة مريم

براهيم اهلا ر مدير رارة الصبة الاامة بووارة الصبة.
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21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شررًا سيد الرئيس ،املارة  22جتيب عد س ا مااليك وه
عل .التال « :ال مد

بب يف نقل الف و

نص

عمدًا ىل الغ » ،فإذا اا

الش ص متامدًا وعل .رراية بإصابت باملرض وقام بنقل ىل الغ  ،في.ب ص
1

ر ب علي عقوبة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل ينطبق نص ه ه املارة عل .ه ه الفئة؟
51

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نام سيد الرئيس ،ذا اا متامدًا ويالم صن حامل هل ا املرض
في.ب ص رو هنا عقوبة ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت رع

51

اسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شررًا سيد الرئيس ،عل .مدى مناقشة مشرو القانو ه ا صلك
باستمرار اعقرتاحاى اليت قدمت بها بشأ با
با

املوار واليت يشارا

األعضا  ،واليت لبنا مد ملالهلا ص يتم التاديل عل .با

عقوباى فيها ،وه ا شأ

ي املشروعاى بقوان

اليت نتباها يف املناقشة الاامة للمشروعاى ه

املوار وو

رسا اعقرتاحاى ىل
ظروف

ا صملرى ،وه ا وارر ،وملاصة ص الالئبة

الدامللية للم.لس ع ل م الاضو با ضور ىل
انت صحضر ىل الل.ا ملناقشة اقرتاحا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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هو صهم فصل ،وحند يف ال لطة التشرياية جنم ب صمريد :األمر األو هو
نصوص شرياية ،واألمر الثان هو حتميل القضا م ولية صحرام ،

و

واليوم ذا اانت الاقوباى ايفة بشأ صش اص ع حو هلم وع قوة ،وقاموا
بنقل مر هم ىل ملريد عد ريق اخلطأ صو الامد ــ وهو وافر القصد
ا نائ ــ فإ القا

مل م بتطبيق ما نضا مد عقوباى ،و ذا فلت صحد مد 1

الاقوبة لادم و ور نص عقاب جيرم فال  ،فالقا
بربا

ع ميلك ع ا رم

مما ن ب لي  ،وبالتال حند مل مو صمام القضا بو

عقوباى

وا بة و درة يدملل فيها ال فال يندر حتت الت.ريم ،وه ا وا ب
املشر جتاه ال لطة القضائية حت .ع يوصا القضا بالضاا صو القصور،
وبالتال عل .املشر و

عقوباى رارعة لرل األفاا ا رمة واملنصوص 51

عليها يف القانو  .القصة اليت قمت مااليك ب ارها قد يتاا ا ماها
صش اص اث و  ،واألخ اسم امله مرى علي الاديد مد القضايا ،ولرد
الواق الفال صثبت ص با

األمراض قد نتقل مد ملال عدة ر  ،وه ه

الطر قد رتشا عد ريق الطب ،وحند ع ميرد ص جنار يف الرص
الط  ،و ذا انا حريص

عل .ياية حقو املصاب

مااقبت ذا صملل بوا با و بب بنقل مر

باملرض؛ فالبد مد 51

ىل اآلملريد سوا اا ذلك

عد قصد صو عد غ قصد ،ص ع ميرد ص استبيح صفاال بنقل املرض ىل
اآلملريد ويف الوقت نف

صي حقوق  ،فالاقوبة الرارعة ه اليت ستمنا

وسرترع  ،وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،مد ملال النقطة اليت صثر ها واليت ص ابت عنها األملت
الداتورة مريم اهلا ر  ،صرى ص هنا فراغًا يف القانو  .ه ا الشاا ال
ذهب وقتل مد نقل لي املرض قا ن قتلت ألن قتل  ،واأ ذلك ررًا عل.
رمية ار ربت يف حق  ،وهو اآل ميوى يف ال .د ،لقد اا الربنامج 21
ويالً ،والش ص املتهم شد انتباه ل ما قصت  ،فهو يقو ن قتل ألن هو
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مد بارر بقتل  ،ولرد ا رمة

