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ـــــــــــــ اد. ـــــــــــــم بهــ ـــــــــــــد  براهيـ  العضــــــــــــو أحمــ

 ور أحمـــــــد ســـــــالم العـــــــري .العضــــــو الـــــــد ت

ــــــــــــــداد. ــــــــــــــدي الح ــــــــــــــد مه  العضــــــــــــــو أحم

ـــــــــــد. ـــــــــــماعيل البنمحم ـــــــــــام  س  العضـــــــــــو بس

ــــــــــــــ  . ــــــــــــــد المه ــــــــــــــم أحم  العضــــــــــــــو جاس

 العضـــــــــــــــو جمـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد فخـــــــــــــــرو.

ـــــــــــــي. ـــــــــــــد الىعب ـــــــــــــة محم  العضـــــــــــــو جمع

ــــــــــــــا . ــــــــــــــدا  عب  العضــــــــــــــو جــــــــــــــواد عب

ــــــــــــــار  النعيمــــــــــــــي.  العضــــــــــــــو حمــــــــــــــد مب

 العضــــــــــــو مالــــــــــــد حســــــــــــين المســــــــــــقطي.

ــــــــــــــلم. ــــــــــــــد المس ــــــــــــــد محم  العضــــــــــــــو مال

ـــــــــــــ ـــــــــــــيس حم  د الرميحـــــــــــــي.العضـــــــــــــو مم

ـــــــــــــاعي. ـــــــــــــ  أحمـــــــــــــد المن  العضـــــــــــــو دروي

 العضـــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عبــــــــــــــــدا  فــــــــــــــــر .

 العضـــــــــــــو وهـــــــــــــوة محمـــــــــــــد الىـــــــــــــواري.

 العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية مليــــــــــــــل الم يـــــــــــــــد.

 العضــــــو الــــــد تور ســـــــعيد أحمــــــد عبـــــــدا .

 العضـــــــــــــو ســـــــــــــمير صـــــــــــــاد  البحارنـــــــــــــة.

 العضــــــو الــــــد تورة سوســــــن حــــــاجي  قــــــوي.

ــــــــــــــد  ل رحمــــــــــــــة.  العضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عي

 العضـــــــو الســـــــيد  ـــــــياء يحيـــــــ  الموســـــــوي.

 لعضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالرحمن المعــــــــــاودة.ا

ــــــــــير. ــــــــــد جمش ــــــــــدالرحمن محم  العضــــــــــو عب

 العضــــــو الــــــد تور عبــــــدالع ي  حســــــن أبــــــل.
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ـــا . ـــدا  العجم ـــدالع ي  عب ـــد تور عب  العضـــو ال

ـــــــدالوهاب عبدالحســـــــن المنصـــــــور.  العضـــــــو عب

 العضـــــــــــــــو علـــــــــــــــي عيســـــــــــــــ  أحمــــــــــــــــد.

 العضــو الــد تورة فاطمــة عبــدالجبار الىــوهجي.

 العضــــــــــــــو فــــــــــــــ اد أحمــــــــــــــد الحــــــــــــــاجي.

ـــــي. العضـــــو  الـــــد تور محمـــــد علـــــي حســـــن عل

 العضـــو الـــد تور محمـــد علـــي محمـــد الخ اعـــي.

 العضــــــو الــــــد تور منصــــــور محمــــــد ســــــرحا .

ـــــــــي مضـــــــــوري. ـــــــــا  يل  العضـــــــــو نانســـــــــي دين

ـــــــــــــــود. ـــــــــــــــي المحم ـــــــــــــــوار عل  العضـــــــــــــــو ن

 العضــــــــــــــــو هالـــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــ ي فـــــــــــــــــاي .

 

 عبدالجليل  براهيم  ل طريفسعادة السيد  وقد حضر الجلسة

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 

 هذا وقد مثل الحىومة  ل من:

ــر شــ و   -4 ــوعينين ووي ــن فضــل الب  5ســعادة الســيد  ــانم ب

 مجلسي الشورى والنواب.

 سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وويرة الصحة. -1

 

  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهال الرسمية وهم:

 41 :المواصالل واال صاالل من ووارة 

  حسن رئيس األمن والسالمة. السيد عادل نجال -
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 :من ووارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

عبدالعظيم محمد العيد الو يـل المسـاعد لشـ و  مجلسـي  السيد -4

 الشورى والنواب.

 قانوني.المستشار الالسيد أ بر جاسم عاشور  -1

 5 وعدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفي الووارة. ــ 

 
 ة الصحةمن ووار: 

 .العامة الد تورة مريم  براهيم الهاجري مدير  دارة الصحة -4

الد تورة  برى السيد ناصر سلما  رئيس مجموعة األمراض  -1

 41 المعدية بإدارة الصحة العامة.

 السيد محمود رشيد شريف مستشار ش و  المجالس. -3

 السيد أسامة أحمد عثما  المستشار القانوني. -4

 

األمـين العـام   ما حضرها الد تور أحمـد عبـدا  ناصـر

 45المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومال، والسيد عبدالناصر 

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسال واللجـا ، 

تشـارين سوالد تور عصـام عبـدالوهاب البرونجـي رئـيس هيلـة الم

القــــانونيين بــــالمجلس، وأعضــــاء هيلــــة المستشــــارين القــــانونيين 

بالمجلس،  ما حضرها عدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام 

 11 الرئيس الجلسة: معاليوموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ،لــرحيم، أســـعد ا  صــباحىم بىــل ميـــربســم ا  الــرحمن ا

ـــتح الجلســـة  ـــث مـــن الفصـــل  التاســـعةنفت ـــادي الثال ـــاد الع مـــن دور االنعق
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التشريعي الرابع، ونبـدأ بـتالوة أسـماء األعضـاء المعتـذرين والنـائبين عـن 

الجلسة السـابقة.  فضـل األع عبـدالجليل  بـراهيم  ل طريـف األمـين العـام 

 للمجلس. 

 

 5 األمين العام للمجلس:

ورحمــة ا  وبر ا ــه، الســالم علــيىم شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

اعتـذر و ل عام وأنـتم بخيـر.  وأسعد ا  صباحىم جميع ا بىل مير،

أصحاب السـعادة: جميلـة علـي سـلما ،  عن حضور هذه الجلسة  ل من

الد تورة جهاد عبدا  الفا ل فـي مهمـة رسـمية و، دالل جاسم ال ايدو

 41جــواد حبيــب الخيــار للســفر مــار  المملىــة، وبتىليــف مــن المجلــس، 

 وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شىر ا، وبهذا يىو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متـوافر ا. 

 45 ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

  ؟فهل هنا  مالحظال عليهامضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

مناســـبة ببيـــا  لـــدينا . المضـــبطة  مـــا وردل  لـــيىم ذ   قـــر  

. العيـــــد الـــــوطني المجيـــــد وذ ـــــرى جلـــــو  جاللـــــة الملـــــك المفـــــدى

  ل طريف األمين العام للمجلس.   فضل األع عبدالجليل  براهيم
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 األمين العام للمجلس:

مناســبة العيــد ببيــا  مجلــس الشــورى  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 مناســــبةب :الملــــك المفــــدىالــــوطني المجيــــد وذ ــــرى جلــــو  جاللــــة 

 الـبالد عاهـل الجاللـة صـاحب حضـرة جلـو  بـذ رى الـبالد احتفاالل

 5 أصد  يرفع أ  الشورى مجلس يتشرف المجيد، الوطني والعيد المفدى

 حمد الملك الجاللة صاحب حضرة مقام  ل  والتبريىال؛  يال التهاني

 و لــ  ورعــاه، ا  حفظــه المفــدى الــبالد عاهــل مليفــة  ل عيســ  بــن

 الووراء رئيس مليفة  ل سلما  بن مليفة األمير الملىي السمو صاحب

 سـلما  األميـر الملىـي السـمو صـاحب ورعاه، و ل  ا  حفظه الموقر

 41لـرئيس  األول النائـب األعلـ  القائـد نائـب العهـد ولـي مليفـة  ل حمد بن

داعـين  الىريم، البحرين شعب و ل  ورعاه، ا  حفظه الووراء مجلس

 وشــعبها الــبالد علــ  الســعيدة المناســبة هــذه يعيــد أ  القــدير العلــي ا 

ــة العــ ة مــن بم يــد ــا .واالودهــار والنمــاء والمنع  مجلــس الشــورى فــي  نن

 لتأ يـد سـنوية وقفـة  عتبـر المجيـدة الوطنيـة المناسـبة هذه أ  لن  د

 45 فـي الصـالحة المواطنـة روح و رسـيخ والـوطن، الحىيمـة للقيـادة الوالء

 والنهـوض الـوطن، شـأ  إلعـالء السـعي علـ  والمر ى ة أبنائنا، نفو 

 فرصـة المناسـبة هـذه  شـىل  مـا عنهـا. والـدفا  و نميتهـا، بمقدرا ه

 فـي البحـرين مملىـة حققتهـا التـي الوطنيـة المنج ال الستذ ار طيبة

 الدسـتورية الم سسـال دور  ع يـ  فـي  جسدل والتي الميادين، مختلف

 11 م سســال دور و فعيــل والتعبيــر، الــرأي حريــة وصــيانة القــانو ، ودولــة

 حقــو  وحمايــة السياســية، المــرأة حقــو   أ يــدو المــدني، المجتمــع

 الـذي المفـدى، الملـك لجاللـة الـوطني المشـرو  بفضـل وذلك اإلنسا ،

ـــادة وبحىمـــة ا ، بفضـــل اســـتطا  ـــاء وبســـواعد الحىيمـــة، القي  أبن

 المعاصر،  اريخنا في جديدة صفحة يسطر أ  المعطاء، الوفي الشعب
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 ذلك بفضل المملىة با ت حت  البحرين، شعب وطموحال  مال حملت

 مجلــس    .المتطــور العــالم مريطــة علــ  ومشــرفة مميــ ة مىانــة  حتــل

 جاللـة عهـد في  حققت التي الىبيرة اإلنجاوال اعالي  يثمن  ذ الشورى

 طالــت شــاملة  نمويــة نهضــة  حقيــق فــي أســهمت والتــي المفــدى، الملــك

 5 العهــد لتجديــد المجيــدة المناســبة هــذه لينتهــ  الحيــاة، منــاحي مختلــف

 معاهــدين ورعــاه، ا  حفظــه المفــدى الملــك لجاللــة والتأييــد والــوالء

 بـإذ  نبقـ  وأ  والرقـي، التقـدم طريـق علـ  اقـدم  المضـي علـ  جاللته

 المسيرة دعم سبيل في بها، شُرفنا التي المس ولية قدر عل   عال  ا 

 مجلـس مـع البنـاء الشـورى، وبالتعـاو  مجلـس عمل مالل من المبار ة

ــاالمــوقرين،  النــواب والحىومــة  41المفــدى  الملــك جاللــة لتطلعــال  حقيق 

 وشعبها الع ي ة البحرين لمملىة والرماء والتقدم، اإلصالح طريق عل 

 ، وشىر ا.الىريم

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 شىر ا،  فضلي األمت الد تورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

أود أ  أ قـــدم بخــــالئ التهنلــــة  :أوال  شـــىر ا ســــيدي الــــرئيس، 

 والتبريىال  ل  مقـام حضـرة صـاحب الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـ  

ـــة عاهـــل الـــبالد المفـــدى  11، و لـــ  صـــاحب الســـمو حفظـــه ا   ل مليف

رئـــيس مجلـــس الـــووراء  ل مليفـــة الملىـــي األميـــر مليفـــة بـــن ســـلما  

الموقر، و ل  صاحب السمو الملىي األمير سلما  بن حمـد  ل مليفـة 

نائـــب القائـــد األعلـــ  النائـــب األول لـــرئيس مجلـــس األمـــين ولـــ  العهـــد 

 االحتفـال بالعيـدالووراء، و ل  شعب مملىة البحـرين الـوفي، بمناسـبة 

 15لبحرينيـة الحديثـة فـي عهـد ذ رى قيام الدولة احياء الوطني المجيد و 
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ـــا ح  ـــبصـــفتها الم ســـس أحمـــد الف ـــ ا يان   4713عـــام  اســـالمي   اعربي 

