.1

العضو أحمــــــــــــــــــــــــد براهيــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

.3

الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــ ــــــدي الــــــحــــــداد.

.4

العضـــــــــو ب ــــــــــــام ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

.5

الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــ ـــــ .

.6

الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــال مــــــحــــــمــــــد

ــــــخــــــرو.

.7

الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــ .

.8

الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــ ســــــــــــلـــــمـــــا .

.9

العضــــــــو الـــدمتورة ج ـــاد عبـــدا

الفـــا ــــــــــل.

.10

الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيـــــا .

.11

الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار

الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــ .

.12

الـــعضـــــــــــو قــــالــــد ح ـــــــــــيـــن الـــم ـــــــــــقـــطـــ .

.13

الـــــعضــــــــــــو قـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــم ــــــــــــلـــــم.

.14

الــــعضــــــــــــو قــــمــــيــــس حــــمــــد الــــرمــــيــــحــــ .

.15

الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ

أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــ .

.16

الـــــــعضـــــــــــــــو دالل جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

.17

الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا

ـــــــر .

.18

الــــــعضـــــــــــــو هــــــوة مــــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

.19

الــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة قــــلــــيــــل الــــمــــ يــــد.

.20

العضــــــــو الــــدمتور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

.21

الـــــعضـــــــــــــو وـــــــــــــاد

عـــــيـــــد ل رحـــــمـــــة.

.22

الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

.23

العضــــــــو الــــدمتور عبــــدالع ي ح ــــــــن أبــــل.

مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 11

2017/1/29م

المضبطة 15

.24

العضــــــــو الــدمتور عبــدالع ي عبــدا

.25

العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالح ــــــــن المنصــــــــور.

.26

الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــ

عــــــي ــــــــــــــى أحــــــمــــــد.

.27

العضــــــــو الدمتورة اطمة عبدالجبار الكوهج .

.28

الــــــعضــــــــــــــو

ــــــ اد أحــــــمــــــد الــــــحــــــاجــــــ .

.29

العضــــــــو الــــدمتور محمــــد عل ح ــــــــن عل .

.30

العضــــــــو الــدمتور محمــد عل محمــد الخ اع .

.31

العضــــــــو الــدمتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

.32

الــعضــــــــــو نــــان ــــــــــ ديــنــــا يــل ـ قضــــــــــوري.

.33

ــــــــايــــــــ .

الــــــــعضـــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي

العجمــا .

وقد حضـــر الجل ـــة ســـعادة ال ـــيد عبدالجليل براهيم ل طريف
األمين العام لمجلس الشــــورى .هذا وقد مثل الحكومة ســـــعادة ال ــــيد
غانم بن ضل البوعينين و ير م و مجل
مما حضر الجل ة بع

الشورى والنواب.

ممثل الج ات الرسمية وهم:

5

 من و ارة التربية والتعليم:
 -1الــدمتور و ي عبــدالرحمن الجودر القــائم بــيعمــال وميــل
الو ارة لش و التعليم والمناهج.
 -2ال يدة لطيفة عي ى البونو ة الوميل الم اعد للتعليم العام
والفن .
 -3ال يد مصطفى الصدي قورميد الم تشار القانون .
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10

 من و ارة م و مجل

الشورى والنواب:

 ال ـــــــيد عبدالعديم محمد العيد الوميل الم ـــــــاعد لشـــــــ ومجل

الشورى والنواب.

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األق ام وموظف الو ارة.
5

 من و ارة الصحة:
 -1الدمتور وليد قليفة المانع الوميل الم ــــــــــاعد لشـــــــــ و
الم تشفيات.
 -2الدمتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية الن اء والوالدة.
 -3الدمتور عادل سلما الصياد رئيس ق م مكا حة األمراض.

10

 -4الدمتورة يما أحمد حاج رئيس ق ـــــــم قدمات الصـــــــحة
المدرسية.
 -5ال يد محمود رميد مريف م تشار م و المجالس.
 -6ال يد أسامة أحمد عثما الم تشار القانون .
15

 من ال يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصحية:
 -1الدمتورة مريم عذب الجالهمة الرئيس التنفيذي لل يئة.
 -2ال يد أسامة أحمد األمير الم تشار القانون .
 من الم تشفى الع كري:

20

 العقيد طبيب مو ة رامد أحمد استشارية الن اء والوالدة وعالوعوبة اإلنجاب.
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مما حضــــــــرها الدمتور أحمد عبدا

ناوــــــــر األمين العام

الم اعد للموارد البشرية والمالية والمعلوماتع والدمتورة و ية يوسف
الجيب األمين العام الم ــــــــاعد لشــــــــ و العالقات واإلعالم والبحو ع
وال ــــيد عبدالناوــــر محمد الصــــديق األمين العام الم ــــاعد لشــــ و
الجل ـــات واللجا ع والدمتور عصـــام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة

5

الم تشارين القانونيين بالمجلسع وأعضاء هيئة الم تشارين القانونيين
بالمجلسع مما حضــــرها عدد من مديري اإلدارات ورؤســــاء األق ــــام
وموظف األمانة العامةع ثم ا تتح معال الرئيس الجل ة:

الرئيـــــــــــــــس:
ب ــم ا

10

الرحمن الرحيمع أســعد ا

وــباحكم بكل قيرع نفتتح

الجل ـــــــة الخام ـــــــة عشـــــــرة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصــــــل
التشـــــريع الرابعع ونبدأ بتالوة أســـــماء األعضـــــاء المعتذرين وال ائبين عن
الجل ـــــة ال ـــــابقة .بفضـــــل األا عبدالجليل براهيم ل طريف األمين العام
للمجلس.

15

األمين العام للمجلس:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع ال ـــــالم عليكم ورحمة ا
وأســعد ا

وبرماب ع

وــباحكم جميعدا بكل قيرع اعتذر عن حضــور هذا الجل ــة

مل من أوـــــــحاب ال ـــــــعادة :نوار عل المحمودع وجواد عبدا
وسمير واد البحارنة

عباسع

م مة رسمية بتكليف من المجلسع والدمتورة

ســوســن حاج بقويع وال ــيد

ــياء يحيى الموســويع وعادل عبدالرحمن

المعاودة لل فر قار المملكةع ومكردا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
مــــكرداع وب ذا يكو النصــــاب القانون النعقاد الجل ــــة متوا ردا.
وننتقل اآل

لى البند التال من جدول األعمال والخاص بالتصـــــــــدي على

مضــبطة الجل ــة ال ــابقةع

ل هنا مالحدات علي ا؟ بفضــل األا أحمد

م دي الحداد.

5

العضو أحمد مهدي الحداد:
مكردا سيدي الرئيسع

الصفحة  105ال طر  14أرجو بصحيح

العبارة لتقرأ« :دائمدا نطر التووــــــــيات قالل اجتماعنا مع رئيس مجلس
النواب»ع ومكردا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ بقر المضـــــــبطة بما ســـــــيجرى علي ا من بعديل .وننتقل اآل لى
البند التال من جدول األعمال والخاص بالرســــــــائل الواردة .بفضــــــــل األا
عبدالجليل براهيم ل طريف األمين العام للمجلس.

20

األمين العام للمجلس:
مكردا سيدي الرئيسع رسائل معال ال يد أحمد بن براهيم المال
رئيس مجلس النواب بخصــــــــوص ما انت ى لي مجلس النواب حول التال :
المرســوم بقانو رقم ( )20ل ــنة 2016م بتعديل بع
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25

( )26ل ـــنة 2014م بإنشـــاء الم ســـ ـــة الوطنية لحقو اإلن ـــا  .وقد بمت
حالت لى لجنة حقو اإلن ـــــــا ع مع قطار لجنة الشـــــــ و التشـــــــريعية
والقانونية .ومشرو قانو باستبدال المادة ( )222من المرسوم بقانو رقم
( )54ل نة 2002م بشي الالئحة الداقلية لمجلس النواب .وقد بمت حالت
لى لجنة الش و التشريعية والقانونيةع ومكردا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع وننتقل اآل لى البند التال من جدول األعمال والخاص
بيقذ الرأي الن ائ على مشــــــرو قانو بالتصــــــدي على االبفاقية العربية
لمكا حة غ ل األموال وبمويل اإلرهابع المرا

للمرسوم رقم ( )1ل نة

المجلس على مشــــرو القانو

الجل ــــة

2016م .وقد وا
ال ابقةع

ل يوا

مجموع

10

علي بصفة ن ائية؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشـــــرو القانو بصـــــفة ن ائية .وننتقل اآل لى البند التال
من جــدول األعمــال والخــاص ب ـيقــذ الرأي الن ــائ على مشــــــــرو قــانو
بالتصـــــــدي على ابفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جم ورية
بن الدي

الشــــــعبية بشــــــي بجنب اال دوا الضــــــريب ومنع الت رب المال

بالن ــبة للضــرائب على الدقلع المرا

للمرســوم رقم ( )32ل ــنة 2016م.

المجلس على مشـرو القانو

الجل ـة ال ـابقةع

وقد وا
ل يوا

مجموع

20

علي بصفة ن ائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشـــــرو القانو بصـــــفة ن ائية .وننتقل اآل لى البند التال
من جــدول األعمــال والخــاص ب ـيقــذ الرأي الن ــائ على مشــــــــرو قــانو
بالتصــدي على ابفاقية بشــجيع وحماية االســتثمارات المتبادلة بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جم ورية بن الدي
رقم ( )33ل ــــــــنة 2016م .وقد وا
مجموع

الجل ة ال ابقةع وحيث

الشــعبيةع المرا

للمرســوم

5

المجلس على مشــــــــرو القانو
لمشرو القانو أثردا رجعيدا

يتم

التصــــــــويـــت عليـــ نـــداءد بـــاالســــــــم .بفضـــــــــــل األا عبـــدالجليـــل براهيم
ل طريف األمين العام للمجلس.
10

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
رأيهم النهائي ندا ًء باالسم على مشروع القانون)

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.

15

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.

العضو أحمد مهدي الحداد:

20

موافق.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.

25

العضو جاسم أحمد المهزع:
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موافق.

العضو جـمال محمد فـخـرو:
موافق.

5

العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

10

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:
موافقة.

العضو جواد حبيب الخياط:

15

موافق.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.

20

العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.

العضو خالد محمد المسلم:
موافق.

25

العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.

العضو درويش أحمد المناعي:

30

موافق.
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العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رضا عبدهللا فرج:

5

موافق.

العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.

10

العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدهللا:
موافق.

15

العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

20

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

25

العضو الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان:
موافق.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
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العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.

5

العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
موافق.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

10

موافق.

العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
15

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

20

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

25

موافق .موافقة باإلمجاع ،إذن يقر م شروع القانون ب صفة نهائية .وننتقل
اآل

لى البند التال من جدول األعمال والخاص بيقذ الرأي الن ائ على

مشـــــــرو قانو بالتصـــــــدي على ابفا النقل الجوي بين حكومة مملكة
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البحرين وحكومة الجم ورية التون يةع المرا
2016م .وقد وا
ال ابقةع

المجلس على مشــــرو القانو

ل يوا

للمر سوم رقم ( )43ل نة
مجموع

الجل ــــة

علي بصفة ن ائية؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشـــــرو القانو بصـــــفة ن ائية .وننتقل اآل لى البند التال
من جدول األعمال والخاص بيقذ الرأي الن ائ على مشرو قانو بإودار
ـــوء االقترا بقانو المقدم من مجلس

قانو الصـــحة العامةع (المعد

الشــــــــورى) .وقد وردب نا قطابات من الحكومة الموقرة وبع
المجلس يطلبو
رأيكم
ننت

ي ا عادة المداولة

بع

10

أعضـــــــــاء

المواد .وبالتال ســــــــنيقذ

طلبــات عــادة المــداولــةع و ذا وا قتم على منــاقشــــــــت ــا اآل
من اع ومن ثم سنيقذ الرأي الن ائ على مشرو القانو  .بفضل

األقت دالل جاسم ال ايد.