أمل با

اععتبار ال الرالم ال

قال  ،وحرمت علي بال .د امل بد وهو ميوى ،وعائلت متوى ما  ،وس ال
هو :هل ه ا القانو يغط مثل ه ه ا اعى؟! صنا صرى التأن يف رراسة مثل
ه ه ا اعى ،ألن وعل .الرغم مد أايد األخ الداتور صيد الاري
و ور عال هل ا املرض ــ و شا ا

يرو الاال مو ورًا ــ فإن حت .اآل

1

ــ حب ب ما نفهم ــ الاال ليس نا بًا بالدر ة اليت حتم اإلن ا مد ه ا
ا مي مد ه ا املرض .عل .الٍ،

املرض اخلبيث ،صجن .ا

ا صن قد

مضت ساعة عل .موافقة ا لس عل .مشرو قانو باملوافقة عل .اعنضمام
ىل ا فاقية حظر صو قييد استاما صسلبة قليدية ماينة ميرد اعتبارها
مفر ة الضرر صو عشوائية األثر اليت اعتمدى يف نيا يف صاتوبر 5981م 51
وبرو واوع ها الثالث والراب واخلامس ،املرافق للمرسوم رقم ( )47ل نة
2154م يف جمموع  ،فهل يوافق ا لس علي بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو بصفة نهائية .وناور اآل ىل مواصلة مناقشة
املارة .فضل األخ حيس يد الرميب .
21

العضو مخيس محد الرميحي:
شررًا سيد الرئيس ،ع شك يف ص ما فضلت ب مااليك هو ع
الصواا .يف األسبو املا

ذار األخ الا ي

ا ف رو ص جملس الشورى

جيب ص رو قرارا و وصيا ورراست ملوار القوان متأنية مثل ال ابق،
لر خير القانو بصورة عئقة ،وصمتن .عل .األملت الداتورة

هار

الفا ل صع أمل األمور حب اسية الما لبنا عارة فصل صو مارة مد 21
املشرو ىل الل.نة للم يد مد الدراسة،
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بصورة ليق شرو القانو  ،وعمل الل.نة مقدر ،ورئي ة الل.نة وصعضاؤها
هلم ال التقدير ،وحند عل .ثقة بهم و ا يقدمون مد قارير .اإلملوا

لبوا

عارة فصل الاقوباى ،أل فصل الاقوباى ليس باألمر اهل  ،فه ه الاقوباى
قد يتهم بها بر ؛ ل لك جيب التأن يف ه ا الفصل ،و جيار الاقوبة املناسبة
اليت تال م م

بياة ا رم وح.م  ،وبالتال صنا صميل ىل عارة فصل 1

الاقوباى اامالً ىل الل.نة .يف األسبو املا

صيضًا ذارى اديالً عل.

حدى املوار واا التصويت عليها بفار صوى بشأ

عار ها صو عدم

عار ها ،وه ه املارة صيضًا صرى صن جيب عار ها ىل الل.نة ،ألنها

شر ىل

املارة اليت صشارى ىل الاقوبة املقررة هل ه املارة ،ل لك ص م صو

ىل صوى

اإلملوة بإعارة فصل الاقوباى اامالً ىل الل.نة مرة صملرى للم يد مد 51
الدراسة والتأن يف عداره.

الرئيـــــــــــــــس:
األملت الداتورة هار الفا ل قالت نها حترتم قرار ا لس ،و
51

أمل األمور حب اسية.

العضو مخيس محد الرميحي:
حند ا لك حنرتم قرارها ونقدرها ،وصرى ص

عارة ه ه املارة ىل

الل.نة صفضل ،وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األملت

يلة عل سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شررًا سيد الرئيس ،باًا املثا ال

قمت مااليك بطرح نورنا 21

ونبهنا ىل صمور صملرى .بالن بة ىل الفق وبالن بة ىل القانو  ،عندما يقوم
ش ص بنقل ه ا املرض ىل ش ص ملر ،هل مد املمرد ص صصنا ه ا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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ا رم
ما

مد الااهة امل تدمية؟ أل املرض قد يُنقل ىل ش ص ويظل متاايشًا
وا فرتة حيا  ،و ثار املرض ونتائ .ــ حب ب ما قرصنا ــ قد رو