ــة بصــفتها مــم المتحــدة األ  لــ النضــمامها  41ميالديــة، والــذ رى  دول

لتسـلم حضـرة صـاحب الجاللـة الملـك  47 املة العضـوية، والـذ رى 

شــيد فــي هــذه أحــب أ  أ .رعــاه لمقاليــد الحىــمى حفظــه ا  والمفــد

 5بـالمنج ال الوطنيـة التـي  منـاالناليـة علـ   ـل واحـد وطنية المناسبة ال

ىل ما  حقق من نهضة  نمويـة بالميادين، و  لحققتها المملىة في 

و  يـر مباشـر ىل مباشـر أفي مختلف المجـاالل، وسـاهمت بشـ شاملة

وجعلــت مملىــة  لــوفي،فــي  حقيــق الحيــاة الىريمــة لشــعب البحــرين ا

صـعدة البحرين سباقة ومحط أنظار مختلف دول العالم علـ  مختلـف األ

ــة و يرهــا ــة واالجتماعي ــة والتنموي  41وال  .السياســية واالقتصــادية والبرلماني

ننس  االحتفال اليوم بيوم الشهيد، هذه االحتفالية السـنوية التـي أقرهـا 

بالد عاهـل الـ حضرة صـاحب الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـ   ل مليفـة

رادة الشـعب لتصـبح ذ ـرى مالـدة فـي عليهـا   تالمفدى، والتـي  وافقـ

اجـب مـن منتسـبي جميل و ىريم شهداء الوالقلوب البحرينيين ويوم رد 

 45ين قـدموا أو ووارة الدامليـة، الـذ قوة دفـا  البحـرين أو الحـر  الـوطني

ــا علــ   أرواحهــم وســالت دمــاؤهم ال  يــة الطــاهرة فــداء للــوطن وحفاظ 

نحن في مملىة البحرين لن ننس   .الشرعية والعروبة واإلسالم والوطن

و  التضحيال وأنصع  ضحيال شهدائنا األبرار الذين سطروا بدمائهم أر

ي سبيل رو  نماذ  التضحية والوفاء فصور العطاء، وأبدعوا في  قديم أ

ا  11ال جاللـــة الملـــك بتوجيهـــ حمايـــة الـــوطن واألمـــة، وأود أ  أشـــيد أيضـــ 

 لـ  ووارة التربيـة والتعلـيم للعمـل علـ   وثيـق و ـدريس بوسـلما   المفدى

 جاه القضايا العربية  بحرين وجهودها البطولية و ضحيا هامشار ال ال

الطـالب ألبنائنا  ةيواإلسالمية، في المقررال المدرسية والىتب التعليم

 ،والطلبــة، وهــذه اللفتــة والمبــادرة التــي  ســتحق  ــل  قــدير واحتــرام
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الر بـة فـي الحفـال علـ  الـوطن بـين فـي رفـع روح التضـحية وستساعد 

مـــا  ىنـــه القيـــادة ، وبنائنـــا الطـــالب، وفرصـــة للتعبيـــر عـــن التـــرابطأ

الرشـــيدة وشـــعب البحـــرين مـــن  قـــدير وفخـــر واعتـــ او بهـــ الء الشـــهداء 

بواسع رحمته، وأ  يسىنهم  همالبواسل، نسأل ا  ع  وجل أ  يتنمد

 5مجيدة ؤ د في هذه الذ رى الوطنية الأ أود أ  ،أمير او .فسيح جنا ه

ـــوالء،  ـــد وال ـــد العه ـــة ل جدي ـــا المفـــدى وحىوم ـــام ملىين البحـــرين مق

د والـدؤوب، ننا ما ـو  مـن مـالل العمـل الجـاالموقرة، وأؤ د أيض ا أ

مىانـال نحـو  حقيـق التىامـل والتنسـيق بـين والدفع بىل السـبل واإل

تنــا الناليـــة، ال لمـــا فيــه الخيـــر والصــالح لشـــعب وأرض مملىالســلط

ــا ــ  نهــ  جال ســائرين طبع   41 حقيــق لتــه الســديد، ورؤاه بعيــدة النظــر وعل

يـنعم    ه السامية عل  مختلف األصعدة، وأدعو من  ـل قلبـي أ وجيها

مـا  وأ  يعيــد هـذه المناســبة األمن واالســتقرار واألبـا  علـ  مملىتنــا 

ــوفي بم يــد مــن التقــ ــ  شــعب البحــرين ال ــ  الــبالد، وعل دم الوطنيــة عل

 مـــا أهنـــة مملىـــة البحـــرين قيـــادة وشـــعب ا بمناســـبة يـــوم  .واالودهـــار

 45 الشرطة، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع السيد  ياء يحي  الموسوي. 
 

 11 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

بســـم ا  الـــرحمن الـــرحيم، أنته هـــا  شـــىر ا ســـيدي الـــرئيس، 

ا ألقـــدم أســـم  التهـــاني  لـــ  جال لـــة الملـــك و لـــ  القيـــادة فرصـــة أيضـــ 

حقيقــة بعــد مــرور ســنين طويلــة مــن أوجــا  و الم مــرل بهــا السياســية. 

فـي سـبيل  ومدنيـة متواصـلةحداثـة ين نشـهد اليـوم نقلـة حضـارية والبحر

 15يـراهن علـ  سـقور  رسيخ ديمقراطية قوية في المنطقة.  ا  الىثير 
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هـذا الــوطن قطعـة قطعــة، و ــا  الىثيـر مــن قنـوال مــن دول  قليميــة 

ـــ  ــراهن   ثــر مــن ونحــن نشــهد فــي هــذا العــالم احتــرا  اإلقلــيم فــي أـ

 رهــاب فىـري و يــر فىـري، ولىــن ر ـم  ــل ذلــك علـ   ـــــ منطقـة

 لـ  ووجدنا أ  البحرين سـباقة  لـ  حيـث التنييـر و لـ  حيـث الحضـور 

 5وهــو حقيقــة  ،مــ  مر قصــر الصــخيرمثــل حيــث المــ  مرال المتنوعــة 

ر فرصة ال حاد مليجي ببإمىانها أ   هية أ  أعط  قوة للبحرين بأ 

متين وقوي ذي عافية سياسية وأمنية واقتصادية وعل  جميع المستويال 

و   وقفنـا فـي منتصـف العاصـفة و   وقفنـا أمـام  ،ر م  ل العواصـف

ا ونحـن نشـهد ،ليمية ودوليـةأسنا   ماسيح  ق مـا مـر علينـا ل  مصوصـ 

 41 نخر في ــ عندما  انت مثل هذه السفارال ــ ومن سفارة هنا أو هنا  

ــي مــرل ــا شــجرة الــوطن،  ــل الظــروف الت ــ بن  هنالــك رجــال  ت أ أثبت

ــه رجــل  بيــر ال يتســع لــه  ا بيــر  ــع  ن نقولهــا للتــاريخ وليســمع الجمي

ور وال يشــبه  ال نفســه، رجــل المىــا  وهــو أ بــر مــن  ثيــر مــن األمــ

 ،لصــبره ،لمواقفــه، لجــم المــو  ولــوى عنــق العاصــفة هــو جاللــة الملــك

 45البحرين وينقذها  ل  حيـث  الحتيار الصبر الذي امتلىه في أ  يأمذ

نشهد م يد ا مـن الصـحافة  ،ولهذا نشهد م يد ا من الديمقراطية األما ؛

ا هنـا  نشهد احتضان ا أل ثر من أرملة و ،وحرية الصحافة يتيم، وأيضـ 

هـــذا و ، وويـــع البيـــول اإلســـىانية للمجتمـــعوهـــو موقـــف جـــد ا  بيـــر 

نصــر الســعادة أل ثــر مــن وور   يســاعد علــ  نشــر أ ســجين الســعادة

ا علــ  أ    11مــواطن ومــواطن ر ــم الظــروف االقتصــادية، وهــذا يــدل أيضــ 

البحــرين ســتبق  واقفـــة، وأ  البحــرين ليســت مـــن وجــا   مــا راهـــن 

بعضــهم   مختلفــة وعبــر رســائل مختلفــة ممــن يســمو الــبع  فــي قنــوال

ـــت  قيـــادال فـــي الخـــار   حـــاول أ   وصـــل رســـائل  لـــ  البحـــرين، أثبت

ــا  ــة الملــك وبجــواره أنه البحــرين بصــمودها وقو هــا والتفافهــا أمــام جالل

ا   15أقــوى مــن  ثيــر مــن األمــور، وهــذا مــا يجــب أ  نــراهن عليــه. وأيضــ 
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يــة بــين الــوطن الواحــد، خ الطائفهنالــك محاولــة لضــ   ســقطت مقولــة 

ســنبق  مــن  ــل  ،مــوة أننــا ســنبق  ت  ــل مــواطن فــي البحــرين أثبــ

ــادة واحــدة ونلتــف فــي ســبيل  ــدعيم حىومــة  المــذاهب نلتــف حــول قي

البحرينيـة، الحداثـة المتينـة واحدة وأمام ميار واحد وهو ميـار الحداثـة 

 5 وفق اقتصاد قـوي ووفـق ثـورة، نحـن  مـا قلنـا نحتـا   لـ  ثـورة ثقافيـة

 لـــ  الخلـــف فـــي فتـــرة مـــن   رجعنـــالتنييـــر بعـــ  األفىـــار التـــي قـــد 

 صـالحي علـ  المسـتوى الـديني  )فلتـر(الفترال، لهذا نحن بحاجة  ل  

لن سس بحرين الحداثة، بحرين التطوير، بحرين التماسـك المجتمعـي، 

ا، وأال  وال يقتصــر ذلــك علــ  الحداثــة بــل علــ  مــا بعــد الحداثــة أيضــ 

 41 سـفين مـن المواقـف المتشـددة فـي المجتمـع. يىو  هنا  مجال لضخ 

نقول في يوم العيد الوطني، ويوم جلـو  جاللـة الملـك، ويـوم الشـهيد، 

ــا وأبــد ا نحــافر علــ  البحــرين علــ  جميــع المســتويال  أننــا ســنبق  دائم 

ــا وفــق قيــادة واحــدة وهــي قيــادة جاللــة  وميارنــا ســيىو  ميــار ا بحريني 

 الملك، وشىر ا.
 45 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األع مالد محمد المسلم. 
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 11جاللــة الملــك والقيــادة الرشــيدة  ةأهنــ شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

وشــعب البحــرين الىــريم بمناســبة عيــد جلــو  جاللــة الملــك والعيــد 

الـوطني ويــوم الشــهيد. أود أ  أقــول    الــوطن ال  جرحــه الخطايــا، فــي 

( والــ )مـايىرو مينـي جيـبفترة الستينيال  انت البنـال ير ـدين الــ )

و نا نصفق لألنبياء واألولياء والرسل والملل، ولـم نسـمع قـط  جيب(،

 15أي  جريح أو  حرش جنسي أو ديني أو مذهبي أو عقائـدي. و نـا علـ  

علــم ذلــك الوقــت بىــل الفلــال: الصــيارفة والصــا ة والبنــاؤو  بشــقيهم 
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 نــــا نــــذوب فــــي بو قــــة الــــوطن. أ ــــرب مثــــاال  والشــــرطة، لىــــن 

بالديمقراطية الناعمة في فرنسا:  انت القرى في فرنسـا  تقا ـل فيمـا 

بينها، ولم يسمح ألي رأ  اجتماعي أ  يخـر   لـ  العلـن  ال ويُبـاد، ثـم 

قراطيـة وديـنهم ووطـنهم، حتـ  أصـبحت الديم رجعوا  ل  لنتهم وعـرقهم

 5قراطيــة الناعمــة. نحــن اآل  الديم د ذلــك  مــا يطلــق عليهــاالفرنسـية بعــ

   الــذين  منــوا ﴿:  قــول (21المســلمو  لــدينا فــي ســورة البقــرة اآليــة )

والـذين هــادوا والنصــارى والصــابلين مــن  مـن بــا  واليــوم اآلمــر وعمــل 

، فـي ﴾صالح ا فلهم أجرهم عند ربهم وال مـوف علـيهم وال هـم يح نـو 

وثنيـة ـــ الصـابلة ـــ والموحـدين هذه اآلية وفق ا  سبحانه و عـال  بـين ال

 41من الديانال، بمعن  أنهم    عادوا وهادوا فإ  لهم الجنة، لـذلك علينـا 

 ننهل منه، وشىر ا.هو األسا  الذي أ  نعود  ل  الوطن و

 

 :الرئيـــــــــــــــس

لدينا بيا  بمناسبة يـوم الشـهيد.  فضـل األع عبـدالجليل شىر ا،  

 45 العام للمجلس. براهيم  ل طريف األمين 

 

 :األمين العام للمجلس

ـــس الشـــورى ب  ـــا  مجل ـــرئيس، بي ـــوم شـــىر ا ســـيدي ال مناســـبة ي

الســابع مناســبة يــوم الشــهيد المجيــد الــذي يصــادف ب د:الشــهيد المجيــ

 11سـتذ ر يديسمبر من  ل عام، يود مجلس الشورى أ  شهر  عشر من

بىــل العرفـــا  والتقــدير، هـــذا اليــوم الـــوطني الــذي مصصـــه حضـــرة 

ب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســ   ل مليفــة حفظــه ا  ورعــاه، صــاح

ــذل  ــا بتضــحيال وعطــاء وب ــاء  وعرفان  ــد ا ووف ــا للشــهيد،  خلي ــا وطني  يوم 

شــهداء الــوطن وأبنائــه البــررة، مــن منتســبي قــوة دفــا  البحــرين، وووارة 

 15الداملية، والحر  الوطني، الذين أدوا مهامهم وواجبا هم الوطنية علـ  
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مــــل، دامــــل الــــوطن ومارجــــه، فــــي الميــــادين المدنيــــة الوجــــه األ 

والعســـىرية واإلنســـانية  افـــة، رافعـــين األ ـــف  لـــ  المـــول  العلـــي 

الرحمة والمنفرة، ودمول الجنا ، لشهدائنا األبرار في بالقدير بالدعاء 

ـــي   مملىتنـــا الناليـــة البحـــرين، وفـــي دول مجلـــس التعـــاو  لـــدول الخل

 5 ، وشىر ا. نه سميع مجيبالعربية، وفي التحالف العربي، 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

بهذه المناسبة أدعو م  لـ  الوقـوف دقيقـة حـداد علـ   شىر ا، 

 أرواح شهدائنا األبرار.