15

(انظر الملحق  /1صفحة )103

العضو دالل جاسم الزايد:
مــكردا ســيدي الرئيسع بخصــوص المادة 106ع قدمنا طلبدا بإعادة
ال مداو لة ي ا وبم ب ــــــــلي م لم عال يكع وهو موقع من ومن اإلقوة ح مد
النعيم وعبدالرحمن جمشـــــــير و هوة الكواري والشـــــــيخ عادل المعاودةع
ولكن لم أرَ الطلب هناع رغم أ هنا مر قات لطلب عادة المداولةع
وربما عندما برمت رئاســـة الجل ـــة الما ـــية لم يصـــل لى األمانة العامة
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 21

2017/1/29م

المضبطة 15

20

مداقلت وســــــــلمت

لتقوم بدورها بت ــــــــليم للجنةع رغم أنن أمدب
ل عادبكع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع الطلب موجود لديع وحقيقة أنا بفاجيت مما بفاجيتِ

5

بمام داع وعندما قرأت جدول األعمال لم أجداع وقد ســـــــــيلت اإلقوة
مكتب وببين أن م لم يقوموا بتحويل ع ولكن موجود لدي اآل وسيعر
مع االقترا الذي بقدمت ب الدمتورة ج اد الفا ــلع وأنتم بتكلمو عن
المادة نف ـ ا وه المادة 106ع والتعديل هو نف ـ بقريبدا .يرجو المعذرة.
اآل لدينا طلبات بإعادة المداولة
الموقرة وبع

عدد من الموادع مقدمة من الحكومة

10

األعضــاءع وســنبدأ بح ــب الترقيم .جاءنا بعديل بخصــوص

المادة  63الم ـــــــتحدثةع وســـــــيبر المجال لرئيس هيئة الم ـــــــتشـــــــارين
القــانونيين لبيــا التعــديــل المطلوب وقراءة النت المقتر  .ممــا أ هنــا
بعـــديالد جرائيدـــا مقـــدمدـــا من األا قميس الرميح ع بخصــــــــوص المواد
وبفريعاب ا على ن ـــــــ الحروي األبجدية والمحا دة على التن ـــــــي ع وهو
يطلــب من المجلس الموقر عــادة المــداولــة

15

المــادة المــذمورة أعالاع

لت يير بفريعات هذا المادة من األعداد لى الحروي األبجدية .بفضــــــل األا
الدمتور عصــام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة الم ــتشــارين القانونيين
بالمجلس بقراءة المادة  63الم ــتحدثة بح ــب بعديل و ارة التربية والتعليم
الوارد

طلب ا عادة المداولة.

20

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مــكردا ســيدي الرئيسع بالن ــبة لى المادة  63بقتر و ارة التربية
والتعليم النت اآلب « :بلت م الم س ات التعليمية الحكومية والخاوة بما
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يل 1 :ــــــــــــــــــــــ التيمد من اســتكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل
الو ارة»ع ممثلو الو ارة موجودو ع ـيبمنى أ يبينوا األســــــــبــاب الـداعيــة
لطلب هذا األمر2« .ــــــــ االلت ام باإلجراءات والتدابير الصحية المووى ب ا
من و ارة الصحة»ع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مــكرداع بفضــل األا الدمتور وليد قليفة المانع الوميل الم ــاعد
لش و الم تشفيات بو ارة الصحة.

الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:

10

مــــكردا ســــيدي الرئيسع نحن ناقشــــنا هذا النت مع و ارة التربية
والتعليم وبم التوا

يما بيننا .سيقرأ عليكم النت مرة أقرى« :التيمد

من اسـتكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الو ارة»ع وأ ـيفت
ن ايت عبارة« :عند ب ــجيل م بالم ســ ــة»ع هذا اإل ــا ة بحد من بع
المعلو مات الت ب قذع بمعنى ع ند الت ــــــــج يل

ال مدارس الحكومية

15

يكو الطالب قد اســـــــتكمل جميع التطعيمات الرئي ـــــــيةع حيث يكو
عمر الطالب حينذا  6ســـنواتع أما بالن ـــبة لى طلبة المدارس الخاوـــة
أو الطلبة الذي يلتحقو بالمدارس الحكومية أو الخاوـــــــــة من الخار
يكونو غير م تكملين للتطعيمات عند ب جيل م بالم س ة التعليميةع
وبالتال بشتر علي م عبارة «عند ب جيل م بالم س ة» استكمال جميع
التطعيمات الرئي ية عند ب جيل م بالم س ة .طلبة المدارس الخاوة عند
ب ــــــجيل م بالم ســــــ ــــــة يكونو غير م ــــــتكملين للتطعيمات بح ـــــب
أعمارهمع ومذلك الوا دو لينا من الخار عندما نراجع بطعيماب م نجد
أن ا غير م تكملةع حتى بعد الت جيلع وحتى عندما بكو أعمارهم ما
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20

بين  10سنوات و 12سنة .عبارة «عند ب جيل م بالم س ة» بعط بحديددا
بالن بة لى الوقت وهو أ يكو الطالب م تكمالد مل التطعيمات عند
الت ـــجيلع ومـــر الت ـــجيل هذا ســـوي يكو وـــعب بطبيق على مل
الم س ـ ــات التعليمية الموجودة

مملكة البحرينع وبالتال من األح ــن

أ بقوم و ارة الترب ية والتعليم بو ــــــــع ل ية معي نة للم تاب عة ولل تي مد من
اســـتكمال الطلبة للتطعيمات الرئي ـــيةع لذلك اقترحنا عدم

5

ـــا ة عبارة

«عند ب ـــجيل م بالم ســـ ـــة»ع وهذا االقترا ما من قبل و ارة التربية
والتعليمع ونحن استين نا برأي م وبم االبفا

يما بينناع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

مكرداع بفضل األقت الدمتورة اطمة عبدالجبار الكوهج .

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
مــكردا ســيدي الرئيسع بالن ــبة لى ب ــجيل الطلبة

الم س ـ ــة

التعليميــةع من قالل قبرب نحن نطلــب مــــــــ ــادة ميالد الطــالــب عنــد

15

الت ــــــجيلع ومــــــ ادة الميالد بحتوي على التطعيمات الت أقذها الطالب.
بالن بة لى المدارس الحكوميةع ه ب تقبل الطالب من عمر  6سنواتع
أما بالن ــــــــبة لى المدارس الخاوــــــــة إن ا ب ــــــــتقبل الطالب من عمر 3
ســــنواتع ولكن هنا متابعة من قبل دارة المدرســــةع ومن قبل المرم
الصح بالتواول مع ول أمر الطالب الستكمال جميع التطعيماتع حيث
الطالب مل م بيقذ جميع التطعيماتع وســــب أ قلت

و ارة الصــــحة

بتابع باســتمرار المدارس الخاوــةع وبيقذ األرقام الشــخصــية لجميع الطلبة
للتيمد من اســــتكمال م جميع التطعيمات الرئي ــــية .بالن ــــبة لى الطلبة
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20

أيضـــا بإبرا مـــ ادة
د
الوا دين لينا من قار مملكة البحرينع هم مل مو
الم س ـ ــات التعليمية .الطالب عند التخر البد

التطعيم عند الت ــجيل

أ ي تخر م ادة طبية من و ارة الصحة بيهل لدقول الجامعةع ومن غير
الم تقبل

استكمال هذا الش ادة الطبية يكو على ول أمر الطالب

عبء ب يئة ابن لدقول أي جامعةع لذلك المدارس الخاوة بحرص بشكل
م ـــتمر على أ يكو الطالب قد اســـتو ى جميع التطعيمات

5

المراحل

الدراسيةع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــكرداع

حالة عدم وجود أي مالحداتع أرى أ نصـــــوت على

10

طلب و ارة التربية والتعليم مع طلب األا قميس الرميح ع ونتر لإلقوا
اللجنة القيام بالصياغة بح ب ما هو مطلوب .بفضل األا قميس حمد
الرميح .

العضو خميس حمد الرميحي:

15

مــكردا ســيدي الرئيسع أرى أ بفصــل التصــويت على اقترا و ارة
الترب ية والتعليم عن التصــــــــو يت على المقتر ا لذي ب قد مت ب ع أل ن من
المحتمل أ ي ــــــــق

اقترا الو ارة وبالتال ســــــــي ــــــــق

اقتراح مع ع

ومكردا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــــكرداع بإذ ا
عبدا

لن ي ـــــــق  .بفضـــــــل األقت الدمتورة ج اد

الفا ل.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
مــكردا ســيدي الرئيسع اللجنة ســتبق على المادة مما ه بدو
ل التصـــــــويت ســـــــيكو على المادة مما أقرب ا اللجنة وأقرها

بعديلع
المجلس؟

5

الرئيـــــــــــــــس:
و ارة التربية والتعليم طلبت عادة المداولة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

10

نحن ل ـــنا مع التعديل الذي أبت ب و ارة التربية والتعليم يما يتعل
بإ ــــــا ة عبارة «عند ب ــــــجيل م بالم ســــــ ــــــة»ع وهم براجعوا عن هذا
التعديلع وبالتال هل ســــيكو التصــــويت على المادة مما هو منصــــوص
علي ا

التقرير ومما أقرب ا اللجنة؟ ومكردا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل ســـعادة األا غانم بن ضـــل البوعينين و ير مـــ و
مجل

الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

20

مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع مما ذمرت األقت الدمتورة ج اد
الفا لع ومما يف م من مالم األا الدمتور وليد المانع أ و ارة التربية
والتعليم بـدايـةد قـدمـت طلبدـا بـإعـادة المـداولـة وقـدمـت مقترحدـاع ويف م من
مالم الدمتور وليد المانع أن بم االبفا حاليدا مع و ارة التربية والتعليمع
وو ارة التربية والتعليم ال بتم ـــــــك بالتعديل الذي بقدمت ب ع وبالتال هذا
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25

يعن العودة لى النت ممـا أقر ب اللجنـة وممـا أقرا المجلس ســـــــــابقدا
بح ــــب الجدولع وال أعلم ذا منا بحاجة لى أ نصــــوت علي من جديد
أم الع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مــكرداع ذ ليس هنا دا ٍ للتصــويتع وبالتال بعديل األا قميس
الرميح سيكو م تقالد .بفضل األا الدمتور و ي عبدالرحمن الجودر
القــائم بــيعمــال وميــل الو ارة لشــــــــ و التعليم والمنــاهج بو ارة التربيــة
والتعليم.
10

القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم
والـمـنـــاهج بـوزارة الـتـربــيــــة والتـعـلـيـــم:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع هنا بع
على هذا النقطةع ونحن نريد أ نناق

التدابير واإلجراءات ســـتتربب

هذا األمر مع و ارة الصحة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
بعـد الموا قـة على وــــــــيـاغـة المـادة ممـا ه ع وبعـد االنت ـاء من
مناقشة طلبات عادة المداولة؛ سنيقذ الرأي الن ائ على مشرو القانو ع
و ذا ما هنا مـــــ ء قر
الدمتور وليد المانع يقول

ـــــيناق

بينكم وبين و ارة الصـــــحة .األا

هنا بوا قدا بينكم وبين و ارة الصــــــــحةع

ل هنا بوا ؟
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20

القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم
والـمـنـــاهج بـوزارة الـتـربــيــــة والتـعـلـيـــم:
التوا

ما بين الطر ين ما

يما يتعل بعبارة «عند ب ــــــــجيل م

بالم س ة»ع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع اإلقوا

الو اربين ــ مما يبدو ــ غير متفقين بخصوص

التعديلع لذلك أرى أ يتم بيجيل التصــــــــويت على هذا المادة لى أ يتم
التوا

حتى نعرض على المجلس ن صدا وا حدا .بفضل سعادة األا غانم بن

ضل البوعينين و ير م و مجل

الشورى والنواب.