سببًا مد صسباا صابت بال ر اناى وباألمراض اليت رو مصاحبة ملرض
اإليدو ،باإل افة ىل ذلك صن قد يفقد حيا  ،وبالتال يف قانو الاقوباى مد
مد اععتدا عل .سالمة الغ  ،ومد حق اإلن ا ص

املمرد صنيف

1

يرو صاح البد  ،ونقل املرض لي سوا عد ريق الامد صو اخلطأ ياد
اعتدا علي  ،وسلب حق يف الصبة ،وبالتال ه ا اععتدا سيولد عاهة
م تدمية ،حيث ن صصبح مصابًا ومتاايشًا م املرض ،وقد يفقد حيا ،
والش ص ال

يفقد حيا جيب ص يرو

قانو الاقوباى الببري

ل اعتبار يف قانو الاقوباى.

ملال  41سنة ،ص من سنة 5976م غط .صمورًا 51

اث ة ،فهنا عقوبة رت ب عل .اععتدا عل.

م الغ  ،وهنا عقوبة

رت ب عل .الت بب بااهة م تدمية للغ  ،وهنا عقوبة رت ب عل .الت بب
با .الش ص عد القيام بأعمال ملدة  21يومًا ،وهنا عقوبة رت ب عل.
الت بب يف الوفاة وه مد صشد الاقوباى ،وبالتال م ملطورة ه ا املرض مد
املفرتض ص ننتب ونرا عل .الاقوباى ،أل ه ا املرض قد ي ر

ىل وفاة 51

مد يُنقل لي  .بالن بة ىل املارة  21صرى صن عند عار ها ىل الل.نة للم يد مد
الدراسة جيب ص ي مل با اععتبار م ألة حتديد الاقوبة فيها ،والر و ىل
قانو الاقوباى ،ألن حت .لو

نو د قانو ملاص به ا القانو  ،فباإلمرا

الر و ىل قانو الاقوباى و طبيق عل .ه ا القانو  ،فا اام حاليًا طبق
قانو الاقوباى يف حالة عدم و ور القانو اخلاص ،وبالتال

مل مد الل.نة 21

الر و ىل قانو الاقوباى ،وا لك فيما خيص املارة  ،24فهنا مارة يف
قانو الاقوباى تالق بالفصل اخلاص بإفشا األسرار .صعحظ ص الاقوباى يف
ه ا القانو خمففة دًا ،ولو بق قانو الاقوباى يف ه ا القانو ف ترو
الاقوباى صشد ،وملصوصًا ص فشا سر عار خيتلا عد فشا سر ش ص
مصاا باإليدو ،حيث ن
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21

صيضًا .ملالصة الرالم ص مااليك نور نا باملثا ال

رحت  ،و مل ص اور

الل.نة ىل قانو الاقوباى فيما يتالق به ا الشأ  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ياهم جمماو عل .عارة ه ا الفصل بأامل

شررًا ،اإلملوا

1

ىل الل.نة للم يد مد الدراسة ،وبور مد الل.نة اعستنارة بالقوان املقارنة
والشبيهة سوا اانت قوان

الدو الاربية صو الدو األ نبية ،لالستنارة

بت.اربهم صثنا مناقشة مشرو القانو ه ا ،واإلملوا وملاصة األملت
سلما واألملت رع ال ايد جتربتهم مد واق ملربة ،وصرى ص

يلة

شاراا يف

ا تماعاى الل.نة إلجيار صيغ مقبولة ومتاارف عليها باع فا م اإلملوة يف 51
ووارة الصبة .فضل األملت الداتورة هار عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شررًا سيد الرئيس ،ما فضلت ب سننظره يف الل.نة ،وبالتأايد
لد ن تغ

عد األملت

يلة سلما ورع ال ايد فهما صهل الت صص51 ،

وصستغرا مد انطبا األخ حيس الرميب  ،فقد رلمت بشرل مه  ،ومد
حق باعتبار رئي ة
صعلم مد صيد ص  .با