 41 

دقيقة حداد على أرواح  والحضور )وهنا وقف أعضاء المجلس 

 شهداء الوطن األبرار(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 45الشــرطة البحرينيــة.  فضـــل األع ولــدينا بيــا   مــر بمناســبة يــوم   

 عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس.

 

 :األمين العام للمجلس

ـــرئيس،  ـــس الشـــورى بمناســـبة  شـــىر ا ســـيدي ال ـــا  مجل ـــوم بي ي

 11بمناســبة االحتفــال بيــوم الشــرطة البحرينيــة الـــذي  :الشــرطة البحرينيــة

ر مجلـس الشـورى أ  يعـرب  يصادف الرابع عشر من شـهر ديسـمبر، يسـُ

عــن بــالد  قــديره وامتنانــه لمــا  حظــ  بــه شــرطة مملىــة البحــرين مــن 

 رعاية واهتمام من لد  حضـرة صـاحب الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـ  

رعـاه، ومـا  وليـه الحىومـة  ل مليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  و
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 المـــوقرة برئاســـة صـــاحب الســـمو الملىـــي األميـــر مليفـــة بـــن ســـلما  

 ل مليفــة رئــيس الــووراء المــوقر حفظــه ا  ورعــاه، ومســاندة صــاحب 

السمو الملىي األمير سلما  بن حمد  ل مليفة ولي العهد نائب القائد 

ه، من رعايـة األعل  النائب األول لرئيس مجلس الووراء حفظه ا  ورعا

 5 قـدير ا للـدور الىبيـر الـذي ينهضـو  بـه فـي الحفـال  ين،واهتمام بـالن

ــ مــن رؤيــة جاللــة الملــك المفــدى رعــاه  اعلــ  األمــن واالســتقرار، انطالق 

ا ، بأ  األمن مظلة النهوض واألسا  المتين لمسيرة التنمية في عهد 

وقـت    مجلـس الشـورى فـي ال. اإلصالح الذي  شـهده مملىـة البحـرين

الذي يتقدم فيـه بخـالئ التهـاني والتبريىـال  لـ   ـل منسـوبي ووارة 

 41 الفريق الر ن معالي الشيخ راشد بن عبدا   ل مليفةالداملية بقيادة 

 ومهنية، و طور  قدم من الشرطة  ليه وصلت ووير الداملية، ليشيد بما

والسـلم واالسـتقرار  الوطن أمن عل  الحفال بفضل من ا  في أسهمت

ــادرة معــالي  ــا مب ــا عالي  االجتمــاعي، وصــو  األرواح والممتلىــال، مثمن 

الحتفـال بيـوم الشـرطة البحرينيـة، ووير الداملية بتخصيئ هذا اليـوم ل

 45المجتمعيــة بـــين  الشــرا ة الــذي أســهم فـــي  ع يــ  مفهــوموهــو األمــر 

الشرطة والمجتمع، حيث يعد  حقيق أمن الوطن والدفا  عنـه مسـ ولية 

. الرفاهيـةالطمأنينـة و  سـوده مجتمـع أجـل ها الجميع، مـنوطنية يتقاسم

بالعرفــا  والتقـدير شــهداء  المناسـبة هــذه  مـا يسـتذ ر المجلــس فـي

ــا عــن  الواجــب مــن رجــال األمــن والشــرطة الــذين  ــحوا بــأرواحهم دفاع 

 11ا لـألرواح والممتلىـال، لىـي يـنعم الجميـع بالسـىينة الوطن، وصـون 

رحمتـه، وأ   بواسـع يتنمـدهم أ  وجـل عـ  المـول  واالسـتقرار، سـائلين

يمــن علــ  المصــابين مــنهم بالشــفاء العاجــل، وأ  يــديم علــ  مملىــة 

، البحــرين نعمــة األمــن واألمــا  فــي ظــل القيــادة الحىيمــة حفظهــا ا 

 وشىر ا. 

 15 
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 :الرئيـــــــــــــــس

ـــالي مـــن جـــدول األعمـــال   شـــىر ا، وننتقـــل اآل   لـــ  البنـــد الت

ــوا ردة.  فضــل األع عبــدالجليل  بــراهيم  ل طريــف والخــاص بالرســائل ال

 األمين العام للمجلس.

 5 

 األمين العام للمجلس:

شــىر ا ســيدي الــرئيس، الرســائل الــواردة: رســالة معــالي الســيد  

أحمد بن  بـراهيم المـال رئـيس مجلـس النـواب بخصـوص مـا انتهـ   ليـه 

 ـوء مجلس النواب حول مشرو  قانو  بشأ  عالوة النالء،)المعـد فـي 

 41االقتراح بقانو  بصينته المعدلة والمقدم من مجلس النواب(. وقـد  مـت 

 حالته  ل  لجنـة الشـ و  الماليـة واالقتصـادية مـع  مطـار لجنـة الشـ و  

 التشريعية والقانونية، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــالي مـــن جـــدول األعمـــال  شـــىر ا،   45وننتقـــل اآل   لـــ  البنـــد الت

اقشة  قرير لجنة الخدمال بخصوص مشرو  قانو  والخاص بمواصلة من

بإصدار قانو  الصحة العامة، )المعد في  وء االقتراح بقـانو  المقـدم 

 37: 44من مجلس الشورى(، ابتداء  من الفصل الحادي عشر، المادة )

بعد  عادة التـرقيم(. وأطلـب مـن األمـت هالـة رمـ ي فـاي  مقـررة اللجنـة 

 11 التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 هالة رمزي فايز: العضو

أسعد ا  صباحىم جميع ا، و ل عام  شىر ا سيدي الرئيس، 

ــاد  ــألف ميــر، وأدعــو ا  أ   عــود هــذه األعي ــادة  وشــعب ا ب والبحــرين قي
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 وصي  الفصل الحادي عشر: األمراض المعدية:بالخير والسالم والمحبة. 

 التقرير.بالتعديل الوارد في مسم  الفصل اللجنة بالموافقة عل  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 ؟الحادي عشر مسم  الفصلهل هنا  مالحظال عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 41بتعــديل  مســم  الفصــل الحــادي عشــرهــل يوافــق المجلــس علــ   

 اللجنة؟
 

 )أغلبية موافقة(
 

 45 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقـل اآل  بتعـديل اللجنـةيُقر مسم  الفصل الحادي عشر  ذ   

 اللجنة. ةمقرر تاألم ي ل  المادة التالية،  فضل

 

 هالة رمزي فايز: العضو

 11عل   بالموافقة وصي اللجنة  (:بعد  عادة الترقيم 37: 44المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 41 هالة رمزي فايز: العضو

بالموافقة عل   وصي اللجنة  (:بعد  عادة الترقيم 31: 41) المادة 

 بالتعديل الوارد في التقرير. المادةهذه 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 ()أغلبية موافقة
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  15 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.
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 هالة رمزي فايز: العضو

بالموافقة عل   وصي اللجنة  (:بعد  عادة الترقيم 39: 43المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 ــــــــس:الرئيـــــــ

 فضــلي األمــت وهــوة  هــل هنــا  مالحظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد الىواري. 

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 41بخصــوص البنــد  أســعد ا  صــباحىم شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

مســ ول المختبــر الــذي  ــم فيــه فحــئ ») ( الــذي يــنئ علــ  التــالي: 

من وجهة نظري هو أ  مس ول المختبر ليس طبيب ا لىـي  ،«العينال...

يج م بإصابة المري  بالمرض الساري، صحيح أ  لديه نتائ  التحاليل 

ــه  حديــد مــا  ذا  ــا  المــري  مصــاب ا  الطبيــة ولىــن لــيس بإمىان

 45بالمرض أم ال، فلماذا يحمل مس ول المختبر مس ولية التبليد عن حالـة 

 صـابته بأحـد األمـراض السـارية مـع وجود شخئ مصاب أو مشتبه في 

أ  القـرار النهـائي لتشـخيئ المـرض لــيس بيـده؟ب  ـذلك بالنسـبة  لــ  

مس ول الم سسـة التعليميـة، ال يمىـن أ  نحم لـه مسـ ولية التبليـد عـن 

حالـــة وجـــود شـــخئ مصـــاب أو مشـــتبه فـــي  صـــابته بأحـــد األمـــراض 

 11لنــا بعــ  الســارية. أرى أننــا فصــلنا  ثيــر ا فــي األمــور، حيــث  ننــا حم

األفــراد مســـ ولية التبليــد فـــي حـــين أنهــم  يـــر قــادرين علـــ   شـــخيئ 

المــرض، والجــ م بإصــابة المــري  بــالمرض، بالــذال مســ ول المختبــر 

 صــابة المــري  م سســة التعليميــة، فهمــا قــد يشــىا  فــي ومســ ول ال

بــالمرض الســاري، ولىنهمــا ال يســتطيعا  الجــ م بــذلك، الطبيــب هــو 

 15 يعـدهـو مـن يشـخئ المـرض. مسـ ول المختبـر المس ول عـن التبليـد، ف

من الفلال المنصوص عليها في هـذه المـادة، التـي  قـع عليهـا مسـ ولية 
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 صــابتها فــي التبليــد عــن الحالــة المصــابة بــالمرض الســاري أو المشــتبه 

ــالمرض الســاري؛ لــذا أرى حذفــه مــن نــئ المــادة، ألنــ ــه  هب ســتقع علي

 وشىر ا.مس ولية   افية، وهو شخئ  ير معني بذلك، 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع مميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

أعتقــد أ  مســ ولية التبليــد هــي فقــط  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 41التي  قع عل  مس ول المختبر ــ  ما  فضلت األمت وهوة الىواري ـــ 

لمــادة ال  بــار ولــيس المســ ولية الجنائيــة، وبالتــالي أرى أ  نــئ هــذه ا

 عليه، والمسألة هي مسألة  بليد ال أ ثر وال أقل، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45سـعادة األمـت فائقـة بنـت سـعيد الصـالح وويـرة شىر ا،  فضـلي  

 الصحة.

 

 :وزيرة الصحة

 مأسعد ا  صباحىم، و ـل عـام وأنـت الرئيس، معاليشىر ا  

 11بخير بمناسبة العيد الوطني المجيد.  مـا ذ ـر اإلمـوة أ  المسـ ولية 

ــالي:  ــد، وذ ــر فــي نــئ المــادة الت ــا هــي مســ ولية التبلي  ىــو  »هن

 مســــ ولية التبليــــد عــــن حالــــة وجــــود شــــخئ مصــــاب أو مشــــتبه فــــي 

حالــة مــن  صــابة ، مــن يعمــل فــي المختبــر قــد يشــتبه فــي ...« صــابته 

من مس وليته التبليد عنها، و ذلك في ، وبالتالي بمرض سارٍالحاالل 

 15الم سسة التعليمية من مس ولية مس ول الم سسـة التعليميـة التبليـد عـن 

ها، حيث    التبليد يساعد فـي التحقـق مـن فيالحالة المر ية المشتبه 
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اإلصابة بالمرض وا خاذ اإلجراءال الالومة، وبالتـالي مـن المهـم التبليـد 

تبه في  صابته من قبل أي شخئ عن حالة وجود شخئ مصاب أو مش

سواء في الم سسة التعليمية أو في المختبر أو  يرهما، وحت  األقارب 

، فمـن الضـروري فـي  صـابة شـخئ مـنهم بمـرض سـارٍعندما يشتبهو  

 5التبليـد عنـه حتـ    مـذ اإلجـراءال الالومـة، و ـذلك قائـد الســفينة أو 

صــابة شــخئ فــي  الطــائرة أو أي وســيلة نقــل أمــرى عنــدما يشــتبهو  

فمـن الضـروري التبليـد عنـه، مـن الضـروري التبليـد مـن أي  بمرض سـارٍ

 طرف  ا  في المجتمع حفاظ ا عل  صحة المجتمع، وشىر ا.