10

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مــكردا ســيدي الرئيسع أبمنى أال يتم بيجيل التصــويت لى الجل ــة
القادمة و نما لى ما قبل ن اية الجل ـــــــــةع حتى يتم االبفا بين م والعودة
برأي وا حع ومكردا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــكرداع ذ ســــــننتدر رأي الو اربينع وبعد ذلك ســــــنيقذ الرأي
الن ائ ع وأبمنى أ يتم التوا

بين ما .بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع أحببت أ أبيّن أ قانو الطفل

المادة

 13منـ نت على مو ــــــــو التطعيمــات ووجوب ــا عنــد ب ــــــــجيــل الطفــل
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بالم ســـــــ ـــــــة التعليميةع ونت مذلك على نقل الملف الصـــــــح الخاص
بالطفل لى الم س ة التعليمية عند الت جيل ب ا .هذا األمر منصوص علي
قانو الطفلع وعبارة «عند الت جيل بالم س ة» ال بشكل أي ار
هذا القانو ع ورغم وجوب ا إن لم يقرر ل ا ج اء
حين أن قرر ل ا ج اء
لش ء ال مبرر ل

هذا القانو ع

قانو الطفلع وحتى ال يكو هنا بعطيل

5

إ التطعيمات ــــــــــــــ سواء نت على هذا األمر هنا أو لم

ينت ــ وجوبية عند الت جيل

الم س ة التعليمية بموجب قانو الطفلع

وال ـــجل الصـــح ينقل لى الم ســـ ـــة عند الت ـــجيل .وبالتال حتى لو لم
ينت على هذا األمر

هذا القانو ع إ الم ســـــ ـــــات التعليمية ســـــواء

قاوة أو حكومية مل مة ــــــــــ بموجب قانو الطفل ــــــــــ بي يكو ال جل
الصــــح بحت يدهاع وهذا مــــر من مــــرو

10

اســــتكمال الت ــــجيل

الم س ات التعليمية بح ب قانو الطفل ل نة 2012مع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل األا الدمتور عصـــام عبدالوهاب البر نج رئيس

15

هيئة الم تشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة  64بح ب بعديل و ارة
التربية والتعليم الوارد

طلب ا عادة المداولة.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مــكردا ســيدي الرئيسع ما ورد

الطلب المقدم من و ارة التربية

والتعليم هو بخصـــــــوص المادة الم ـــــــتحدثة 63ع وبخصـــــــوص المادة .64
بالن بة لى المادة الم تحدثة 63ع اقترحت الو ارة التيمد من استكمال
الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الو ارة عند ب ـــــــجيل م بالم ســـــــ ـــــــة
التعليمية .أما بالن ــــــــبة لى المادة 64ع قد بيَّنوا أن بم االبفا على بقاء
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20

نت المادة مما هو وارد

مشـــرو القانو طبقدا لما بم التصـــويت علي

المجلس .ذا ما هنا نو من التردد يحال األمر لى اللجنة لدعوة
الو ارة لالســتيضــا من م بشــي بحديد طلب م يما يتعل بإعادة المداولةع
وهذا جائ بح ب الالئحة الداقليةع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــكرداع األا ممثل و ارة التربية والتعليمع بخصــــــوص المادة (64
الم ــتحدثة) قلتم ن بم االبفا على اإلبقاء على نت المادة مما ورد
مشـــرو القانو وطبقدا لما بم التصـــويت علي

مجلس الشـــورىع ذ ما

هو سبب اإلعادة؟! بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع الخالي الموجود اآل لدى و ارة الصـــحة
وو ارة التربية والتعليم هو اآلب  :بالن ـــــــبة لى المادة المذمورة هناع إ
النت الذي و ــــعناا ينت على« :بلت م الم ســــ ــــات التعليمية الحكومية

15

والخاوة بما يل 1 :ــــــــــ التيمد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة
من قبل الو ارة»ع ســـــيا هذا النت يعن أ و ارة الصـــــحة م ـــــ ولة عن
التطعيم م ـ ولية م ــتمرة .أنا ســيلت ممثل و ارة الصــحة بخصــوص النت
الذي اقترحواع وما اقترحوا معناا أ و ارة التربية والتعليم ه الم ــــــ ولة
عن التطعيمع ولكنـ و قدــا للقــانو واإلجراءات ــإ م ــــــــ وليــة التطعيم
ــ سواء ما التطعيم للطلبة أو غيرهم ــ م ولية و ارة الصحةع والوا ح
أ طلب و ارة التربية والتعليم عادة المداولة

غير محل ع والمفترض أ

يبقى النت مما ابج ت لي اللجنة باعتبار أ ال ال وريح .وأنا سيلت م
هذا األمر م ولية من؟ م ولية التطعيم اآل بقع على عاب و ارة الصحة
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و قدــا للقــانو ع وبــالتــال
التربية والتعليم

ذا قبلنــا بــإعــادة المــداولــة بنــاء على اقترا و ارة

ــــيت ير اإلجراء وعلي لن بُ ــــاءل و ارة الصــــحة بل و ارة

التربية والتعليمع وهذا يخر عن نطا اقتصـــاوـــ اع ولذلك مبررات طلب
عادة المداولة

هذا المادة بحديددا غير وـــحيحةع والمفترض أ نذهب

لى ما انت ت لي اللجنةع ومكردا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل ســـعادة األا غانم بن ضـــل البوعينين و ير مـــ و
مجل

الشورى والنواب.
10

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مـــــــكردا ســـــــيدي الرئيسع بالن ـــــــبة لى المادة ( )64أنا قاطبت
معــاليكم

بــاريخ  5ينــاير 2017م بشــــــــــين ــا .يمــا يتعل بــالمــادة (64

الم ــــتحدثة) قد بم االبفا على اإلبقاء على نت المادة مما هو والوارد
و قدا للمشرو بقانو وطبقدا لما بم التصويت علي
الو ارة بــدايــة طلبــت عــادة المــداول ـة
دي ـــمبر 2016مع ثم

مجلس الشورى .ذ

المــادبين ( )63و()64

15

21

باريخ  4يناير 2017م وـــدر قطاب قر عن و ير

الصــحة يطلب ي اإلبقاء على المادة ( )64مما ه  .ذ مو ــوعنا اليوم
هو المادة ( )63ق ع ومكردا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع ذ المادة ( )64متف علي اع والمادة ( )63مــــــــرحت ا
األقت دالل ال ايدع وعر تم بالضــــــــب
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وما هو طلب و ارة الصــحة على أســاس أ م ـ ولية التطعيم ه م ـ ولية
و ارة الصــــحة ولي ــــت م ــــ ولية و ارة التربية والتعليم .ذ ســــوي نعط
روــــــة قبل التصــــــويت على المادة ( )63وســــــوي نترم ا حتى

اإلقوا

الن اية .األا قميس الرميح يقول

اللجنة بوا

على بعديل ع والتعديل

هو بعديل مــــــــكل وهو« :أطلب من معاليكم عادة المداولة على المادة

5

( 63الم ـــــــتحدثة) حيث بم بن ـــــــي جميع المواد وبفريعاب ا على ن ـــــــ
الحروي األبجديةع وللمحا دة على هذا الن ــــــــ أطلب من مجل ــــــــكم
الموقر عادة المداولة على المادة المذمورة أعالا الســتبدال بفريعات هذا
المادة من األعداد لى الحروي األبجدية» .أنا أعتقد أ هذا مو ــــــــو
بنديم وال داع إلعــادة المــداولــةع أي أن ـ يمكن بعــديل ـ  .هــل هنــا

10

مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

15

المجلس على المادة ( 63الم ــتحدثة) بتعديل األا قميس

حمد الرميح ؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ بُقر هذا المادة بالتعديل المذمور .اآل أقبرن ســـــــعادة الو ير
أ اإلقوا

و ارة الصـــحة ومذلك و ارة التربية والتعليم ابفقوا على أ

يكو التعــديــل المطلوب من و ارة التربيــة والتعليم هو المتف علي ـ  .اآل
سنطر التعديل مما ورد للتصويت علي ع و ذا لم يف بموا قتكم
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 32

2017/1/29م

نعود

المضبطة 15

25

للتصـــــــويت على ما أقرب اللجنة باالبفا مع و ارة الصـــــــحة .بفضـــــــل األا
الدمتور عصــام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة الم ــتشــارين القانونيين
بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

5

مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع اقترا و ارة التربية والتعليم« :بلت م
الم س ات الحكومية والخاوة بما يل 1 :ــ التيمد من استكمال الطلبة
للتطعيمات المعتمدة من قبل الو ارة عند ب ـــــجيل م بالم ســـــ ـــــة» وبعن
بذلك الم س ة التعليميةع ومكردا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع ذ سنقوم بالتصويت على طلب التعديل الذي ابفقت علي
الو اربا ع و ذا لم يحظ بموا قتكم

ــــــــوي نعود لى النت مما أقرا

المجلس .بفضــــــل األا الدمتور عصــــــام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة
الم تشارين القانونيين بالمجلس.

15

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مكردا سيدي الرئيسع التعديل الثان 2« :ــــــــــــــ االلت ام باإلجراءات
والتدابير الصـــــــحية المووـــــــى ب ا من و ارة الصـــــــحة»ع هذا هو طلب مع
ومكردا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور سعيد أحمد عبدا .
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العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
مــكردا ســيدي الرئيسع بوجد بطعيمات بصــل حتى لى عمر  10أو
 11ســنةع وعند ب ــجيل الطالب

المدرســة بعمر  6ســنواتع بوجد عدد

من التطعيماتع ويمكن لألا الدمتور أحمد العري
وليد المانع أ يفيدانا

ذلك .التعديل غير وـــحيحع

ومذلك الدمتور
ل يتوقف التطعيم

5

عند عمر  6ســـــنوات؟! الع بل بوجد مجموعة من التطعيمات ب ـــــتمر ربما
لى  18ســـنة أو  23ســـنةع ويمكن للدمتور أحمد العري

أ يفيدنا

ذلكع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

مكرداع على ملٍع هذا ما بم التوا

علي بالن بة لى الو اربينع

بفضل األقت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
مكردا سيدي الرئيسع الدمتور وليد المانع أو ح عدة أمور بتعل

15

بالتطعيماتع ولكن لدي ســـ ال  :ذا و ـــعنا هذا النت أو اإل ـــا ة الت
طلبت ا و ارة التربية والتعليمع ولم ب ــــتكمل التطعيماتع ألن يتمكن ول
األمر من ب جيل الطالب

المدرسة؟ وهل الت جيل مشرو

باستكمال

ـووـ ا للطلبة
التطعيمات؟ الدمتور وليد المانع قال ن بوجد بطعيمات قصـ ـد
القادمين من الخار أو الطلبة اآلقرين

المدارس الخاوـــــــــةع وغالبدا ال

ب ـــتكمل التطعيماتع إذا ما ب ـــجيل الطالب مشـــروطدا باســـتكمال
التطعيمات نحن هنا بإقرارنا ل ذا المادة ســوي نضــع عوائ أمام ب ــجيل
الطلبة؛ لذا نود التيمد من و ارة التربية قبل قرار هذا المادةع حتى يتم
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20

بثبيت ذلك

مضــــبطة الجل ــــةع وحتى ال يواج الطلبة م ــــتقبالد ــــــــــــــ

وقصوودا الطلبة القادمين من الخار أو المدارس الخاوة ــــــــــــــ أي عوائ
عند الت ـــــجيل بحيث يكو الت ـــــجيل مربوطدا باســـــتكمال التطعيمات.
طلب هذا موج لى و ارة التربية والتعليمع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا جمال محمد خرو.