نة ومد حق ص

نة قدم قريرها ص داف عن  ،وع

اسية؟! لقد رلمت بشرل مه

املفرتض ص يصوى ا لس ،واألسلوا ال

وقلت ن مد

رلم ب مرفوض وع صقبل ،
21

وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،هو قا ن يقدر ما قمتم ب ...
21

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ا ح ل سيد الرئيس ،فبت .ال مال األعضا استا وا مد صسلوب ...
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الرئيـــــــــــــــس:
لر صاو
ولر

قًا ،لقد رافات عنكِ صمام األخ حيس الرميب ،

اآل جيب ص صعطي حق  ،هو قا ن يقدر رئي ة الل.نة وصعضا ها

عل .ال هورهم ،ويتمن .ص يوافقوا عل .اإلعارة ،وصرى صن جيب صع نأمل
املو و حب اسية صاثر مد الالوم ،وصعتقد ص هدفنا

ياًا هو ملرا

1

قانو مصاغ بطريقة يدة ويغط ال الت اؤعى املطروحة...

العضو دالل جاسم الزايد:
سيد
لار

الرئيس ،هل وصلك اقرتاح املتالق بإعارة باا الاقوباى
51

عل .ا لس؟

الرئيـــــــــــــــس:
ا صن قد مضت ساعة عل .موافقة ا لس عل.

نام لقد وصل .

مشرو قانو بالتصديق عل .برو واو اديل ا فاقية وايو 5961م بشأ
ا رائم وبا

األفاا األملرى اليت ر رب عل .منت الطائراى ،املرافق 51

للمرسوم امللر رقم  26ل نة 2151م ،يف جمموع  ،فهل يوافق ا لس علي
بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو بصفة نهائية .فضل األملت سوسد حا
قو .
21

العضو سوسن حاجي تقوي:
شررًا سيد الرئيس ،بدايةً صور ص صشرر رئي ة

نة اخلدماى

وصعضا الل.نة عل .عملهم الدؤوا ،ولألمانة فقد قاموا بامل اب يف
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عدار ه ا التقرير .باا الاقوباى يف قانو الاقوباى الببري باا مترامل،
واما فضلت األملت

يلة سلما صن يف الوقت ا ال يتم طبيق عل.

ه ه املشاال اليت حتدث يف الببريد ،ولرد عندما ن د قانونًا مثل ه ا
القانو فالبد ص

تواوى الاقوبة يف ه ا القانو م الاقوباى املو ورة يف

قانو الاقوباى الببري  ،ص ع رو الاقوبة هنا صعل .مد الاقوباى 1
األملرى امل اورة يف قانو الاقوباى الببري  ،ه ه قاعدة ،ولرد عندما
رلمت ــ سيد الرئيس ــ يف املو و وذارى القصة فرأنك قو
الش ص القاب ورا القضبا (عاي
ص
بالو

ه ا

ميت) ،ص ص عقوبة املت بب علي جيب

رو صارب مد عقوبة ه ا الش ص امليت ،ألن ميوى وحييا يوميًا
ال

ياي

في  ،فال صعلم ايا سرتى الل.نة الاقوبة يف ه ه املارة؟ 51

وصمتن .صع رو الاقوبة ب يطة ،م األمل يف اععتبار الاقوباى األملرى
الواررة يف قانو الاقوباى .الف و

حب ب مواصفا ماروف بأن ليس ل

شرل ويتشرل ويتغ رائمًا ،ول لك ي بب صمرا ًا صملرى ،فهنا صمراض
متالقة ومر بطة بف و
ص

اإليدو اما ذارى األملت

رف ه ه املارة املشر الببري

يلة سلما  ،ونتمن.

يف صدار صحرام عل .املت بب يف 51

ه ا املرض ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فضل األخ اسم صيد امله .
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
شررًا سيد الرئيس ،صوعً صور ص صهنئ صنف نا بكَ عل .ساة صدر
ورقيك يف التاامل م

ي األعضا .