 

 41 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األع الد تور أحمد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

أ فق مع مـا  فضـلت بـه سـعادة الـوويرة،  شىر ا سيدي الرئيس، 

 45وما  فضل به اإلموا  حول أ  التبليد عن حالة وجود شخئ مصاب أو 

 مشتبه في  صابته أمر  روري، وأرى أ  نئ المادة صحيح، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع ف اد أحمد الحاجي. 

 11 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

أ فــق مــع مــا  فضــلت بــه األمــت وهــوة  يس،شــىر ا ســيدي الــرئ 

الىـواري بالنســبة  لــ  مســ ول المختبــر. بالنســبة  لــ  قائــد الســفينة أو 

قائد الطائرة، هما المسـ وال  فـي األول واألميـر عـن التبليـد عـن حالـة 

 15وجود شخئ مصاب أو مشتبه في  صابته، مع أ  أقصـ  مـدة لطيـرا  
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لمـري  بــالمرض الســاري ســاعة، وبالتـالي لــو أصــيب ا 44الطـائرة هــي 

بعد أربع ساعال، فحاالل االشتباه  ىو  مشىو  فيها. بالنسبة  لـ  

األشـــخاص القـــاطنين مـــع المصـــاب بـــالمرض الســـاري، فمـــن مســـ ولية 

األقارب والسا نين مع المصاب التبليد عن حالة وجود شخئ مصـاب 

 5 مــا يعمــل فــي هــو أو مشــتبه فــي  صــابته. بالنســبة  لــ  فنــي المختبــر، 

بــرال مستشــفيال حىوميــة و مــا أنــه يعمــل فــي مختبــرال ماصــة، مخت

والمختبرال الخاصة قد  بل د عن حالـة وجـود شـخئ مصـاب أو مشـتبه 

في  صابته من قبل مس ول المختبر. بالنسـبة  لـ  مسـ ول المختبـر فـي 

المستشفيال الحىومية، التقارير الطبيبة الصادرة عن المختبر  ىو  

 41مســـ ول المختبــــر ال يمىـــن أ  يتجــــاوو بنـــاء  علــــ  طلـــب الطبيــــب، و

الطبيب، فىيف نحمله مس ولية التبليد  ذا  ا  الطبيب هو المس ول 

عن  بليد  دارة المستشف  عن حالة وجود شخئ مصاب أو مشـتبه فـي 

 صابته، وبالتالي ال يجوو  حميل مس ول المختبر مس ولية التبليد، أل  

ارة المستشف  والطبيب ــ وما المس ول األول واألمير عن التبليد هما  د

ــل مســ ول  ـــ صــحيح،  يــف نحم   45 فضــلت بــه األمــت وهــوة الىــواري ـ

المختبر هذه المس ولية عل  الر م من أ  المس ول عن التبليد شـخئ 

  مر أو جهة أمرى؟ وشىر ا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 شىر ا،  فضل األع الد تور سعيد أحمد عبدا . 

 

 أحمد عبداهلل: العضو الدكتور سعيد

الــوويرة،  ســعادةأعتقــد  مــا  فضــلت  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

واألع مميس الرميحي بخصوص األمراض السارية، ووارة الصـحة عـادة 

 15ما  قوم بحمالل  وعية، والفلال التي ذ رل في نئ المادة والمعنيو  
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مــن  ابــالتبليد ســواء فــي الم سســة التعليميــة أو فــي المختبــرال و يرهمــ

علـ   المذ ورة فـي الـنئ هـم علـ  درايـة بهـا. أعطـيىم مثـاال  الفلال

ذلك: في السنة التي انتشر فيها مرض  نفلون ا الخناوير ومرض فيرو  

الطيور،  مت  وعية النا  من مالل  عال  عدد  بيـر مـن الم شـرال 

 5علـ   النـا  واألعراض التي  صاحب اإلصابة بهذه األمراض، و م حـ 

 صـــابته فـــي معنيــة عـــن  ـــل شــخئ يشـــتبه  ــرورة  بليـــد الجهـــال ال

بـــالمرض. التبليـــد ال يعنـــي الحىـــم علـــ  نتيجـــة التبليـــد، و نمـــا هنـــا  

 جــراءال أمــرى  قــوم بهــا ووارة الصــحة للتحقــق مــن التبليــد، لــذلك أنــا 

 أ فق مع نئ هذه المادة، وشىر ا.

 41 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع جمال محمد فخرو. 

 

 محمد فخرو:العضو جمال 

 45أعتقد أ  المادة صحيحة، أل  مسـ ولية  شىر ا سيدي الرئيس، 

التبليد عن حالـة وجـود شـخئ مصـاب أو مشـتبه فـي  صـابته  قـع علـ  

مس ول المختبر، وعل  مدير الم سسـة الصـحية وعلـ  مـدير الم سسـة 

الحالة من قبل فني المختبر، وبالتالي عل  فني في التعليمية. قد يشتبه 

 بالغ المس ول، وعل  المس ول  بليـد الجهـة المعنيـة، وبالتـالي المختبر 

 11 أعتقد أ  المادة بشىلها الحالي صحيحة، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أمرىهل هنا  مالحظال شىر ا،  

 

 15 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

بعـــد  عـــادة التـــرقيم(  39:43)هـــل يوافـــق المجلـــس علـــ  المـــادة  

 عديل اللجنة؟بت
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 اللجنة. ةمقرر تاألم يالتالية،  فضل

 41 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 41: 44المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.
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 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 44: 45المادة ) 

 هذه المادة  ما جاءل من الحىومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ه المادة؟هل هنا  مالحظال عل  هذ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 41 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقــر هــذه المـــادة. وننتقــل اآل   لــ  المـــادة التاليــة،  فضـــلي  

 األمت مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 11 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:الترقيمبعد  عادة  41: 42المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات(
 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 19)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 ــــس:الرئيـــــــــــ

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 41 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 43: 47المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45األع أحمـد مهـدي   فضـل هنا  مالحظـال علـ  هـذه المـادة؟هل  

 الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

لدي استفسار: لماذا حصرنا العـال  فـي  شىر ا سيدي الرئيس، 

 11المستشـفيال الحىوميـة واسـتثنينا المستشـفيال الخاصـة، وهـل هنـا  

سبب معين لـذلك؟ وهـل هنـا  قصـور فـي المستشـفيال الخاصـة؟ وهـل 

 شفيال الخاصة  ير م هلة للقيام بهذه المهمة؟ وشىر ا.المست

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15الد تورة مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير  شىر ا،  فضلي األمت 

 .  دارة الصحة العامة بووارة الصحة
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 :مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة

هنــا  بعــ  األمـــراض الســارية التـــي  شــىر ا ســيدي الـــرئيس، 

ها الــووارة ويىــو  عالجهــا فــي المستشــفيال الحىوميــة فقــط،  حـدد

جـراءال الوقائيـة الالومـة نتشـارها، و جنب ـا لعـدم ا خـاذ اإلوذلـك منع ـا ال

 5 لها عندما  عال  مار  المستشفيال الحىومية، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ  األمــر وا ــح، حيــث    المستشــفيال الحىوميــة شــىر ا،  

لديها االستعدادال الىافية لمحاصرة األمـراض السـارية، وبالتـالي مـن 

 41مـــن الــذهاب  لـــ  بــدال  األفضــل العــال  فـــي المستشــفيال الحىوميـــة 

ا   اجارنـامـراض بـين المر ـ  المستشفيال الخاصـة وانتشـار هـذه األ

 ى؟هل هنا  مالحظال أمر، منها و يا م
 

 )ال توجد مالحظات( 
 45 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 15 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 44: 41المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 موافقة()أغلبية 
 41 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 45 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 45: 49المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

  

 :الرئيـــــــــــــــس

 11 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

  فضلي األمت مقررة اللجنة.التالية، 

 

 5 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 42: 51المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 41 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضو

قة عل   وصي اللجنة بالمواف (:بعد  عادة الترقيم 47: 54المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 41 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 45 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 41: 51المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 ال توجد مالحظات()
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 5 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 49: 53المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 41 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 51: 54المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 ـــــــس:الرئيــــــــ

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 41 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 مقررة اللجنة.التالية،  فضلي األمت 

 

 45 العضو هالة رمزي فايز:

  .هذه المادةحذف  وصي اللجنة ب :55 المادة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 11 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ؟هذه المادةحذف هل يوافق المجلس عل   

 15 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي   حذف  ذ  

 األمت مقررة اللجنة.

 

 5 العضو هالة رمزي فايز:

فصل الثاني عشـر: األمـراض  يـر المعديـة )مسـم  الفصـل(: ال 

 بالتعديل الوارد في التقرير.مسم  الفصل  وصي اللجنة بالموافقة عل  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 41 مسم  الفصل؟ هل هنا  مالحظال عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 بتعديل اللجنة؟مسم  الفصل هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11بتعــديل اللجنــة. وننتقــل اآل   لــ  المــادة مســم  الفصــل قــر يُ ذ   

  فضلي األمت مقررة اللجنة.التالية، 

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بتقديم المادة  (:بعد  عادة الترقيم 54: 57المادة ) 

 15( مـن مشـرو  القـانو ، 52( في مشـرو  القـانو  علـ  المـادة )57رقم )

  وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.و
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 ــس:الرئيـــــــــــــ

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 41 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 اللجنة.التالية،  فضلي األمت مقررة 

 

 45 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 51: 52المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 فضـل األع أحمـد مهـدي  هل هنا  مالحظـال علـ  هـذه المـادة؟ 

 الحداد.

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 ــنئ بعــد  عــادة التــرقيم(  51)المــادة  رئيس،شــىر ا ســيدي الــ 

 15 عمــل الــووارة بالتعــاو  مــع الجهــال ذال العالقــة وم سســال »: أ  علــ 

، ما هـي الم سسـال التـي  عمـل فـي هـذا المجـال؟ «...المجتمع المدني

 وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األع مالد محمد المسلم. 

 

 خالد محمد المسلم: العضو

 5لدي س ال:  يف يتم التعامل مع الطب  شىر ا سيدي الرئيس، 

النووي؟ فهو ليس مر  ا ساري ا وال مستعصي ا بل هو بفعل الطب نفسـه، 

 فىيف يتم التعامل مع هذا النو  من األمراض؟ وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 41فائقـة بنـت سـعيد الصـالح وويـرة األمـت سـعادة شىر ا،  فضـلي  

 الصحة. 

 

 يرة الصحة: وز

بالنســبة  لــ  ســ ال األع أحمــد الحــداد  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 45هنــا  ووارال أمــرى مثــل ووارة العمــل  ،المتعلــق بالجهــال ذال العالقــة

بصـفتها المسـ ولة عـن   قوم بدور التثقيف والتوعيـة والتنمية االجتماعية

ــع المــدني.  مــا بالنســبة  لــ  الســ ال المتعلــق بالطــب أمنظمــال المجتم

النووي فأ ر  المجال لألمت الد تورة مريم الهـاجري لتو ـيح ذلـك، 

 وشىر ا.

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

اسـتىماال  لسـ ال األع أحمـد الحـداد، هنـا  جمعيـال شىر ا،  

نوعيــة متنوعــة  هــتم بنــو  مــن األمــراض مثــل جمعيــة الســىلر، وجمعيــة 

مــن  صــلب الشــرايين، وجمعيــة الســىر، وجمعيــة الســرطا  و يرهــا 

 15الجمعيــال، وهـــي م سســـال مجتمــع مـــدني  ُعنـــ  بهــذا األمـــر، و ـــل 
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  هتم بشـريحة مصـابة جمعية لها عالقة بمثل هذه األمراض  ير السارية

الــد تورة مــريم  بــراهيم الهــاجري مــدير  دارة  فضــلي األمــت . معينــة

 الصحة العامة بووارة الصحة. 