العضو جمال محمد فخرو:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع أعتقد أ هذا المادة مادة بعليمية بحتةع

10

المادة بل م الم ســـ ـــة التعليمية بالتيمد من اســـتكمال التطعيماتع ولم
بقل أمثر من ذلكع ومتى بتيمد؟ بتيمد عند الت جيل لدقول المدرسة؛
وذلك حماية لألطفال الطالب من انتقال أي عدوى ل م .أعتقد أ المادة ال
بحت مل أي نقاش أمثر أو اقتالي مع اإلقوا

و ارة التربية والتعليمع

مادة بنديمية بدعو الم س ة لى التيمد من استكمال التطعيم قبل

15

دقول الطلبةع ولم بتجاو عن ذلك .م ــــــــيلة قبول أو عدم قبول ب ــــــــجيل
الطلبة يندم قانو التعليمع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل ســـعادة األا غانم بن ضـــل البوعينين و ير مـــ و
مجل

الشورى والنواب.
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وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مكردا سيدي الرئيسع أؤيد ما ذهب لي سعادة األا جمال خروع
ومما بفضــــــــلت األقت دالل قبل قليل أ هذا النت لم يربب أي عقوبةع
ال أعتقد أن بوجد مــــــــكالية

بمريرا بالنت المقتر من قبل و ارة

التربية والتعليمع ويكو هنا بن ــــي بين الو اربين
هذا النت نت بنديم بحت نتمنى ــ

ماء ا

األمور التنديمية.

5

ــ االنت اء من ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع بفضــــــــل األا الدمتور و ي عبدالرحمن الجودر القائم
بيعمال وميل الو ارة لش و التعليم والمناهج بو ارة التربية والتعليم.

10

القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم
والـمـنـــاهج بـوزارة الـتـربــيــــة والتـعـلـيـــم:
مــــــكردا ســــــيدي الرئيسع أود أ أجيب عن ســــــ ال األقت جميلة
سلما  .نحن لدينا قانو ل امية التعليمع ومل طالب من حق أ يتعلم
المدارس الحكوميةع وســوي بكو هنا

15

ليات بيننا وبين و ارة الصــحة

بشـــــي الطلبة الذين ينضـــــمو لى المدارس الحكومية والخاوـــــةع وهذا
اآللية بندم عملية التيمد من التطعيماتع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على المادة ( 63الم ـــــتحدثة) بالتعديل المطرو

من قبل و ارة التربية والتعليم؟

(أغلبية غير موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يبقى النت مما هو .وننتقل لى المادة التالية وهو طلب و ارة
الصــــــــحة بالن ــــــــبة لى المادة  96 :115بعد عادة الترقيمع وهذا المادة
أيضـا من قبل األا
ـد
اســتلمنا بعديل ل ا

اد الحاج ع وأرجو من رئيس هيئة

10

الم ــــــتشــــــارين القانونيين قراءة التعديل المقتر من قبل و ارة الصــــــحةع
بفضل األا عصام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة الم تشارين القانونيين
بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

15

مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع المادة بح ـــــب النت المقرّ حاليدا بقول:
«يجو للو ارة يقــاي الــد ن

أي مقبرة أو غالق ــا ذا ببين أ هنــا

رردا وحيدا من استمرار استعمال ا»ع وبعديل و ارة الصحة المقتر هو:
«يجب على الو ارة

حال ذا ما ببين أ هنا

رردا وحيدا من استمرار

اســــتعمال أي مقبرة قطار الج ة اإلدارية المختصــــة إليقاي الد ن ي ا أو

20

غالق ا»ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع وســـوي نضـــيف بعديل األا

اد الحاج على هذا المادة

الذي يقول« :يجو للو ارة بعد موا قة المجلس األعلى للشـــ و اإلســـالمية
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25

يقاي الد ن

أي مقبرة أو غالق ا ذا ببين أ هنا

اســــــــتمرار اســــــــتعمال ا»ع هذا هو اقترا األا

ــرردا وــحيدا من

اد الحاج ع هل هنا

مالحدات؟ بفضل سعادة األا غانم بن ضل البوعينين و ير م و مجل
الشورى والنواب.
5

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع لدي مالحدة على بعديل و ارة الصـــــحة
وأي ضدا على بعديل األا

اد الحاج  .أوالد :بالن بة لى العبارة المعدّلة الت

بقول ...« :الج ة اإلدارية المختصـــــــــة»...ع

الفصـــــــــل األول

مادة

التعريفــات ال يوجــد أي بعريف للج ــة اإلداريــة المختصــــــــــةع و نمــا هنــا
«الج ة اإلدارية المعنية»ع وأعتقد أ هذا هو اللفظ المناســـــــــب

10

هذا

المو ــــــعع وعلي يجب أ يكو نت المادة على النحو التال  ...« :قطار
الج ــة اإلداريــة المعنيــة .»...األمر اآلقرع ربمــا عنــدمــا نضــــــــيف ملمــة
«المختصــــــــة» يحد لبس ما بين بعريفين مختلفين

مادة التعريفاتع

وهما بعريف «اإلدارة المختصـــة» وه اإلدارة المعنية بالصـــحة العامة

15

و ارة الصــــــــحةع وبعريف «الج ة اإلدارية المعنية» ســــــــواء مانت داقل
الو ارة أو قارج اع لذلك أعتقد أ اللفظ المناســــــــب هو «الج ة اإلدارية
المعنية» وليس «الج ة اإلدارية المختصـــة»ع هذا أوالد .ثانيدا :بالن ـــبة لى
طلــب األا الع ي

اد الحــاج أقــذ موا قــة المجلس األعلى للشــــــــ و

اإلســــــــالميةع عندما نقول « قطار الج ة اإلدارية المعنية» إ المجلس
األعلى للش ـ و اإلســالمية يدقل

ــمن هذا الج اتع أل «الج ة اإلدارية

المعنية» يُقصــــــد ب ا« :الوحدات الحكومية األقرى
الت يتعين الرجو لي ا
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المعمول ب ــا»ع وعلي ـ أعتقــد أ هــذا اللفظ ي ن عن بحــديــد المجلس
األعلى للشـــــ و اإلســـــالميةع ألن ســـــوي يكو

ـــــمن الج ات اإلدارية

المعنيةع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مـكرداع بفضـل األا أسـامة أحمد عثما الم ـتشـار القانون بو ارة
الصحة.

المستشار القانوني بوزارة الصحة:
مــــــــكردا معال الرئيسع بالن ــــــــبة لى النت نقول بدءدا
ال صحة ال بختت بوقف الد ن
وــــاحبة القرار

مقبرةع وال بوقف الد ن

ذلكع من يقول هذا؟!

االقتصـــــــــاصع أو من ييمر الو ارةع و

و ارة

10

مقبرة وه

من يوقف الد ن هو وــــاحب
هذا النقطة بحديددا إ و ارة

الصــحة ال بُوقف الد ن ال بناء على أمر من الج ة اإلدارية المختصــة وه
هنا ما النيابة العامة و ما و ارة العدل و ما الج ة الت أنا

ب ا القانو

15

ذلكع ولكن ال أســـــتطيع أ أســـــند هذا االقتصـــــاص لى الو ارة وأقول:
«يجو لو ارة الصــــحة»...ع ولذلك قلنا يجب على و ارة الصــــحة أ بخطر
الج ةع ولكن ا ال بُوقف ا لد نع أي ي جب على الو ارة
هنا

حال ببين أ

رردا على الصحة العامة من استمرار استعمال المقبرة قطار الج ة

المختصـــــــــة إليقاي الد ن ي ا أو غالق اع و ذا بم أمر الو ارة بذلك من
الج ة المعنية باعتبار أن ا من الممكن أ بتولى القيام ببع
هذا الشــي

اإلجراءات

من الممكن أ بقوم الو ارة بذلكع ولكن و ارة الصــحة

ليس ل ا مـي بي بوقف أو ال بوقفع وهذا هو أسـاس المو ـو ؛ ذا منا
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 39

2017/1/29م

المضبطة 15

20

نقول «الج ة اإلدارية المعنية»ع يعتقد أ «الج ة اإلدارية المعنية»
التعريف مانت ه الج ة المعنية داقل الو ارةع لذلك جاء النت بلفظ
«الج ة اإلدارية المختصــــة»ع والمجلس األعلى للشــــ و اإلســــالمية يندر
ــــمن هذا الج ات المعنية ب ذا األمرع و ذا ما هنا نت يتيح ذلك ل
و الذي يُخطَرع ولكن

مل التشـــــريعات الموجودة

ما ة يكو يقاي الد ن

الدول العربية

5

المقابر بناء على قرار يصـــــــــدر عن النيابة

العامةع وهذا المو و ال قالي علي ع وأنا مخصيدا منت قد أجريت
هذا األمر أســــــاس المو ــــــو أ و ارة

هذا المو ــــــو بحثدا قديمداع و

الصــــــــحة ال بُوقف الد ن؛ ولن نختلف

الصــــــــياغةع و

منت أراها

وا حةع ومكردا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

مـــــــكردا ســـــــيدي الرئيسع
البوعينين

البداية أبف مع ســـــــعادة األا غانم

أ بُ ـــــــتخدم عبارة «الج ة اإلدارية المعنية» وال بُ ـــــــمىع

باعتبار أ الج ة الت يومل لي ا هذا االقتصـــــاص ه من بصـــــدر قرار
اإليقاي أو ال ل وه من ببامر جراءات هذا القرار؛ وم مة و ارة الصحة
و

اقتصاواب ا ه أ بُبين أ هنا قطردا ما

مقبرة معينة وبوو

بي هذا الخطر الصــــــــح يتطلب يقاي الد ن أو يتطلب ال ل التام ل ذا
المقبرةع ولكن من يتخذ القرار و
الد ن

هذا النت ــــــــ أعن نت « ...يقاي

أي مقبرة أو غالق ا» ــ ه الج ة اإلدارية المعنيةع وليس و ارة
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الصــــــــحةع لذلك أنا مع ببن اقترا اســــــــتخدام عبارة «الج ة اإلدارية
المعنية»ع ونحن أو ـــحنا اآل

مضـــبطة الجل ـــة أ الو ارة بُخطِر وال

بتخذ قراردا بال ل أو اإليقايع و نما هذا القرار من اقتصـــــــــاص الج ة
اإلدارية المعنيةع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا

اد أحمد الحاج .