ما قامت ب الل.نة مد رراسة ومتاد

و وس يف رراسة ه ا النو مد املوا ي صمر شرر علي  ،ولرد األعضا
متبم و ويريدو ص يوصلوا مالومة ىل الل.نة بطريقة صو صملرى فيد 21
املشرو  ،واألملت رع ال ايد واألملت
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بطر التقا
لتقا

يف ا اام ،وما طرقتا لي مد

را اى و وابط ماينة

صصباا األمراض صو ال يد نتقل ليهم األمراض بطر عمدية صو غ

عمدية سيفيد القانو  ،وه ا صمر يشرر علي ا مي  ،واألخ الداتور صيد
الاري

طر

الالم ال

ىل مو و را ٍ دًا وهو موا مة الاقوبة بنا عل .التطور
حصل يف ا تمااى ،وه ا جيب ص ي مل با

اععتبار ،فهو 1

فاالً مرض ملط  ،ولرد الاال املو ور وما صصبح مو ورًا مد قنياى
واملرتاعاى وبرا اى بية صثبتت ص املرض ليس خميفًا اما اا الو

عند

عدار القانو ــ وع صعلم من مت .حتديدًا فقد يرو صعد قبل صاثر مد 21
سنة ــ واملو و اآل حيتا ىل رراسة و أ ٍ بشرل صارب ،واما فضلت ص
يف التأن ال المة ،وه ا قانو سيطبق وسيرت صثره يف ا تم الببري

51

وقد قتد بنا الدو ا اورة .صشرر ا مي عل .ساة صدورهم ورق
روحا هم ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،عل .الٍ ،الداتورة هار الفا ل رائمًا يت

صدرها وه

عل .استادار بأ تاب نف ها رائمًا ،وه ا ما عهد فيها ،وصرعو ا
عليها بالصبة والاافية ه وبقية اإلملوة ،و شا ا

أ

51

ص ميد

لينا املوار املاارة

باد رراستها رراسة يدة .لد اقرتاح مقدم مد األملت رع ال ايد ،باإل افة
ىل ما ذار األملت

يلة سلما وثن .علي اإلملوة ،وهو اقرتاح بإعارة باا

الاقوباى بأامل ىل الل.نة مل يد مد الدراسة ،فهل يوافق ا لس عل .ذلك؟ 21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ياار ه ا الباا ىل الل.نة .مد هو الاضو غ املوافق ،الداتور 21
صيد الاري ؟
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العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
نام سيد الرئيس ،ل ت موافقًا ألن صرى ص املو و مترامل وجيب
ص ياار القانو ىل ووارة الصبة إلعارة صياغت مد ديد .القانو مو ور يف
صررا جمل

الشورى والنواا من صاثر مد  21سنة ،واما قلت سابقًا

اث ًا مد املياه مرى مد حتت ا

ر ،في.ب عارة الصياغة مد ديد ،وع 1

ص فق م األملت سوسد قو يف ص الف و

يغ صشرال  ،هو ف و

واحد

ولرد مضاعفا ه اليت تغ  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،م قديرنا لرصيك ــ يا راتور صيد ــ فإ ا لس راك 51
وحيدًا .لدينا املار ا  26و 27وهما مار ا
ذلك سنصوى عل .املوار ا

رائيتا وسنصوى عليهما وباد

وفة با ملة .فضل األملت مقررة الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل ال ار  :صحرام ملتامية :املارة ( :)26وص الل.نة باملوافقة 51
عل .ه ه املارة بالتاديل الوارر يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة بتاديل الل.نة .وننتقل ىل املارة التالية ،فضل
األملت مقررة الل.نة.
1

العضو هالة رمزي فايز:
املارة ( :)27وص الل.نة باملوافقة عل .ه ه املارة اما وررى يف
مشرو القانو الثان .

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هنا مالحظاى عل .ه ه املارة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل .ه ه املارة اما وررى يف مشرو القانو

51

الثان ؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املارة اما وررى يف مشرو القانو الثان  .وننتقل ىل
املوار اليت صوصت الل.نة حب فها ،وليس هنا را ٍ للتصويت عل .ال مارة
عل .حدة ،وسنصوى عليها بشرل

ال  ،فهل يوافق ا لس عل .وصية

الل.نة حب ف املوار امل اورة يف التقرير؟
21

(أغلبية موافقة)
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