 

 5 مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 

 أردل  و ـيح أ  األمـراض  يـر السـارية  يدي الرئيس،شىر ا س 

ــ  ما عرفتها منظمة الصحة العالمية ــ هي أربعة أنـوا  مـن األمـراض: 

أمــراض القلــب وار فــا   ــنط الــدم والســىر والســرطانال بأنواعهــا. 

بالنســبة  لــ  ســ ال األع مالــد المســـلم بخصــوص الطــب النــووي فقـــد 

 41 يــر ســارية مــن قبــل  اأمرا ــ  حــددل هــذه المشــا ل الصــحية بصــفتها 

منظمة الصحة العالمية، ونحن بدورنا نقوم باإلجراءال الوقائيـة المتبعـة 

ــاو   ــوويرة مــن مــالل التع مــع الجهــال المعنيــة  مــا  فضــلت ســعادة ال

المشتر  مع الم سسال الحىومية  ير التابعة  لـ  ووارة الصـحة مثـل 

االجتماعيــة وووارة اإلعــالم ووارة التربيــة والتعلــيم وووارة العمــل والتنميــة 

 45 باإل افة  ل  م سسال المجتمع المدني األمرى، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضلي األمت وهوة محمد الىواري.  

 

 11 زهوة محمد الكواري: العضو

لدي   افة بسيطة، لدينا مفهـوم جديـد  شىر ا سيدي الرئيس، 

يفيد ووارة  وهو (Environmental Health Impact Assessmentوهو )

ـــة  ـــه عالق ـــل حـــدوم أي مـــرض مـــن األمـــراض، حيـــث    ل الصـــحة قب

 precautionaryلـديهاىـو  يبالم سسـال الصـناعية والتجاريـة فـي أ  

approach 15، بحيــث يمىـــن أمـــذ االحتياطـــال قبـــل حـــدوم مثـــل هـــذه 

الحاالل. مثال  لو أ  صناعة معينة سوف  دمل البلـد، لـدينا ج ئيـة فـي 
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(Environmental Health Impact Assessment) مــن مــالل هــذه ،

الج ئية يمىننا معرفة األمراض أو الحاالل التي يمىن أ   ـأ ي بهـذا 

، وبالتـالي يحصــل activityأو هـذا النــو  مـن الـــ industryالنـو  مـن الـــ 

 وافـــق مـــع الـــووارة لو ـــع  جـــراءال اســـتباقية لهـــا، وهـــي مـــن األمـــور 

 5 مىن ا خاذها في هذا الجانب، وشىر ا. االحتراوية التي ي

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع الد تور منصور محمد سرحا . 

 

 41 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

نحن اآل  نتحدم عن األمراض السارية،  شىر ا سيدي الرئيس، 

ــه ــع برمت بينمــا  ؟ومــا هــي اإلجــراءال المطلوبــة للمحافظــة علــ  المجتم

ال اآلمر هو عن الطـب النـووي، فأحـدهما عـن الطـب واآلمـر عـن الس 

األمراض، ونحن هنا نتحدم عن األمراض وليس عن الطب، فمـا بالـك 

 45الجديـدة ربمـا  ظهـر فـي المسـتقبل، أمـا ب فبع  األمور ؟بالطب النووي

هــذه المـــادة فتـــنئ علــ  األمـــراض الســـارية و يفيــة المحافظـــة علـــ  

ــع بــاإلجراءال  الــواردة، ولــذلك أعتقــد أ  الســ ال مــار  نطــا  المجتم

 المادة، وشىر ا.

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

فائقـة بنـت سـعيد الصـالح وويـرة  األمـتشىر ا،  فضـلي سـعادة  

 الصحة. 

 

 وزيرة الصحة:

 15أحــــب أ  أو ـــح أ  األمــــراض  يــــر  شـــىر ا ســــيدي الـــرئيس، 

 ليهـا األمـت  السارية التي حدد ها منظمة الصحة العالمية والتي أشـارل



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 44)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

الــد تورة مــريم الهــاجري  ــم  حديــدها وانتهــ ، ولىــن ال يمىــن أ  

نحدد في المستقبل ماذا سيحدم، وا  وحده أعلم، قد  ظهر أمراض 

، وفــي ذلــك الوقــت ية يــر ســارٍ أمــراضأمــرى جديــدة  ُعت م ــد علــ  أنهــا 

سيتم  حديدها، وفي القانو  لم يتم  حديد أي مرض  يـر سـارٍ بعينـه، 

ــذ ر مــثال  الســىر أو القلــب وال  يرهمــا، و نمــا  ــر  المجــال  فلــم  5يُ

مفتوح ـا مــن أجــل المسـتقبل، ومــن أجــل   ـافة أي أمــراض  يــر ســارية 

 قرها منظمة الصحة العالمية، وأ  يتم األمذ بها، و  مذ فـي االعتبـار 

فــي نــئ القــانو  الموجــود؛ أي أ  مــا  قــره المنظمــة مســتقبال  ســوف 

 نو ، وشىر ا. يىو   من نطا  القا

 41 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أمرىهل هنا  مالحظال شىر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 45 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

 مســـم  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل اآل   لـــ   

 ،  فضلي األمت مقررة اللجنة.الفصل الثالث عشر

 

 15 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة الثالث عشر: التطعيم أو التلقيح )التمنيع(: الفصل  

 بالموافقة عل  مسم  الفصل بالتعديل الوارد في التقرير. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

  عطاء المناعة؟ «التمنيع»هل  عني  لمة أمت هالة يا  

 

 هالة رمزي فايز: العضو

 5هـذا هـو المقصـود، وهـذا هـو اقتـراح ووارة  سيدي الرئيس، نعم 

 الصحة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

، «التلقـيح» ذ  يا  موا  في مسم  هذا الفصـل ألنيـت  لمـة  

ــاء بىلمــة  ــم اال تف ــي  عنــي  «التطعــيم»و  ــع»الت  41أي  عطــاء  «التمني

ــ  مســم  المناعــة،  األمــت  ي فضــل ؟فصــلالهــل هنــا  مالحظــال عل

العامــة بـــووارة  مــريم  بــراهيم الهـــاجري مــدير  دارة الصــحةالــد تورة 

 الصحة.

 

 45 بوزارة الصحة:العامة مدير إدارة الصحة 

لتالفـي  «التلقـيح»لقد  م حذف  لمة  شىر ا سيدي الرئيس، 

 ماشـي ا مـع  «التمنيـع»اللبس مـع قـوانين أمـرى، و ـم اسـتخدام  لمـة 

ة، أي مــع منظمــة الصــحة العالميــة التــي  ســتخدم المصــطلحال العالميــ

منع ـا  «التلقـيح»أي  عطاء المناعة؛ وحذفنا  لمة  «التمنيع»مصطلح 

 11لاللتبا  والتدامل مع القوانين األمرى، فمثال  هنا  التلقـيح الصـناعي 

في عملية اإلمصاب، وهو مصطلح متداول، ولىـن المقصـود هنـا فـي 

 . «التمنيع»هذه المادة وا فاق ا مع المصطلحال العالمية هو 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟وماذا يُسم  هذا المصطلح باللنة اإلنجلي ية 
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 بوزارة الصحة:العامة دير إدارة الصحة م

 (، وشىر ا.Immunizationيُسم  ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5  ؟أمرىهل هنا  مالحظال شىر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 41 بتعديل اللجنة؟ فصلهل يوافق المجلس عل  مسم  ال 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45مســم  الفصــل بتعــديل اللجنــة. وننتقــل اآل   لــ  المــادة  ذ  يُقــر  

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة. 
 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 53: 51المادة ) 

 11 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

األمـت الـد تورة   فضـلي مالحظال عل  هذه المادة؟هل هنا   

 سوسن حاجي  قوي. 
 15 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

لدي استفسار فقـط لـووارة الصـحة. فـي  شىر ا سيدي الرئيس، 

حالة  فشي أمراض معينة ــ ال سمح ا  ــ هل اللقاحال أو األدويـة التـي 

 وفرونها للمستشفيال الخاصة سوف  ىو  مجانيـة أم يحصـلو  عليهـا 
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بالىُلفة الحقيقية لها؟ ألنه بحسب علمي أ  بع  المرا   العامة مثل 

ليـــة والمستشـــف  العســـىري المر ـــ  الصـــحي الخـــاص بـــووارة الدام

يحصال  عل  هذه اللقاحال مقابـل رسـوم مـن ووارة الصـحة. ألـيس مـن 

ا  المفــروض أ   ىــو  هــذه اللقاحــال ــــ  ونهــا لقاحــال  عــال  أمرا ــ 

 5 متفشية قد  ىو  موسمية أو  يرها ــ مجانية؟ب وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع مميس حمد الرميحي. 

 

 41 و خميس حمد الرميحي:العض

نحـن قمنــا فــي مسـم  الفصــل باعتمــاد  شـىر ا ســيدي الــرئيس، 

، وفــي هــذه المــادة ورد: «التلقــيح» لمــة وحــذف  «التطعــيم» لمــة 

ــــل » ــــدة لتطعــــيم الطف ــــووارة أو أي م سســــة صــــحية معتم ــــابع لل ... الت

مــن مســم   «التلقــيح»، فلمــاذا نحــذف  لمــة «باللقاحــال المدرجــة...

 45فـــي المــادة؟ب طالمـــا أننـــا حـــذفنا  أحــد مشـــتقا هاالفصــل ثـــم نســـتخدم 

ـــن مســـم  الفصـــل فأعتقـــد أننـــا يجـــب  أال نســـتخدم أحـــد الىلمـــة م

، «التطعيمـــال»ونســـتخدم بـــدل ذلـــك  لمـــة  مشـــتقا ها فـــي المـــادة

 وشىر ا.

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

ير مـريم  بـراهيم الهـاجري مـداألمت الد تورة  ي فضلشىر ا،  

 العامة بووارة الصحة.  دارة الصحة

 

 بوزارة الصحة:العامة مدير إدارة الصحة 

 15بالنســبة  لــ  ســ ال األمــت الــد تورة  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

ــا   طعيمــال  ــأ  هن ــادة ب سوســن  قــوي بخصــوص التطعيمــال نــود اإلف
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 ُعط  للمستشفيال الخاصة بسعر رم ي من قبل  دارة الخدمال بـووارة 

في حاالل األوبلة يصدر قرار عن سـعادة الـووير بشـأ  الصحة، ولىن 

 ــوفير التطعيمــال الالومــة لجميــع المــواطنين فــي المملىــة ســواء فــي 

الم سســال الحىوميــة أو م سســال القطــا  الخــاص؛ وهــذا فــي حالــة 

 5 فشي األوبلة، ولىن حالي ا التطعيمال  ـوفر بشـىل مجـاني فـي  ـل 

 سال الخاصة بسعر رم ي.الم سسال الحىومية ويتم  وفيرها للم س
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .هنا  س ال  مر من األع مميس الرميحي 
 41 

 بوزارة الصحة:العامة مدير إدارة الصحة 

ــا للــبس، واســتخدمنا  لمــة  «التلقــيح»نحــن حــذفنا  لمــة   منع 

 حت   تماش  مع المصطلحال العالمية، وشىر ا. «التمنيع»
 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

فائقـة بنـت سـعيد الصـالح وويـرة  األمـتشىر ا،  فضـلي سـعادة  

 الصحة. 
 

 وزيرة الصحة:

 11نحــــن ا فقنــــا علــــ  أ  ننيــــر  لمــــة  شــــىر ا ســــيدي الــــرئيس، 

ــ   «اللقاحــال» ــنئ علــ  «التطعيمــال» ل ، والمفتــرض أ  يىــو  ال

ـــــالي:  ـــــل »النحـــــو الت ـــــيم الطف ـــــدة لتطع ... أي م سســـــة صـــــحية معتم

تفق المادة مـع مـا ا فقنـا عليـه مـن  وحيـد ، وذلك حت   «بالتطعيمال...