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع المادة مما جاءت مانت مب مة وبعط

10

الجوا يةع واآل بعط و ارة ال صحة الوجوب بح ب اقترا و ارة ال صحةع
وذلك من دو الرجو لى أي م ـــــــتند مـــــــرع ع ونحن نتكلم عن مقابر
للم ــلمينع أي مقابر الد ن ي ا ل جراءات مــرعية من ب ــيل وبكفين
ووــــــــالة وغيرها من األمور لى و ــــــــع الجثما بمواج ة القبلةع ومل ا
جراءات بابعة للشـــــــر ع وهذا مـــــــ ء معروي؛ نحن نتكلم عن مقابر
م ناط اعتادت عوا ئل الد ن ي اع ول م أحبة وأقارب

هذا المقابرع

ورغم وـــ ر م ـــاحة البحرين إ مل قرية ل ا مقبرة

البحرينع وذلك

15

على عــدد قرى البحرينع مــل منطقــة ل ــا مقبرةع وربمــا مــل مجموعــة
أحياء ل ا مقبرةع وعندما نعط و ارة الصــــــــحة بنت هذا المادة جوا ية
اإلغال أو اإليقاي من دو موا قة المجلس األعلى للشـــ و اإلســـالمية أو
المحامم الشــرعية

البحرين إ هذا األمر غير وــحيحع والم ــتشــار
الو ارة ال بقوم بال ل

ال بيمر من النيابة.

القانون لو ارة الصــــــــحة قال

ســـــعادة و ير مـــــ و مجل ـــــ الشـــــورى والنواب قال

«الج ة المعنية»
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المق صود ب ا المجلس األعلى لل ش و اإل سالميةع وأنا أقول

هذا قاعدة

قانونيةع والقانو ال ييقذ بالنوايا والتفاســــــــير المتعددةع لتكو المادة
وا ــــحة ومحددةع هنا ج ة م ــــ ولةع ما أ بكو و ارة العدل متمثلة
المحامم الشـــــرعية و ما المجلس األعلى للشـــــ و اإلســـــالميةع وذلك
حفددا لحقو الناس ولشعائرهم ولمراسم الد ن .نحن مع و ارة الصحة

5

حال حدو وباء أو مرض متف ٍ إننا نتف م أ و ارة الصـــــحة ه المعنية
بالصــــــحة العامة للمواطنينع ولكن هنا رأي مــــــرع البد من أقذ هذا
الرأيع وهذا ما قصـــدب من الصـــي ة الت بقدمت ب ا من أجل هذا المادة.
واستخدام عبارة «الج ة المعنية» إن ا قد بكو المجلس األعلى للش و
اإلســــــــالمية وقد بكو النيابة العامةع وهنا يقع اللبس ســــــــيدي الرئيسع

10

ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل ســـعادة األا غانم بن ضـــل البوعينين و ير مـــ و
مجل

الشورى والنواب.

15

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع أوالد :أنا لم أقل

«الج ة اإلدارية

المعنية» مقصـــود ب ا المجلس األعلى للشـــ و اإلســـالميةع و نما قلت ن
حدى الج ات ولم أقل ن الج ة المختصـــــة .ثانيدا :ذا عدّدنا الج ات إننا
أيضــــا النيابة
د
ال نكتف بالمجلس األعلى للشــــ و اإلســــالميةع ألن يوجد
العامة وو ارة الداقلية وو ارة العدلع

ل نحن بصـــــــــدد بضــــــــمين هذا

المفردات مل اع أم أ هنا مفردة

القانو ــــــــــــــــــــــ بح ــب الصــياغة
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القانونية ال ليمة ــــــــ

التعريفات قالت

«الج ة اإلدارية المعنية» ه :

«الوحــدات الحكوميــة األقرى »...و ذا مــا المجلس األعلى للشــــــــ و
اإلســــــــالمية يخر عن هذا النطا

ينا أقول بإرجا المادةع ثم يُكمل

التعريف« :الوحدات الحكومية األقرى

الو ارة وقارج ا ــ داقل و ارة

الصحة وقار و ارة الصحة ــــــ الت يتعين ــــــ أي يجب ــــــ الرجو لي ا

5

حدود اقتصــــــاوــــــاب ا وم ــــــ ولياب ا طبقدا للقوانين المعمول ب ا» .األمر
اآلقرع مما بفضل سعادة الم تشار القانون بو ارة الصحة قبل قليلع أ
و ارة الصــــــحة لي ــــــت الج ة المعنية بإيقاي الد نع والنت وا ــــــح جددا
معــال الرئيس حيــث يقول« :يجــب على الو ارة
هنا

حــال ذا مــا ببين أ

ــرردا وــحيدا من اســتمرار اســتعمال أي مقبرة قطار الج ة اإلدارية

10

المختصــة إليقاي الد ن »...ذ ج ة أقرى ســوي بيقذ هذا القرار وليس
و ارة الصحة .النت ل ة وقانوندا محكم وأبمنى التصويت علي ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور أحمد سالم العري .

15

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
مــكردا ســيدي الرئيسع أبف مع رأي و ير مـ و مجل ـ الشــورى
والنواب واألقت دالل ال ايد

هذا المو ــــو الذي ال ي ــــتح مل هذا

الجدلع أل البحرين ليس المتو و

يا ق

م لمينع هنا الكثير من

المقابر الت بتبع الديانات األقرىع قواننا الم ــــــــيحيين و قواننا الي ود
وال ندوسع وأعتقد أ الرأي بتر هذا المو ــو للج ة اإلدارية المختصــة
هو الصـــحيحع ومل ما يضـــر الصـــحة العامة من قالل هذا المقابر يوجّ
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ي الرأي لى الج ات الم ـــ ولة عن هذا األمور ألقذ رأي ا
لوقف األ ـــرار الت ســـتنتج عن د ن الموبى أو حرق م

المو ـــو

هذا األمامنع

ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مكرداع بفضل األا دروي

أحمد المناع .

العضو درويش أحمد المناعي:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع وــــبحكم ا

بالخيرع أنا أؤيد ما قال

ســــــعادة و ير مــــــ و مجل ــــــ الشــــــورى والنوابع واألا الدمتور أحمد
العري ع أ هنا
بشـــــــر

10

عدة مقابر لكل الجالياتع والبحرين مفتوحةع لكن

وجود مقبرة بديلةع أي عندما يتم يقاي أو غال مقبرة البد من

وجود مقبرة بديلةع هذا أمر م مع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

مكرداع بفضل األا الدمتور محمد عل ح ن عل .

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
مكردا سيدي الرئيسع مما ورد

المادة أ األمر يتعل بإيقاي

الد ن أو غال مقبرة أل ـــرار وـــحيةع ذ األمر ال يتعل بو ارة الصـــحة

20

ولي ــــت ه من ب ل المقابر أو بوقف الد ن بل اقتصــــاوــــ ا اإلبال عن
الضــرر الصــح ع ومن يقوم بال ل ه الج ات اإلدارية األقرىع ينا أؤيد
االقترا الوارد من و ارة الصــــحة وما أمدا ســــعادة و ير مــــ و مجل ــــ
الشورى والنوابع ومكردا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع األقت دالل ال ايد أرســـلت ل ّ بعديالد وهذا نصـــ «يجب
على الو ارة

ــــــرردا وــــــحيدا من اســــــتمرار

حالة ذا ما ببين أ هنا

اســــــــتعمال أي مقبرة قطار الج ة اإلدارية المعنية إليقاي الد ن ي ا أو
غالق ــا»ع وهنــا

بعــديــل قر اقترح ـ األا

اد الحــاج وهو «يجو

للو ارة بموا قة المجلس األعلى للشــــــ و اإلســــــالمية يقاي الد ن
مقبرة أو غالق ا ذا ببين أ هنا
واألا

5

أي

رردا وحيدا من استمرار استعمال ا»ع

اد الحــاج يصــــــــر على أ ي قــذ رأي وموا قــة المجلس األعلى

للش و اإلسالميةع واإلقوا يقولو

المجلس األعلى للش و اإلسالمية

ما هو ال ج ة من الج ات اإلدارية المعنية.

10

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ســــــــيدي الرئيسع اللجنة موا قة على التعديل الذي اقترحت األقت
دالل ال ايد وهو ب يير عبارة « قطار الج ة اإلدارية المختصــة» لى عبارة
« قطار الج ة اإلدارية المعنية»ع ومكردا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ســـــنصـــــوت على بعديل األا
الموا قة

اد الحاج و ذا لم يحصـــــل على

ــنصــوت على بعديل األقت دالل ال ايد الذي ببنت رئي ــة لجنة
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الخــدمــات .هــل يوا
بتعديل األا

المجلس على المــادة  96 :115بعــد عــادة الترقيم

اد الحاج ؟

(أغلبية غير موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على هذا المادة بتعديل األقت دالل ال ايد الذي

ب يدا الحكومة واللجنة مذلك؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ بقر هذا المادة بالتعديل المذمور .وننتقل لى المادة األقيرة
وه المادة  106 :126بعد عادة الترقيمع بفضــــل األا عصــــام عبدالوهاب
البر نج رئيس هيئة الم تشارين القانونيين بالمجلس.

15

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع اقترا اللجنة هو « عادة المداولة
المادة  106 :126بعد عادة الترقيم الت قرر المجلس الموقر
(مع عدم اإلقالل بيي عقوبة أمــــد ينت علي ا أي قانو

ا ة عبارة

قر) لى وــــدر

المادةع حيث بووـــ اللجنة بحذي هذا العبارة وذلك امتفاء بالمادة 130
الت استحدثت ا اللجنة»ع ومكردا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع مما بينّا لكم أ هذا التعديل جاء باقترا من األقت
وأيضـــا من األقت رئي ـــة اللجنةع
د
دالل ال ايد وعدد من اإلقوا األعضـــاء
بحيث بحذي عبارة «مع عدم اإلقالل بيي عقوبة أمـــــــــد نت علي ا
قانو

قر»ع بفضل األا أحمـــد براهيــم ب ـــ اد.

5

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع مع بحفد على ملمة «اســــتورد» قد
المرة الما ية أ العقوبة المقررة

أو حت

هذا المادة مديدة على

أي مــــــخت ي ــــــتورد بضــــــاعة من الخار وال يعلم ما ب اع موقع ملمة
«اســـتورد»

الجملة أو

وجود ملمة «اســـتورد»

10

هذا المادة غير منصـــفة .ذا ما والبد من
المادة يجب أ نضـــيف لي ا عبارة «ب ـــوء

نية»ع وعلي يكو م ــــتحقدا ل ذا العقوبة؛ أل العقوبة

المادة مــــديدة

وستطب على من ال ذنب ل ذا ما هنا سوء نية من المصدر ويتحمل ا
الم ــــــتورد .كلمة «اســــــتورد»
الم ــــــــ ول العقوبــة الموجودة

المادة عامة ويتحمل الشــــــخت غير

15

المــادة .أنــا أؤمــد بحفد على ملمــة

«استورد»ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل ســـعادة األا غانم بن ضـــل البوعينين و ير مـــ و
مجل

الشورى والنواب.
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وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مـــــكردا معال الرئيسع ما بطر

لي األا أحمد ب اد قار نطا

نقامـــــــنا اليوم .المادة  111من الالئحة الداقلية بتحد عن عادة المداولة
يما بم اقتراح ع واالقترا المرســــــــل من األقت دالل ال ايد يتكلم ق
عن حذي مقدمة المادة وه «مع عدم اإلقالل »...لتضــــــــمين ا

مادة

5

جديدة وه المادة  130الم تحدثةع وهذا مو ع نقامنا ق ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا أحمـــد براهيــم ب ـــ اد.
10

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع أنا أبف مع ما بفضـــــل ب ســـــعادة و ير
مجل

ال شورى والنوابع ولكن ال يمنع ذلك من أ أبدي اعترا

على

ملمة «استورد»ع ومكردا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على هذا المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ بُقر هذا المادة بتعديل اللجنة .قبل التصــــــــويت على مشــــــــرو
القانو بصــــــــفة ن ائية أحببت أ أســــــــيل األا الدمتور وليد المانع :ماذا
يشــــــمل قانو الفحت الطب للمقبلين على ال وا ؟ بفضــــــل األا الدمتور
وليد قليفة المانع الوميل الم اعد لش و الم تشفيات بو ارة الصحة.

5

الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
معال الرئيسع هل بقصد ما هو محتوى الفحت؟

الرئيـــــــــــــــس:

10

نعم.

الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
م عال الرئيسع الفحت ق بل ال وا لل تي مد من أي أمراض بنتقل
عن طري الــــدم أو عن طري العالقــــة بين ال وجينع وأي أمراض من

15

الممكن أ يكو ل ا بيثير مبامـــــــر مثل أمراض الدم الت من الممكن
بجنب ا بمنع ال وا أو عدم التواوـــــل بين االثنين .هنا عدة بحاليل بجرى
لبع

األمراض الوراثية الت ثبت دراســـيدا أن ا يمكن أ بنتقل بعد ال وا

مثل :مرض ال كلر وبع

أنوا الثالسيميا الت يمكن بجنب اع هذا هو

ال دي الرئي ــــــــ من الفحت قبل ال وا  .وبع

األمراض الت بنتقل عن

أيضـــا بجنب ا يكو بمنع بال وا ع وهنا
د
طري الدم والتواوـــل الجن ـــ
قائمة مبيرة من ا .معال الرئيسع هذا ال ــــــــ ال أجبتك عن ولكن لم
أعري ال دي من .
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الرئيـــــــــــــــس:
ال دي من هو أ اإلقوا باالبفا مع و ارة الصــــــــحة طلبوا ل اء
القانو رقم  11ل ــــــنة 2004م بشــــــي قانو الفحت الطب للمقبلين على
ال وا من الجن ـــــــينع وهنا أمراض منصـــــــوص علي ا

القانو بحدد

األمراض م ثل اإل يد ع ونقت الم نا عة وغيره ماع

ــــــــ ال  :ل ماذا

بع

5

اســــــــتبعد هذا القانو من الديباجة؟ و ما هو مبرر ذلك؟ ولذلك أردت أ
أطلب عادة مداولة ولكنن لم أعري بحديددا ما هو قانو الفحت قبل
ال وا ع إذا مانت العدوى ــــ ـ مما بفضلت ب ــــ ـ بنتقل عن طري الدم أو
االبصـــــــال معناا أ الديباجة يجب أ بشـــــــمل هذا القانو  .حقيقة أنا لم
أستمع لى المبرر من استبعاد هذا القانو من الديباجة .هذا هو س ال .

10

الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
معال الرئيسع وراحة ال أعري ما المبرر من استبعاد هذا القانو
من الديباجة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
أل تم من وا

علي ؟

الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
ال أعريع وال أبذمر ميف بم االســـتبعادع ولكن لو ب ـــيلن عن
أهمية الفحت

و م م جددا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ لن ــيل رئي ــة اللجنة األقت الدمتورة ج اد الفا ــلع ما ســبب
االستبعاد؟

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ســــــــيــدي الرئيسع ال بوجــد مــادة

5

هــذا القــانو بتعل بــالفحت

المبكر.

الرئيـــــــــــــــس:
انتقال األمراض عن طري الدم أو االبصــــــــال المبامــــــــر واألمراض
ال ــارية موجود

10

أيض ـا مو ــو نقت المناعة
د
قانو الصــحةع ومذمور

وغيراع ل ذا أبديت اســــت راب من اســــتبعاد هذا القانو من الديباجة على
اعتبار أن لي ت ل عالقة بالمو و ع هذا س ال .

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

15

ذا أحببتم أ نعيدا لى الديباجة دعونا ن ــــيل هيئة الم ــــتشــــارين
القانونيين.

الرئيـــــــــــــــس:
بفضل األا الدمتور سعيد أحمد عبدا .

20

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
مكردا سيدي الرئيسع الفحت قبل ال وا ل ام ولكن ال يفرض
حتى لو بيمد الراغبو
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الدم المنجل وأن ينتقل عن طري الوراثةع ال ن ــــــتطيع منع م ذا أرادوا
ال وا ع أي ال يوجد أي قانو يمنع ال وا حتى بالن ـــــــبة لى المصـــــــابين
باألمراض الوراثيةع ال بوجد مادة

قانو الصــــحة العامة بربب

بقانو

الفحت قبل ال وا ع الفحت ما هو ال وقاية من عدم انتشــــــــار األمراض
الوراثيةع ومكردا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

10

مـــكردا ســـيدي الرئيسع أنا أبف معك حول أســـباب حذي القانو
من الديباجة وأرى أ يبقى
عبدا

الديباجةع ومما بفضـــــل الدمتور ســـــعيد

أ الفحت ل ام ع ولكن ب

إ للطر ين الحرية

الندر عما ي ـــــفر عن من نتائج

العقد من عدم ع ورغم أ ل اربباطات مثيرة

بمو و الصحة وال المةع وقاوة أ و ارة الصحة ــــــــــ مشكورة ــــــــــ مع

15

الكلفة العالية لمثل هذا الفحووات إن ا بقدم ا للمواطنين وغيرهم حتى
و ما الطري اآلقر غير بحرين  .بالن اية أرى أ ل ا انعكاســـات على
الصـــــحة العامة؛ ألن ذا بم القبول ونشـــــيت أمراض وراثية معنى ذلك أن
ســــــــيكو هنا مر ــــــــى وعلي يجب التيمد من جودة الخدمات ومن
ال ــــالمةع ال

ــــير من أ يكو القانو

الديباجة مــملت بع

ــــمن الديباجةع وقاوــــة أ

القوانين الت لي ــت ل ا وــلة مبامــرة ولكن ا بمت

بصــــلة ما لى ال ــــالمة والصــــحة .معال الرئيس قدم اقتراحك بإ ــــا ة
القانو لى الديباجة وسنصوت علي ع ومكردا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مــكرداع أريد أ ألت م .س ـ ال
أن لم يقدم طلب عادة مداولة

لى الدمتور عصــام البر نج  :بما
هذا الجانب

الديباجةع هل يجو

مناقشت اآل ؟
5

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع ال يجو ؛ ألن يشــــتر إلعادة المداولة أ
يُ قدم ط لب عادة ال مداو لة

أي مادة ق بل الجل ـــــــــةع وب يا المبررات

للتعديل الذي ســــــب أ وا

علي المجلس و حالل نت جديد محل ع هذا

أ بكو

طلب عادة المداولة ويُقدم قبل الجل ــــــــة

الشــــــــرو

ينب

10

المحددة ألقذ الرأي الن ائ على مشرو القانو ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـكرداع بفضـل األا أسـامة أحمد عثما الم ـتشـار القانون بو ارة
الصحة.

15

المستشار القانوني بوزارة الصحة:
مــكردا ســيدي الرئيسع يما يتعل بالفحت قبل ال وا

قد وــدر

بشــين قانو قاص ســنة 2007مع وهذا القانو ما يشــير لى اقتصــاص
و ارة الصحة بإودار الش ادات الخاوة ب ذا الفحت وبيا أهميت بالن بة
لى المواطن لتفادي أي أ ـــــــرار وـــــــحية م ـــــــتقبليةع ثم وـــــــدر قانو
الم ســـ ـــات الصـــحية الخاوـــة الذي أنا

بال يئة الوطنية للم ن الطبية أ

بتولى القيام ب ذا اإلجراءع وبالفعل بصــــــدر ال يئة هذا الشــــــ ادات حاليداع
لكننا أوبحنا أمام مكالية أ و ارة العدل والش و اإلسالمية واألوقاي
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ال بعتمد هذا الش ـ ادات ما لم بكن مختومة بختم و ارة الصــحةع مصــلحة
و ارة الصـــــــحة ه أن عندما بختم الشـــــــ ادة بقوم ه بختم ا واعتمادها
بدو أ بقوم ه ذاب ا بالفحتع لذلك نحن

و ارة الصحة التم نا من

المجلس األعلى للصــــحة أ يتولى م مة االعتماد باعتبارا الج ة العليا الت
من الممكن أ بفيد

مــــــي قبول و ارة العدل والشــــــ و اإلســــــالمية

واألوقاي الش ادات الصحية المقدمةع لذا أعتقد أ ال بب
هذا القانو

5

عدم درا

الديباجة هو انعقاد االقتصــــاص لى ال يئة الوطنية لتنديم

الم ن والخدمات الصــحيةع وقانو ال يئة الوطنية موجود أمام ســعادبكمع
ومن

من بلك الم س ات الصحية الخاوة الت بختت باإل مراي علي ا

ال يئة الوطنية ذاب اع و

رأي هذا هو ســـــــبب عدم دراج

الديباجةع

10

ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟
15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على مشرو القانو بصفة ن ائية؟
20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشـــــرو القانو بصـــــفة ن ائية .بفضـــــل األا الدمتور وليد
قليفة المانع الوميل الم اعد لش و الم تشفيات بو ارة الصحة.
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الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع أحببت ق

التقدم بالشـــكر الج يل لى

هذا المجلسع و لى رئي ــــة اللجنة الدمتورة ج اد الفا ــــل وجميع اإلقوة
األعضـــــــــاء
أثرا

لجنة الخدمات على الج د المبذول والمالحظع الذي بر

االجتمــاعــات المنعقــدةع ونقــدر لكم

هــذا المجلس الكريم

األقذ بمالحدات الو ارة بكل جديةع ويعتبر هذا القانو

5

ــا ة لمملكة

البحرينع و سي سس للكثير من الموا يع الرئي ية من قالل الرجو لي
باعتبارا مرجعيةع والذي من الممكن أ ي ـــجل حتى
لى قانو الصــحة العامة

التاريخ بالن ـــبة

مملكة البحرين .أمــكرمم مــكردا ج يالد

على جميع المج وداتع وهذا ملمة ح بقال

ح جميع األعضـــــــــاءع

10

ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بف ضل سعادة ال يد غانم بن ضل البوعينين و ير م و
مجل

الشورى والنواب.