ـــ مثلمـا أو ـحت  « لقـيح»الىلمة في  ل المادة، وذلـك أل   لمـة 

ـــ قــد  عنــي أمــور ا أمــرى. وأرجــو أ    15األمــت الــد تورة مــريم الهــاجري ـ

حتـ   «التطعيمـال»فقـط  لـ   «لقاحـالال» سمحوا بـأ  ننيـر  لمـة 

  نسجم مع النصوص األمرى، وشىر ا.
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 ـــــــــس:الرئيــــــ

 شىر ا،  فضل األع الد تور سعيد أحمد عبدا . 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 5أرجو أ   عـذرني سـعادة وويـرة الصـحة،  شىر ا سيدي الرئيس، 

( Vaccines عنـي ) «اللقاحال»، «التلقيح» ختلف عن  «اللقاحال»فـ

وهي أدوية، وليس المقصود بها العملية، ما أعنيه أ  التلقيح هو  جراء 

وجود األع الـد تور أحمـد العـري  ـــ بينمـا  أ من هو عملية ــ و نت و

( والبــد أ   بقــ  هــذه الىلمــة، فــاألمر Vaccinesهــي ) «اللقاحــال»

 41مختلــف بــين اللقــاح والتلقــيح، وأعتقــد أ  المــادة وا ــحة وصـــحيحة، 

 وشىر ا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 انم بن فضل البوعينين وويـر شـ و   األعشىر ا،  فضل سعادة  

 45 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أؤيد ما ذهب  ليـه األع الـد تور سـعيد  شىر ا سيدي الرئيس، 

عبدا ، ومثلما  فضلت األمت الد تورة مريم الهاجري لقد  م حـذف 

 11لمنــع اللــبس، مثــل التلقــيح الصــناعي، بينمــا نحــن هنــا  « لقــيح»لفــر 

نتىلم عن التطعيمـال؛ وهنـا ال مجـال للـبس، هنـا  ـتىلم المـادة عـن: 

 «...  طعيم الطفل باللقاحال المدرجة  من البرنام  الوطني للتطعيم»

 ذ  نحــن نــتىلم عــن التطعــيم  حديــد ا، ولــن ينصــرف المعنــ   لــ  أي 

 ، و نما سوف ينصرف  ل  التطعيم، وشىر ا.معن   مر أو فهم  مر
 15 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شىر ا،  فضل األع الد تور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

ــا مــع مــا ذ ــره ســعادة األع  شــىر ا ســيدي الــرئيس،   5أ فــق  مام 

 انم البوعينين واألع الد تور سعيد عبدا ، فإعطاء اللقاح هو عملية 

في المادة ألنها   دي  «لقاحال» طعيم، وال  شىال في وجود  لمة 

 سـعادة ل  التطعيم، وأرى أ  نوافق عل  المادة  ما وردل، ولتعذرني 

 صحيحة، وشىر ا. الصحة ولىن المادة  ما وردل ةووير

 41 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىر ا،  فضل األع مميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 45نحــن نتماشــ  مــع مــا ذ ــره اإلمــوا ،  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

وأعتقد أ  هذه الفقرة والفقرة التي  ليها معطوفتا  علـ  الفقـرة األولـ  

قلة بــذا ها أرى أ  نعطفهــا ومر بطــا  بهــا، وبــدل أ  نجعلهــا فقــرة مســت

عليها وعل  اإلدارة المختصة  حديد اإلجراءال والمعايير للتطعـيم، و ذا 

فلـيس لــدي  «اللقاحـال»أر ـأى مجلسـىم المـوقر اإلبقـاء علـ   لمـة 

 11مانع من ذلك، ولىـن يجـب أ   ُـدم  الفقـرة الثانيـة مـع الفقـرة األولـ  

ــدال  مــن أ  نجعلهــا ــا  مــع بعضــهما ب فــي فقــرة مســتقلة  ألنهمــا مر بطت

 بذا ها، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15  ؟أمرىهل هنا  مالحظال شىر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــة.   ـــديل اللجن ـــ  المـــادة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع وننتقـــل اآل   ل

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 41 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 54: 59المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 ()ال توجد مالحظات
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  15 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 49)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:الترقيم بعد  عادة 55: 21المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 41 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 45 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 11 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 52: 24المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 فضلي األمت مقررة اللجنة.التالية،  

 

 41 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 57: 21المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  15 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 54)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو هالة رمزي فايز:

قة عل   وصي اللجنة بالمواف (:بعد  عادة الترقيم 51: 23المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 41 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

مســـم   ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل اآل   لـــ   

 ،  فضلي األمت مقررة اللجنة.الفصل الرابع عشر

 

 العضو هالة رمزي فايز:

ــة:  ــة والطفول ــة األموم ــع عشــر: رعاي ــة  الفصــل الراب  11 وصــي اللجن

  ما جاء من الحىومة.مسم  الفصل بالموافقة عل  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصل الرابع عشرمالحظال عل  هل هنا   
 15 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصل الرابع عشرهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقـــل اآل   لـــ  المـــادة مســـم  الفصـــل الرابـــع عشـــرقـــر يُ ذ   

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 41 لعضو هالة رمزي فايز:ا

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 59: 24المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذه المادة  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  15 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.
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 هالة رمزي فايز: العضو

  وصي اللجنة بحذف هذه المادة. (:25المادة ) 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 عل  هذه المادة؟ هل هنا  مالحظال 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 41 هل يوافق المجلس عل  حذف هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 45مسـم  الفصـل الخـامس وننتقل اآل   لـ    ذ   حذف هذه المادة. 

 ،  فضلي األمت مقررة اللجنة.عشر

 

 العضو هالة رمزي فايز:

ـــار الســـن:الفصـــل    وصـــي اللجنـــة  الخـــامس عشـــر: صـــحة  ب

 11  ما جاء من الحىومة.مسم  الفصل بالموافقة عل  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصل الخامس عشرهل هنا  مالحظال عل   

 

 15 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟مسم  الفصل الخامس عشرهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقــل اآل   لــ  المــادة مســم  الفصــل الخــامس عشــرقــر يُ ذ   

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 41 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 21: 22المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15مســـم   ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل اآل   لـــ   

 ،  فضلي األمت مقررة اللجنة.عشر الفصل الساد 

 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 55)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصــي اللجنــة  الفصــل الســاد  عشــر: صــحة الفــم واألســنا : 

  ما جاء من الحىومة.مسم  الفصل بالموافقة عل  

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصل الساد  عشرهل هنا  مالحظال عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 41 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصل الساد  عشرهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقــل اآل   لــ  المــادة مســم  الفصــل الســاد  عشــرقــر يُ ذ   

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 11 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 24: 27المادة ) 

 هذه المادة  ما جاءل من الحىومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 15 

 )ال توجد مالحظات(
 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 52)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

مســـم  الفصـــل الســـابع وننتقـــل اآل   لـــ    ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة. 

 ،  فضلي األمت مقررة اللجنة.عشر

 

 41 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقـة  الفصل السابع عشر: الصحة المدرسية: 

  ما جاء من الحىومة.مسم  الفصل عل  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 ؟مسم  الفصل السابع عشرهل هنا  مالحظال عل   

 

 توجد مالحظات()ال 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 ؟مسم  الفصل السابع عشرهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15. وننتقــل اآل   لــ  المــادة مســم  الفصــل الســابع عشــرقــر يُ ذ   

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 57)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (: عادة الترقيم بعد 21: 21المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

األمــت وهــوة   فضــلي هــل هنــا  مالحظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد الىواري. 

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 41أريــد أ  أستفســر عــن بعــ  المفــاهيم.  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

بالنســـبة  لـــ  الصـــحة المدرســـية، قبـــل قليـــل  ىلمنـــا عـــن صـــحة األم 

والطفــل، وقلنـــا    األمـــر ال مـــالف عليـــه  لـــ  مرحلـــة معينـــة، ولىـــن 

بخصـــوص الصـــحة المدرســـية،  ـــأني ســـأع ل المجتمـــع، وطالمـــا أ  

ة المر   الصحي هو الذي يقدم الخدمال، فلمـاذا أحمـل ووارة الصـح

 45أعباء   افية، عل  الـر م مـن أ  الـذي سـيقدم الخدمـة هـو المر ـ ؟ 

حيـث    الرعايـة األوليـة والرعايـة الصـحية فـي المرا ـ   عنيـا  بطلبــة 

المدار . هنا   جراءال موجودة بالفعل فلماذا اآل  أحدد أنه يجـب أ  

 ىو  ووارة الصحة مس ولة عن ذلك في المدار ؟ بشىل عـام ووارة 

لة عـن الصــحة، هـذا هـو المفهــوم، وأعتقـد أنـه يجــب أال الصـحة مسـ و

 11أفص ِّل في األمر وأحمل ووارة الصحة أعباء   افية، عل  سبيل المثال: 

المـــدار  الخاصـــة  وجـــد بهـــا عيـــادال، وصـــحيح أ  الـــدور  شـــرافي، 

فلمـــاذا هنـــا أفـــرد فصـــال   ـــامال  لهـــذا المو ـــو ؟ أعتقـــد أ  القـــانو  

فــي الواقــع أمــور  جرائيــة  قــوم بهــا بأ ملــه فيــه  فاصــيل دقيقــة وهــي 

الــووارة بحىــم امتصاصــها، فلمــاذا أعيــد و ــع مثــل  لــك األمــور فــي 

 15 القانو  و أني أل م بأمور أمرى؟ وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضلي األمت الد تورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 5مداملتي  صب فـي النقطـة نفسـها وهـي  شىر ا سيدي الرئيس، 

الصحة المدرسـية. مـا أعلمـه هـو أنـه بحسـب قـانو  العمـل  ذا بلـد عـدد 

ــا فالبــد أ   ــوفر الم سســة لعمالهــا  العمــال فــي الم سســال عــدد ا معين 

ـــأمين الصـــحي ـــوفر لهـــم الت ـــه  .عيـــادة أو مستشـــف  أو   نحـــن نعتقـــد أن

اصة له الء التالميذ بخصوص الصحة المدرسية البد أ   توافر عيادة م

ــا لتــأمر بعــ   4111 لــ   711 مــنالــذين يتــراوح عــددهم   41 لميــذ،  فادي 

الحــاالل مثــل الىســور أو الن يــف الــذي يحصــل فــي بعــ  المــدار ، 

ــ  المر ــ  الصــحي، أل   ــأمر هــذه الحــاالل عــن الوصــول  ل حيــث  ت

اال صال بذوي التلميذ لىي يحضر ويأمذ ذويه  ل  المستشـف ،  ـل 

  وقت ا طويال ، وأنا أعتقد أنـه البـد أ  ينسـجم قـانو  العمـل ذلك يستنر

 45مع قانو  الصـحة العامـة. بمـا أ  ـــ  مـا قيـل ـــ هنـا  عـدد ا معين ـا مـن 

ا البـد أ   تـوافر  العمال البد أ   توافر لهم الخدمة الصحية، فهنـا أيضـ 

في المدرسة عيادة  املة  تىو  من د تور وممر ـين أو ممر ـال 

 الحاالل الحرجة، وشىر ا. لىي يتفادوا

 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األع الد تور سعيد أحمد عبدا . 

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

ــووارة  شــىر ا ســيدي الــرئيس،  ديباجــة المــادة  ــتىلم عــن أ  ال

ــع الــووارال المعنيــة األمــرى، هــذا مــن جانــب. الجانــب اآلمــر   15  عمــل م
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ـــا  فضـــلت بـــ ه األمـــت وهـــوة الىـــواري ـــــ بخصـــوص الصـــحة ـــــ  م

ا  4111المدرسية، فلنقدر أنه في  ل مدرسـة حـوالي   لميـذ، مصوصـ 

فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة وحتـــ  نهايـــة المرحلـــة اإلعداديـــة، وفـــي بعـــ  

سـنة،  ثيـر مـن األمـور الصـحية مهمـة  15األحيـا   صـل  لـ  عمـر الــ 

 5طعيمال، يجب أ  حصول الطفل عل  مجموعة من الت هوجد ا، أحدها 

يىو  هنا   نسيق بـين ووارة الصـحة وووارة التربيـة بهـذا الخصـوص، 

فالىثير مـن األهـالي ـــ لألسـف ـــ ينفلـو  عـن متابعـة جـدول التطعـيم، 

والــد تور أحمــد العــري  يمىــن أ  يعطينــا رأي ــا بهــذا الخصــوص. مــا 

ر أستنربه هو أ  الىثير من العوائل ال  تـابع مسـألة أ  الطفـل فـي عمـ

 41سـنة، حيـث     41سنوال يجب أ  يُطع م، و ـذلك فـي عمـر الــ  7الـ 

 ههنا  عدة  طعيمال  جبارية ولىن األهالي ال يعلمو  بها، فأعتقد أن

مـــن المهـــم جـــد ا أ  يـــتم  خصـــيئ فصـــل مـــاص بالصـــحة المدرســـية، 

ويىو  هنا   واصل ما بين ووارة الصحة والمدار .  يف نتوقع مـن 

نـاءهم لتطعـيمهم  ذا  انـت المرا ـ  الصـحية ال األهالي أ  يأمـذوا أب

 45فبالعىس، من السهل جد ا  قديم بع  الخدمال الصـحية  ؟ ستوعبهم

في المدار . لدينا عشرال اآلالف من األطفال يخرجو   لـ  المرا ـ  

الصــحية مــن أجــل التطعــيمب أعتقــد أنــه مــن الجيــد جــد ا أ  يىــو  فــي 

 ا.القانو  ج ء ماص بالصحة المدرسية، وشىر 

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

شىر ا،  فضـلي سـعادة األمـت فائقـة بنـت سـعيد الصـالح وويـرة  

 الصحة. 