15

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مــكردا ســيدي الرئيسع باإل ــا ة لى الج ات الت وج لي ا األا
الدمتور وليد المانع الشــــــكرع ال نن ــــــى اإلقوة واألقوات الذين بقدموا
بمقتر القانو

أوـــــل

أدوار ســـــابقةع ل م الشـــــكر الج يل على

قدمة وطن مع ومـــــكردا لكم معال الرئيس ولل ـــــادة األعضـــــاء جميعداع
ومكردا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع والشــــكر واجب ومووــــول لى أعضــــاء
المجلس والو ارات المعنية .يما يتعل ب ذا القانو

5

إ م ــــــــ ولية و ارة

الصحة مبيرة جدداع وملنا ثقة ب عادة و يرة الصحةع ولكننا نتمنى
الخدمات الصحية المقدمة

المملكةع سواء على م توى الم تشفيات

الحكومية أو الخاوة أ يتم ابتداءد الترويج ل ا من قالل عالم المواطنين
المحدورات والعقوبات بشــــكل مفصــــل وبحميل و ارة الصــــحة م ــــ ولية
التفتي

10

الميدان بدءدا من م ــــــــتشــــــــفيات الدولة .نحن نعلم أ الخدمات

الصحية المقدمة ــــ الت بشكر علي ا الدولة ــــ مثيرة مقارنة بدول أقرى
بتقا ــى مبل دا من المال على مل قدمة بقدم اع ونحن نعلم مي انية و ارة
الصـــــــحةع ولن نتقدم بالشـــــــكر لى الو ارة على ج ودها ألن أمر مفرو
من ع بل نتكلم عن الواجبع كلما مانت هنا جودة من قبل األطباء
والممر ــين

15

م ــتشــفى ال ــلمانية وم ــتشــفى الملك حمد والم ــتشــفى

الع ـــكريع ملما ما هنا ر ـــا من المر ـــى عن الخدمات المقدمة
ل مع ومــا هنــا

اربيــا عــام .ومــذلــك الحــال بــالن ــــــــبــة لى مرا

الم تشفيات الت نتمنى أ نرى الم ولين ي اع و

ق م الطوارئ حتى

ســـــــــاعات متيقرة من الليل؛ لييقذ هذا القانو مجراا

التفتي

على

القطا الخاص من قالل بو ير المفتشــــــــينع يلف بحية للمفتشــــــــين
الضبطية القضائية رغم قلة عددهم ومثرة الم ام الملقاة علي م .وم ولية
اإلعالم اليوم ه أ يعرِّي المواطنين ب ــذا القــانو حتى يكو التطبي
مامالدع ومكردا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع وننتقل اآل لى البند التال من جدول األعمال والخاص
بمناقشـــة بقرير لجنة الخدمات بخصـــوص مشـــرو قانو بشـــي اســـتخدام
التقنيات الطبية الم اعدة على التلقيح االوطناع واإلقصابع المعد
ــــوء االقترا بقانو المقدم من مجلس النوابع وأطلب من األا الدمتور
سعيد أحمد عبدا

5

مقرر اللجنة التوج لى المنصة ليتفضل.

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
مــــــكردا ســــــيدي الرئيسع بدايةد أطلب بثبيت التقرير ومر قاب
المضبطة.

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بثبيت التقرير ومر قاب

المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم بثبيت التقرير ومر قاب

المضبطة.

(انظر الملحق  /2صفحة )109

20

الرئيـــــــــــــــس:
بفضل األا مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
مــكردا ســيدي الرئيسع بدارســت اللجنة مشــرو القانو
األول من الفصــــل التشــــريع الجاريع وقدمت بقريردا بشــــين

الدور
 20مايو

2015م .وبتاريخ  31أمتوبر 2016م أرســـل وـــاحب المعال رئيس المجلس
لى لجنة الخدمات قطابدا بخصــوص مشــرو القانو ع وذلك بناءد على قرار
المجلس

5

جل ـــت الثالثة المنعقدة بتاريخ  30أمتوبر 2016مع بالموا قة

على طلب اللجنة بإعادة مناقشة مواد مشرو القانو المذمور ومن
المواد الت وا

من ا

سابقــــــــاع وذلك بما يتناسب مع التعديالت
د
علي ا المجلس

التشــريعية الت بمت مع بول المجلس األعلى للصــحة اقتصــاوــات مجلس
دارة ال يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصـــحيةع والتعديالت األقرى

10

المتعلقة بالقوانين الصـــــــحية قالل الفترة الما ـــــــيةع من أهم ا وـــــــدار
المرســــوم بقانو رقم ( )21ل ــــنة 2015م بشــــي الم ســــ ــــات الصــــحية
الخاوــةع والمرســوم بقانو رقم ( )38ل ــنة 2009م بإنشــاء ال يئة الوطنية
لتنديم الم ن والخدمات الصحيةع ومذلك مرسوم بقانو رقم ( )40ل نة
1989م يما بضــمن من عادة بشــكيل المجلس األعلى للصــحةع ومذلك

15

وـــــــــدور العديد من القرارات التنفيذية الم مة .وبناءد على ما يحدى ب
مشـــــرو القانو من أهمية بال ة لما يتضـــــمن من بنديم لقواعد وعالقات
اجتماعية بالمجتمع البحرين ع وو ـــع أســـس و ـــواب

الترقيت لمرام

التلقيح االوــــــطناع واإلقصــــــاب طبقدا لمعايير قانونية لضــــــما التنديم
الصــــحيح الســــتخدام الم نةع قد بدارســــت اللجنة مشــــرو القانو ع مرة
أقرىع مادةد مادةع وببودلت بشـــين وج ات الندر من قبل أعضـــاء اللجنةع
والم ـتشـار القانون لشـ و اللجا ع والم ـتشـار القانون الم ـاعد للجنة.
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشــــــــ و التشــــــــريعية والقانونية بمجلس
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الشــــــــورىع ممــا اطلعــت على مالحدــات الحكومــةع ومالحدــات هيئــة
التشــــــريع واإل تاء القانون المر قة بالمشــــــرو بقانو ع وعلى قرار مجلس
النواب وعلى المر قـــات الواردة معـــ ع مــذلــك اطلعـــت اللجنـــة على راء
الج ات الت دعت ا الجتماعاب ا .يتكوّ المشــــــــرو بقانو
الديباجة من ( )21مادة بقع

ضــــــــالد عن

ســـتة صـــولع بضـــمن الفصـــل األول بيا

5

األحكام العامة للقانو ع وندم الفصـــــل الثان بشـــــكيل لجنة نية بتولى
اإلمــــراي والرقابة على مرام اإلقصــــابع أما الفصــــل الثالث تضــــمّن
األحكام الخاوــــة بالتراقيتع و ــــمّ الفصــــل الرابع األحكام الخاوــــة
بالتقنيات الم ـــــــاعدة على التلقيح االوـــــــطناع واإلقصـــــــاب و ـــــــواب
ممارســت اع يما ندم الفصــل الخامس

ــواب

حفظ األجنة أو الحيوانات

10

المنوية ل رض اإلقصــــــاب الم ــــــتقبل ع أما الفصــــــل ال ــــــادس اقتت
بالعقوبات .رأت اللجنة بعد االطال على مشرو القانو أن يحق األهداي
التالية1 :ــــــــــــ و ع أسس و واب
واإلقصـــاب

الترقيت لمرام التلقيح االوطناع

المملكةع على أ بتضـــمن هذا الضـــواب

وقانونية لضــــما عدم حدو

معايير مـــرعية

و ــــى أو اقتال لألن ــــاب أو اإلبجار

األرحامع ومذلك بفادي است الل حاجة من يرغب
قانو يوامب العصــــــــر والتطور العلم
واإلقصاب ل د الفرا التشريع

15

اإلنجاب 2 .ــ ودار

مجال التلقيح االوــــــــطناع

هذا الشي 3 .ــــــــــــــــــــ و ع ال ياسة

ال صحية من أجل بو ير قدمات ال صحة اإلنجابية الال مة4 .ــــــــــــــــــــ

ما

اإلمـــراي والرقابة على مرام التلقيح االوـــطناع واإلقصـــاب المرقت
لــــ ـ ـــــــ ـا

المملـ ـكــــ ـة5 .ــــ ـ بطبي القانو على جمــــ ـيع مرام التلقيــــ ـح

االوطناع واإلقصاب العاملة

المملكة6 .ــــــــــــــ

ما حقو المر ى

واحترام ا أثناء قضوع م إلجراءات العال 7 .ــــــــ بو ير قاعدة بيانات دقيقة
يما يتعل بعدد و يات األجنّة والر ّـــــــع والحد من ا.
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مناقشات وما أبدي من راء أثناء دراسة المشرو بقانو ع إ اللجنة بوو بما
يل  :الموا قة من حيث المبدأع على مشــــرو قانو بشــــي اســــتخدام التقنيات
الطبية الم اعدة على التلقيح االوطناع واإلقصاب (المعد

وء االقترا

بقانو المقدم من مجلس النواب)ع والموا قة على مواد مشـــــــرو القانو مما
وردت بفصـــيالد

الجدول المر  .واألمر معروض على المجلس الموقر البخاذ

5

الال مع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــكرداع قبل الدقول

مناقشـــــة مواد مشـــــرو القانو هذا أود

عادة الكالم بخصـــــوص التصـــــويت على مشـــــرو قانو بإوـــــدار قانو
الصـــحة العامة
مجموع

10

مجموع ع اإلقوة األعضـــاء قالوا ن بم التصـــويت علي
الجل ــــــة ال ــــــابقةع وهذا وــــــحيحع ولكن القانو

مجموع بعد التعديل واإل ا ة والحذي لم يصوت علي

مجموع ع ومع

احترام لرأي اإلقوة الم ــــتشــــارين القانونيين أرجو أ بدرس هذا النقطة
جيددا حتى ال نتخذ قراردا قاطئداع أل التصـــــــويت

مجموع يعن مع ما

15

بم علي من بعديالت .هذا رأي ع وأنا أحترم رأي اإلقوة الم ـــــــتشـــــــارينع
وأبمنى أ يبحثوا هذا األمر يما بين م وي مدون لناع إذا ابضــــــــح من
رأي م أ علينا أقذا مرة أقرى يعتقد أن قبل رســــــال يجب نيقذ الرأي
على مشــــرو القانو

مجموع ع و ما رأي م ال ــــاب هو الصــــحيح

يعتبر القـانو قـد بم وأنج ع هـذا مـا أردت أ أبينـ قبـل الشــــــــرو
مناقشة هذا المشرو بقانو ع ألن مخصيدا لدي مكو

هذا الفتوى.

بعد ذنكم سيحيل هذا المو و لى هيئة الم تشارين القانونيين .بفضل
األا الدمتور عصـــــــام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة الم ـــــــتشـــــــارين
القانونيين بالمجلس.
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رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مكردا سيدي الرئيسع أرى أن بعد بثبيت التقرير ال يُناق
القانو من حيث المبدأع أل المجلس وا
حيث المبدأ ومضى

مشرو

سابقدا على مشرو القانو من

مناقشة موادا وبم التصويت على الكثير من مواد

مشرو القانو من قبل المجلس قالل مناقشت ع وأعتقد أن لن ي تكمل
وقد جاء طلب من المجلس األعلى بوقف االســـــتمرار

5

دراســـــة مشـــــرو

القانو .