 

 وزيرة الصحة:

 15شىر ا سيدي الرئيس، األع الـد تور سـعيد عبـدا  عل ـق علـ   

بع  النقار. مو و  الصحة المدرسية متعارف عليه دولي ا، ففي  ـل 
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ـــا  اهتمـــام بالصـــحة؛ أل ـــي دول العـــالم يىـــو  هن ـــر شـــريحة ف   أ ب

سنوال ــ عل  مستوى ريـاض  3المجتمع  قريب ا هي شريحة األطفال من 

ا.  األطفال ــ  ل  المرحلة الثانوية، وحت  فـي مرحلـة التعلـيم العـالي أيضـ 

   مو و  الصحة المدرسية هو شيء أساسي أل  هنا  بع  الحاالل 

 5ابـة الم سسـة ــ ربمـا ذ رهـا الـد تور سـعيد عبـدا  ـــ  حتـا   لـ  رق

التعليميـة علـ  صـحة الطفـل مـن مـالل  نسـيقها مـع ووارة الصــحة، أل  

 ـرورة التطعـيم فـي موعـده. نحـن ر ال  عـي أو ال  علـم هنا  بع  األس

ا عـن الصـحة النفسـية، فـالواقع الحـالي هـو وجـود عيـادال  نتىلم أيضـ 

في المدار  مىونة من ممر ين وممر ـال لمتابعـة الحـاالل التـي ال 

 41 تطلــب وجــودهم فــي المر ــ  الصــحي، وهــذا ســيخفف العــبء علــ  

االهتمـام والرعايـة الصـحية لألطفـال فــي مو ـو  المرا ـ  الصـحية، ف

المدار  شيء أساسي ويساعد األسر فـي حـاالل قـد  تطلـب العـال  أو 

التدمل السريع دامل المدرسة. المدار  الخاصة أيض ا لـديها عيـادال، 

إلشراف مـن قبـل ووارة الصـحة لالطملنـا  وجود هذا المجال وماصة او

 45عل  الممارسال التي  مارسها هذه المرا   أو العيـادال فـي المـدار  

الخاصة أو دامل المدار  الحىومية، أعتقد أنه أمـر  مهـم و ـروري، 

( creditوهذا بند دائم عل  أجندة منظمة الصحة العالمية، ويعتبـر )

حـــن ال نســـتطيع  لنـــاء ذلـــك للدولـــة التـــي  هـــتم بالصـــحة المدرســـية، ون

والعـــودة  لـــ  الـــوراء طالمـــا أ  هنـــا  ممارســـال ناجحـــة فـــي مملىـــة 

 11البحرين بالنسـبة  لـ  الصـحة المدرسـية، لـذا نأمـل وجـوده فـي القـانو  

 حت  يُع و هذا المجال، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األع دروي  أحمد المناعي. 

 15 
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 درويش أحمد المناعي: العضو

أعتقــد أ  الصـحيح هــو التوصـية  مــا  شـىر ا ســيدي الـرئيس، 

ــل المــدار  الخاصــة أ ثــر مــن الــالوم،  هــي، ألنــه ال يمىــن أ  نحم 

فلــوال وجــود المــدار  الخاصــة لىــا  علــ  الحىومــة مســ ولية  نشــاء 

 5هـذه المـدار  ألبنائنـا. األمـر اآلمـر، مـن أجـل االطملنـا  ال يمىــن أ  

شراف عل  رياض األطفال ودور الحضانة، لذا يجب أ   ىو  نتر  اإل

 التوصية  ما هي، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 41 شىر ا،  فضلي األمت الد تورة فاطمة عبدالجبار الىوهجي.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

ــذي قيــل هــو  ــالم  شــىر ا ســيدي الــرئيس،   ــل الىــالم ال

نــا ســأ ىلم مــن واقــع الخبــرة. ووارة الصــحة لــم  ــدمر نظــري فقــط، وأ

ــع ووارة الصــحة يــد واحــدة، وووارة  ــع المــدار ، فمدارســنا م  45جهــد ا م

الصحة لها دور  بير جد ا في متابعة أي حالـة موجـودة لـدى المدرسـة. 

ووارة الصــحة  عطــي شــهادة  طعــيم، وبــدو  هــذه الشــهادة ال يســتطيع 

شـىر ووارة الصـحة علـ  نـــ ونحـن  الشاب المتخر  أ  يلتحق بالجامعة

هذا التقدم ــ فعنـدما يـذهب طلبتنـا  لـ  مـار  البحـرين للدراسـة  سـمح 

 11هذه الشهادة ــ المختومة باسـتيفائه لىـل التطعيمـال ـــ لهـم بـدمول أي 

جامعة، أل  الجامعال ال  سمح بدمول أي طالب بدو  هذه التطعيمال. 

عل  جميـع الحـاالل وجميـع   وجد متابعة مستمرة من قبل ووارة الصحة

التطعيمــال منــذ االلتحــا  بالصــف األول حتــ  يتخــر  الطالــب، وهنــا  

)دوسيه( ماص بهـم بحسـب الـرقم الشخصـي للطالـب، ومعنـ  ذلـك أ  

ــه ووارة  ــ  للعمــل الــذي  قــوم ب  15وجــود هــذا الــنئ فــي القــانو  هــو  ع ي
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ــه ووارة  ــت علي ــذي  عب ــاء هــذا الجهــد ال الصــحة، ونحــن ال نســتطيع  لن

، هـــذا الشـــيء يُشـــر ف، العىـــسبـــل علـــ  الصـــحة ونقـــول ال نريـــده، 

 ونشىر ووارة الصحة عل  هذه المتابعة، وشىر ا.

  

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع الد تور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

نــئ البنــد )د( مــن هــذه المــادة هــو:  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 41رف علـــ  ذوي اإلعاقـــة و شخيصـــهم والعمـــل علـــ   قيـــيمهم مـــن التعـــ»

، استفساري هنـا: هـل  قـوم ووارة «الناحية الصحية والنفسية والتعليمية

الصــحة بتشــخيئ الطــالب مــن الناحيــة التعليميــة، أم  قــوم بــذلك مــن 

مــالل التنســيق مــع ووارة التربيــة والتعلــيم  مــا ورد فــي صــدر المــادة؟ 

لوحـدها ال  سـتطيع القيـام بـذلك، أو لـيس مـن بمعن  أ  ووارة الصـحة 

 45 وشىر ا. ،مس وليتها القيام بتشخيئ الطالب من الناحية التعليمية

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شىر ا،  فضـلي سـعادة األمـت فائقـة بنـت سـعيد الصـالح وويـرة  

 الصحة. 

 11 

 وزيرة الصحة:

شىر ا سيدي الرئيس، ذُ ر في صدر المادة أ  هنـا   نسـيق ا  

مع الووارال المعنية، ونحن ــ بصفتنا ووارة ــ لـيس لـدينا  قيـيم للجانـب 

 التعليمـــي، ولىنـــه مـــن ناحيـــة صـــعوبال الـــتعلم قـــد  عـــد هـــذه الحالـــة 

ــع ووارة التربيــة والتعلــيم  ــة مر ــية فيحــدم التنســيق م ـا ــــ حال ـــ أحيانـ   15ـ

ه الحاالل التي لها عالقة بالجانـب التعليمـي الصـحي، للىشف عن هذ
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مثــل صــعوبال الــتعلم أو فــي )التأ ــأة( مــثال  أو مــا شــابه ذلــك مــن أمــور 

صــحية  عليميــة، فيىــو  هنــا   نســيق مــع الــووارة المعنيــة وهــي ووارة 

 التربية والتعليم، وشىر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  يد. شىر ا،  فضلي األمت سامية مليل الم 

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

 مـا أشـارل  ليـهأود أ  أؤ ـد أننـي مـع  شىر ا سيدي الرئيس، 

 41ســعادة وويــرة الصــحة، و ــذلك  فــادة الــد تورة فاطمــة الىــوهجي، 

حيث  نه من متطلبال الجامعال ــ فعـال  ـــ وجـود أرشـيف  امـل لىـل 

وجــود  التطعيمـال التــي حصــل عليهــا الطالــب أو الطالبــة، فلــذلك يعتبــر

 للعملية التعليمية، وشىر ا. امثل هذه التقارير  روري 

 

 45 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األع أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

أ فـق مـع الـرأي الـذي يطالـب المـدار   شىر ا سـيدي الـرئيس، 

 11عيمـال، ولىـن هنـا  االهتمـام بالتطبسواء  انت حىومية أو ماصة 

مالحظة: قد  ىو  التطعيمال في المدار  بـدو  علـم أوليـاء األمـور، 

وبخاصة في المراحل المتقدمة من العمـر. الطفـل الصـنير قـد ال يعـرف 

أو ال يعلـم أهلــه  ذا أعطــوه  بــرة  طعــيم فــي المدرســة أم ال، وبعــد ذلــك 

ألم  لـ  يصادف أ  ينتشر نو  من المرض في البيت، فيضطر األب أو ا

 15أمذ هذا الطفل للتطعيم، فىيف يىو  التنسيق بين ولي أمر الطالب 
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والمدرسة؟ يجب أ  يىو  هنا   نسيق أو  ليـة بحيـث ـــ مـثال  ـــ يأمـذ 

 الطالب التطعيم  ما عن طريق والديه أو عن طريق المدرسة، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ا .شىر ا،  فضل األع الد تور سعيد أحمد عبد 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

لــدي   ــافة بخصــوص مــا  فضــلت بــه  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

ســعادة األمــت وويــرة الصــحة، الــد تور محمــد علــي حســن ســأل عــن 

 41عمليـة التقيــيم، مستشــف  الطــب النفســي يقــدم مدمــة التقيــيم، وهنــا  

ــالتقييم التعليمــي هــو أننــا  ــيم جســدي ونفســي و عليمــي، فالقصــد ب  قي

أ   نفتــرض مــثال نىلــف الطفــل بــأداء مجموعــة مــن المهــام التعليميــة. ل

سنوال يجب أ  يعرف األرقـام، فهنـا  مجموعـة مـن  7الطفل في عمر 

اإلجراءال التعليمية التي يتعرفـو  مـن ماللهـا أ  الطفـل لديـه  عاقـة أم 

 45ال. الطب النفسي هو الذي يتعاو  مع ووارة التربيـة والتعلـيم فـي  حديـد 

 وجـود  عاقـة، ثـم يـتم  حويلـهفـي  و  الطفـل لديـه  عاقـة أو االشـتباه 

 ل  معهد األمل أو  لـ  الجهـال األمـرى، وبالتـالي يوجـد  قيـيم  عليمـي 

 يقوم به مستشف  الطب النفسي، وشىر ا. ماونفسي وجسدي، وهذا 

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع الد تور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

ســ ال لمــاذا الصــحة هنــا  مــن أثــار  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 15المدرسية؟ أود أ  أقول    هذه المادة هي أهم مادة جـاءل فـي مشـرو  

هذا القانو . لماذا؟ ألننا نتعامل مع شريحة  بيـرة جـد ا مـن المجتمـع، 
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ــة األعمــار، مــن عمــر  ــ   3وهــذه الشــريحة متباين ســنة،  47ســنوال حت

،  صــوروا أ  عشــرال اآلالف مــن هــذه الشــريحة موجــودة فــي المــدار 

ا  لــ  أ    ذ  هــذه المــادة لهــا مصوصــيتها.  طرقــت ســعادة الــوويرة أيضــ 

ذلــك موجــود فــي الــدول المتقدمــة والراقيــة، وهــذا أمــر صــحيح، لــذلك 

 5أقول    الصحة المدرسية  ستحق منا أ  نفرد لها مادة  بيرة في هذا 

القــانو . األمــر اآلمــر، بالنســبة  لــ  الطلبــة وبالخصــوص فــي المــدار  

مــدار  الخاصــة  تىــو  مــن مختلــف الجنســيال لــدينا فــي الخاصــة: ال

البحرين، طبع ا المقيمـو  لـدينا فـي البحـرين سـواء  ـانوا أوروبيـين أو 

 سيويين و ير ذلك ممـن ال يجيـدو  اللنـة العربيـة، هـ الء لهـم عـادا هم 

 41معينـة أو ماصـة، وموف ـا علـ   ابعضـهم أمرا ـ   يعاني و قاليدهم، وقد 

 انوا بحرينيين أو  ير بحرينيين ـــ وُجـدل هـذه  جميع األطفال ــ سواء

المــادة؛ ولهــذا أقــول  ننــا نعتــ  ونفتخــر بوجــود مــادة الصــحة المدرســية، 

 وشىر ا.

 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير األمت الد تورة  يشىر ا،  فضل 

 بووارة الصحة.  دارة الصحة

 

 مدير إدارة الصحة بوزارة الصحة:

 11بخصــوص مــا  فضــل بــه ســعادة النائــب  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

بشأ  التطعيمال، طبع ا هنا   عاو  و نسيق مشتر  بين ووارة الصـحة 

وووارة التربية والتعليم، فـي أي برنـام  لتطعـيم طلبـة المـدار  ـــ سـواء 

من رياض األطفال حتـ   مـر مرحلـة دراسـية ـــ  ُرفـع رسـالة رسـمية مـن 

ارة التربيــة والتعلــيم، و قــوم ووارة التربيــة والتعلــيم ووارة الصــحة  لــ  وو

 15بدورها سواء  انت مدار  حىومية أو  دارة التعلـيم الخـاص بإرسـال 

رسالة مطية لولي األمر بخصوص  طعيمال ابنـه، فهنـا   نسـيق بشـأ  



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 22)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

التطعيم بحيـث ال يُعطـ   ال بموافقـة مسـبقة مـن ولـي األمـر، هـذا أوال . 

ــا: مــا أردل  و ــيح ــرة الصــحة ثاني  ـــ  مــا  فضــلت ســعادة ووي األع وه ـ

الد تور منصور سرحا  ــ أ  الصحة المدرسـية مهمـة جـد ا أل  الطلبـة 

في السن المدرسية يشـىلو  ثلـث سـىا  البحـرين ابتـداء  مـن مرحلـة 

 5رياض األطفال )من عمـر ثـالم سـنوال( حتـ  سـن ثمـاني عشـرة سـنة، 

ــيهم المدرســين والمدرســال والهي ــة و ذا أ ــفنا  ل ــة والتعليمي لــال اإلداري

سيصبح نصف سىا  البحرين في ووارة التربيـة والتعلـيم، وهـذا يمثـل 

العو  من الناحية الوقائية. أُ ـيف   ليهاشريحة يجب أ  نهتم بها ونقدم 

 ل  ذلك أ  الطلبة من سن ثالم أو أربع سنوال  ل  ثمـاني عشـرة سـنة 

 41لطفولـة  لـ  مرحلـة يمرو  بمراحـل عديـدة  حتـا   لـ  دعـم مـن مرحلـة ا

المراهقة، وما أدرا  ما هـذه المرحلـة التـي  حـوي مخـاطر علـ  صـحة 

ـــا: أهميـــة الصـــحة المدرســـية  تجلـــ  فـــي أ  هنـــا   أبنائنـــا وبنا نـــا. ثالث 

الىثير من المشا ل الصحية التي  حدم في المدار   ـو  الطلبـة 

طالــب مصـــاب ا ال ذا  ــا   :فــي مجتمــع مخــتلط، وعلــ  ســـبيل المثــال

 45)بوشنيتر( أو أي مرض معدٍ  مـر فإنـه يمىـن أ  ينقـل العـدوى  بمرض

 ل  بقية الطالب، ولذلك يحتاجو   ل  دعم؛ هذا مالف الحوادم التي 

 حــدم بــين األبنــاء. واألمــر األميــر والمهــم هــو أ  أفضــل بيلــة للتثقيــف 

و ع ي  الصحة هي المدار ، فهنا  بيلـة يمىـن أ   نشـر مـن ماللهـا 

فنـا الطلبـة بهـذه المعلومـة ـــ أو السـلو  ـــ فسـوف ينتقـل التعليم، و ذا ثق 

 11 لــ  المنــ ل، والىثيــر مــن الســلو يال الصــحية الســليمة نُقلــت مــن 

ــع مــن مــالل المدرســة.  ــك  ثقــف المجتم المدرســة  لــ  األســرة، و أن

الصحة المدرسية مهمة جد ا سواء لنا في ووارة الصحة أو ألي فـرد فـي 

 المجتمع، وشىر ا.

 

 15 ــــــــــس:الرئيـــــ

 شىر ا،  فضلي األمت الد تورة سوسن حاجي  قوي.  
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

اسمح لـي أ  أوجـه الىـالم  لـ  األمـت  شىر ا سيدي الرئيس، 

 الد تورة مريم الهاجري.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 . وجهي الىالم لي وهي  سمعك 

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

أنا أشىرها عل  الىالم الذي  فضـلت بـه، فهـو  ـالم جميـل  

 41متمي  وممتاو ولىن الواقع مالف ذلك. بالنسبة  ل  الصـحة المدرسـية 

ــم يجبنــي أحــد عــن  ــر متــوافرة فــي المــدار ؛ ول ــادال  ي نقــول    العي

ســ الي الــذي ذ ر ــه فــي البدايــة. مــا هــو متــوافر فــي المــدار  هــو 

لممر ــة وهــي التــي  قــوم باال صــال اجتماعيــة  قــوم بــدور ا يةصــصاتام

باألهـــالي وولـــي األمـــر حتـــ  يتىفـــل بالتلميـــذ، وأنـــا هنـــا أ ىلـــم عـــن 

 45المدار  الحىومية، وقد  نت في يوم من األيام مدرسة وأعرف هذا 

الو ع. أعتقد أنه  ذا لم يتمـاش  قـانو  القطـا  العـام مـع قـانو  القطـا  

في المدار ، وأنا هنا الخاص فال نُل م القطا  الخاص بتوفير عيادال 

ال أقــول    الحىومــة مقصــرة، فــالمرا   الصــحية متــوافرة، ولىــن 

نحن نتىلم عن شريحة  بيرة في المدرسة، وأقل مدرسة يوجد فيهـا 

 11 لميـــذ، هـــذه أقـــل مدرســـة، واليـــوم مدارســـنا مىتظـــة بالطلبـــة  711

والطالبال، وعل  األقل البد أ   توافر عيادة صـحية متىاملـة  حـوي ـــ 

ا، هــذا مـا أ ىلـم عنـه. الصـحة المدرســية علـ   األقـل ـــ طبيب ـا وممر ـ 

مهمة، و ذا  ىلمنا عن نسبة السىا  الموجودين ــ وقد  ىلمت عنها 

فسـنجد أنهـا قـد  صـل األمت الد تورة مريم الهاجري ــ في المـدار  

 15النصف    لـم  ىـن أ ثـر. وأرجـو أ   ـرد علـي  ووارة الصـحة فـي   ل 

 ا.هذه النقطة، وشىر 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األع جمال محمد فخرو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

 5أعتقد أننا  شعبنا قليال  في هذه المـادة.  شىر ا سيدي الرئيس، 

المادة وا حة ومهمة و رورية، و ما قـال الـبع  هـي مـن أساسـيال 

ل علـ  هذا القـانو ، والمـادة  تنـاول ثـالم نقـار و ضـع ثـالم مسـ وليا

لطلبـة  لـ  اووارة الصحة. المس ولية األول   تىلم عن  قديم الخدمال 

فــي المــدار  الحىوميــة، وبالتــالي مســ ولية الحىومــة هــي أ   قــدم 

 41لطلبة فـي المـدار  الحىوميـة فقـط. ثـم  ـأ ي  ل  االخدمال الصحية 

ب. اإلشراف عل  الخـدمال والرعايـة الصـحية »المادة بعد ذلك و قول: 

، أي أ  الـووارة ال  قـدم الرعايـة فـي «في المدار  الخاصـة...المقدمة 

 المــــدار  الخاصــــة و نمــــا فقــــط  شــــرف عليهــــا. ثــــم  ضــــيف المــــادة: 

 . اإلشراف عل  الخـدمال والرعايـة الصـحية المقدمـة فـي م سسـال »

ـــالي... ـــيم الع ـــالي هـــذه المـــادة مصـــا ة صـــيا ة صـــحيحة «التعل  45، وبالت

ومصا ة بشىل وا ـح، و عىـس فـي الحقيقـة األمـر الواقـع، ولىـن 

ليس هنا  أي بند  مر ــ  ما قالـت األمـت وهـوة الىـواري ـــ فـي أي 

قانو   مر يعطي الووارة هذه المس ولية  ال فـي هـذا القـانو ، وبالتـالي 

ــنئ وهــذا التو ــيح  ــاء المــادة بهــذا ال وهــذه المســ ولية علــ  ووارة  بق

 11فــي مصــلحة أوالدنــا الطلبــة فــي المــدار  الحىوميــة أو  هــوالصــحة 

الخاصة أو التعليم العالي، وبالمثل أيض ا فيمـا يتعلـق بـذوي االحتياجـال 

الخاصــة حيــث  شــير المــادة  لــ  التعــرف علــ  الحــاالل ولــيس العــال ، 

ما من األمور. وعليه التعرف  ليهم ثم  وجيههم نفسي ا أو عالجي ا أو  يره

أعتقد أننا نشاهد ــ وقد  نا طالب ا وأوالدنا اآل  يذهبو   ل  المدار  
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الخاصة والعامة ــ هذا األمر عل  أرض الواقـع، أعنـي أ  هنـا   شـراف ا 

من ووارة الصحة عل  المـدار  الخاصـة، والـووارة  قـدم الخـدمال فـي 

األمـر مـنعىس علـ   المدار  العامة، و شرف عل  الجامعـة، وبالتـالي

أرض الواقــع، وأرجـــو أ  نفـــر   بـــين المســـ وليال المدرجـــة فـــي قـــانو  

 5التعلـيم الخــاص علـ  ووارة التربيــة والتعلـيم للتأ ــد مـن  ــوافر مــدمال 

ــة فــي المــدار  الخاصــة، وبــين مســ ولية ووارة الصــحة فــي هــذا  معين

ـــيم هـــي أ   تأ ـــد مـــن وجـــود  الجانـــب؛ مســـ ولية ووارة التربيـــة والتعل

دمال معينة، سواء  انت مدمال صحية أو  ربوية أو  يرهما، ودور م

ــي وجــود  ــ  هــذه الخــدمال، وهــذا يعن ووارة الصــحة هــو أ   شــرف عل

 41 التعاو  بين ووار ين مختلفتين في هذا الجانب، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

اإلموة في ووارة الصحة هل هنا   جابـة عـن استفسـار شىر ا،  

فائقة بنـت سـعيد  األمت فضلي سعادة ورة سوسن  قوي؟ األمت الد ت

 45 الصالح وويرة الصحة. 

 

 وزيرة الصحة:

أعتقــد أ  هــذا مــار  الســيا ، أعنــي  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

مو ــو  االستفســار عــن الخــدمال الحاليــة بينمــا نحــن نــتىلم عــن بنــد 

 11اإلشــراف فــي القــانو ، وأ  نــتىلم عمــا يقــد م اآل  وننتقــد أعتقــد أنــه 

ر  السيا . وبالنسبة  ل  المادة أعتقد أنهـا وا ـحة مثلمـا ذ ـر األع ما

جمــال فخــرو، للــووارة دور  شــرافي ودور رقــابي ودور مــدما ي، وبعــد 

 قرار هذه المادة هنا   جراءال للتطوير، وبناء عل  هذا القانو  سوف 

يـتم  طــوير الخـدمال التــي  قـدمها ووارة الصــحة فـي المــدار  العامــة، 

 15 ما لدينا في هذا المو و ، وشىر ا.وهذا  ل 



 9المضبطة       م44/41/1142 ( 71)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ؟أمرىهل هنا  مالحظال شىر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

هــل يوافــق المجلــس علــ  هــذه المــادة بعــد هــذا النقــاش الطويــل  

 بتعديل اللجنة؟
 

 41 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة  ذ   ُقـــر هـــذه   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 45 

 العضو هالة رمزي فايز:

 وصـي اللجنــة باسـتحدام هــذه المــادة  :(المســتحدثة 23المـادة ) 

 بالنئ الوارد في التقرير.

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 ات()ال توجد مالحظ
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  استحدام هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقــر هــذه المـــادة. وننتقــل اآل   لــ  المـــادة التاليــة،  فضـــلي  

 األمت مقررة اللجنة.

 

 5 العضو هالة رمزي فايز:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 24: 29المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 41 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 45 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األمت مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

  وصي اللجنة بحذف هذه المادة. (:71المادة ) 

 15 