الرئيـــــــــــــــس:
يا دمتور عصـــــام أنت بتكلم عن مو ـــــو قرع نحن نتكلم عن

10

قانو الصــــــحة العامةع وأنت بتكلم عن قانو التلقيح واإلقصــــــابع على
ملٍ ســـنحيل المو ـــو لى اإلقوة الم ـــتشـــارين القانونيين للتفكير مليدا
ي وموا ابنا بالتقريرع ونحن بدورنا سنوقف رسال مشرو القانو لى أ
بتم موا ابنا بالرأي الن ائ حتى نطمئن لى ســــــــالمة جراءابنا .هل هنا
مالحدات أقرى؟ بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

15

العضو دالل جاسم الزايد:
مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع قطوة مو قة جددا أ يعاد الندر
المشـــــرو بقانو بحضـــــور المجلس األعلى للصـــــحة العامة وال يئة الوطنية
لتنديم الم ن والخدمات الصــحية وقاوــة أ اآلراء مــاملة اآل  .مثير من
التفاوــــــــيل الت بم اســــــــتبعادها جاءت

محل ا باعتبار أن ا أحيلت لى

القانو المندم لم ـــــــــيلة التراقيت وما لى ذلك من أمور .نحن

لجنة

الشـــــــ و التشـــــــريعية والقانونية نرى أ هنا مادبين ي ما مـــــــب ة عدم
دســــــتوريةع وقد نصــــــيب وقد نخط
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ندرنا لي ما من واقع قانون مما أيد ذلك من واقع طب الدمتور أحمد
العري ع وهذا وارد

التقرير .ن مد وبخاوـــــــــة

مثل هذا القانو

الذي ي توجب وجود رقابة و ِمراي ورد للم تشفيات الخاوةع الت بقوم
بعملية اإلقصــــــــاب وم ــــــــاعدة األ وا ممن يرغبو
وجوب الصــــرامة والســــيما

اإلنجابع ن مد

باب العقوباتع من قالل مراقبة ميف بتم

5

هذا العمليةع ال أ ن ــــــــمح بما يجريع ف الكثير من الحاالت بو يت
مثل هذا

ن ـــاءع ووـــحيح أ ذلك قضـــاء وقدرع ولكن الخطي الطب

الحاالت وا ح ووريح من قبل م تشفيات قاوةع ولألسف الشديد أن ا
حولت لى م ـــــــتشـــــــفيات حكومية لعال المضـــــــاعفات الت حدثت
الم تشفيات الخاوةع لكن الخطي لم ين ب لى الم تشفى الخاص بل
لى الم ــتشــفى الحكوم ع رغم أن حد
مطلوبة جدداع وأنا مــخصـيدا
م ــــــــت الد رغبت ن

10

م ــتشــفى قاصع الرقابة

ــد أي م ــتشــفى قاص يعبث بصــحة الن ــاء

اإلنجابع وينب

أ ن مد أهمية الرقابة

هذا

القــانو ع أل ق ـــــــــارة األروا بــيقطــاء طبيــة بتجــاو األعراي الطبيــة ال
يمكن أ ن ـــمح ب ا

هذا البلدع وأؤمد

الن اية أ االجتما ما

15

مو قدا جددا مع األقت الدمتورة مريم الجالهمة واألقت الدمتورة مو ة
أحمدع الت نعت بوجودها

الم ــتشــفى الع ــكريع

المرم الذي

يقدم قدمات بيســعار ب ـ ل على الناس الحصــول على مثل هذا الخدماتع
والشــكر مووــول لى اللجنة على حذي الكثير من التفاوــيل الت ســب
أ اعتر نا علي اع ومكردا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا
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العضو فؤاد أحمد الحاجي:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع والشــــكر مووــــول لى اللجنة على هذا
الج دع لما ل ذا القانو من أهمية مبيرة

و ــــــع األمور

نصــــــاب ا

الصحيح .عملية التلقيح االوطناع منذ بدايت ا مانت مثار جدل ليس
المجتمعات اإلسالمية ق

المجتمعات األقرى سواء المحا ظ

بل حتى

5

من ا أو المتحررع لما ل ا من بداعيات وانعكاســـــات ال ب ال لى اليوم بين
م يد ومعارضع ولكن ــــــــــــ و
م ــتكمالدع و ي
ا

الحمد ــــــــــــ القانو الذي بين أيدينا جاء

ــمانات بحيث ال يخر هذا المو ــو عن حدود مــر

وما ي ــــــــتوجب الشـــــــــار الكريم

هذا العالقة .نحن نتمنى أثناء

مناقشــت أ بتم دعوة و ارة العدل والش ـ و اإلســالمية واألوقاي ممثلة

10

المحامم الشــريعة من المذهب الجعفري والمذهب ال ــن إلثراء النقاشع
ألن من وـــميم اقتصـــاوـــ اع قد ورد
حتى

حدى موادا بجريم األم البديلة

مانت وجة األبع وهو ما يحمد علي القانو ع أي ما يطل علي
بلدا العالم .بالن ـــبة لى األجنة ومتى

اســـتئجار األرحامع مما يحد

مثل هذا الموادع

بدب الحياة ي اع منا ن ــــــتينس برأي الشــــــر

و

15

يعرّي الجنين واألطراي واألمشا و لى قراع ووجود متخصصين ن تينس
برأي م

ابخاذ القرار أمر م م

رأي ع لذا أرجو ــــــــ وأمرر رجائ ـــــ

من و ير مـــــ و مجل ـــــ الشـــــورى والنواب دعوة و ارة العدل والشـــــ و
اإلســــالمية واألوقاي لالســــتئناس برأي م

هذا القانو ؛ ومما ســــبقتن

األقت دالل ال ايد العقوبات للممارســات الخاطئة ســواء مانت بقصــد أو
بدو قصــد البد من بشــديدهاع نحن نتكلم عن أن ــاب واقتال أن ــاب
ووـــحة أمع وهذا المو ـــو قطير والســـيما الجرائم الت بمارس وبت ـــبب
اقتال األن اب.
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رادعة للحد من هذا الجرائم

الم س ـ ــات الصــحية الت بمارس ـ ا .نحن

مع القانو وندعم ع ولكن أمرر رجائ دعوة ج ات أقرى م ــــــــ ولة
ــ لى جانب و ارة الصحة ــ أثناء مناقشة هذا المشرو بقانو ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مكرداع بفضل األا أحمـــد م دي الحداد.

العضو أحمـــد مهدي الحداد:
مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع هذا القانو م م جددا لتنديم عمليت
التلقيح واإلقصـــابع وهو قطوة متقدمة جاءت من الم ـــ ولين

الدولةع

10

وعلى رأس ا و ارة الصحة .مما ذمرت األقت دالل ال ايد أ هنا مب ة
دســــــــتورية

المو ــــــــو ع أل الجرم جاء بشــــــــكل عام ولم يحدد نو

الجريمةع ومع ذلك ل أهمية

قرار مثل هذا المشـــرو بقانو  .بالن ـــبة

لى بحديد ســن المرأة بـــــــــــ 34أو  35ســنة وبحديد األجنة الت يمكن أ
ن رع ا قالل عمل ية التلقيح ل كل عمرع أبف مع مالم ا لدمتور أح مد
العري

والمجلس

ســـــــــيبطر

15

أ بحديد العدد لكل عمر ي مـــــــب ة دســـــــتورية.

لى نق طة م مة جدداع وه متعل قة بت كاليف عال األط فال

الخد ع الذي بقوم ب الم ــتشــفيات وبخاوــة م ــتشــفى ال ــلمانيةع

نا

حاالت مثيرة ــــــــــــــــ مما ذمرت األقت دالل ال ايد ــــــــــــــــ ذا لم ب تطع
الم ــتشــفيات الخاوــة عالج ا إن ا بذهب لى الم ــتشــفيات الحكومية
مثل م ـــــتشـــــفى ال ـــــلمانية أو م ـــــتشـــــفى الملك حمد أو الم ـــــتشـــــفى
الع ــــــــكريع وهذا يكلف الدولة الي الدنانيرع وأعتقد أ اإلقوة
و ارة الصــحة يعلمو أ رعاية األطفال الخد بكلف الي الدنانيرع وه
ب تمر من أم ر لى سنة بقريبداع وليت هذا األمر يقتصر على البحرينيين
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أيضــــاع وهنا ن ــــبة مبيرة من ه الء األجانب الذين
د
بل يشــــمل األجانب
ي تفيدو من هذا الخدمةع وأعتقد أن

األوا لك بفرض رسوم على

العال الـــذي يو ر لألجنب  .بـــالن ــــــــبـــة لى الفقرة  2الت بتحـــد

عن

ال راماتع والمقررة بحد أدنى قم ـــة الي وحد أقصـــى عشـــرة اليع لو
بو يت امرأة ــ ال سمح ا

ــ ب بب قطي طب

ل هذا المبلغ سوي ي ط

5

الم وأســــى هذا األســــرة؟! طبعدا الع أعتقد أ العقوبة غير مناســــبة ويجب
ب ليد اع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور منصور محمد سرحا .

10

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
هذا القانو

مكردا سيدي الرئيسع بداية أود أ أقول
األهميةع وقد سبقتنا العديد من دول العالم لى قرارا

غاية

قوانين ا المتعلقة

بالتلقيح االوطناع  .وأ ييب متيقردا قير من أال ييب مطلقدا.

رأي أ

15

التلقيح االوطناع ال يتعارض مطلقدا مع الشريعة اإلسالمية ال محاءع مما
ذمر األا

اد الحاج ع أوالد :التلقيح االوطناع جاء نتيجة علم ومعر ةع

وطلب العلم والمعر ة من األمور الت طالب ب ا الدين اإلسالم ع الكثير
من اآليات الكريمة وأحاديث الرسول علي الصالة وال الم ببين وبطالب
المجتمع البشري بطلب العلم والمعر ةع وال ال الذي يطر نف ع لماذا
الدين اإلسالم بصورة قاوة يطالب المجتمع البشري باالطال والتعلم؟
الواقع ن من قالل العلم والمعر ة ي تطيع اإلن ا أ يتف م ويعري بع
أسرار الحياة وبع

أسرار هذا الكو ع وملما عر نا سردا من أسرار

الحياة وسردا من أسرار هذا الكو ا داد يماننا أمثر بعدمة الخال ع ل ذا
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نرى أ أول سورة

القر الكريم ن لت على نبينا علي الصالة وال الم

ه سورة العل ع وه بتحد عن قل اإلن ا وبعليم اإلن ا ع قال جل
من قائل :اقرأ باسم ربك الذي قل ع قل اإلن ا من عل ع اقرأ وربك
األمرمع الذي علم بالقلمع علم اإلن ا ما لم يعلمع ثم

ية أقرى ــ

وألهمية ارببا الخل بالعلم ــ بدأ بالعلم قبل الخل ع قال بعالى :الرحمنع
علم القر ع قل اإلن ا علم البيا  .ثم

5

العديد من يات القر

الكريم الت ب تم بالعلم أو حت لنا أهمية العلمع قال بعالى :قل هل
ي توي الذين يعلمو والذين ال يعلمو ع وقال سبحان  :وقل رب
علمداع ثم

هنا

دن

ية طالبت المجتمع البشري بي ي و الفضاءع لماذا؟

لك يعر وا أسرار هذا الكو وحتى ي دادوا يماندا بعدمة الخال ع قال

10

جل من قائل :يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ِ ِ اسْتَطَعْتُمْ أَ بَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
ال َّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ َانفُذُوا ال بَنفُذُو َ ِالَّ بِ ُلْطَا ٍع وما هو ال لطا ؟
ال لطا هو العلم .وهنا مصداقدا ل ذا اآلية دعون أذمرمم بآقر
حد

لك عديمع وهو امتشاي عديم بالن بة لى العالم مل ع

وقد اد اإلن ا يماندا و يمان بعدمة الخال .
الما

الخامس من يوليو

15

أعلنت ومالة ناسا أ المرمبة (جونو) وه مرمبة ضائية

وولت لى مدار المشتريع بصوروا بعد رحلة استمرت قمس سنوات
وقطعت ملياردا وثمانمائة مليو ميلع ذ هذا االمتشاي يدل على
عدمة الخال وسعة ملك  .عندما نيب

لى التلقيح االوطناع ع

و

عبارة عن امتشاي طب م م جددا ول أهميت ع ولكن امتشا يرجع
لى من؟ الواقع أن يرجع لى الخال وليس للمخلو ؛ أل الخال قل
اإلن ا وأعطاا العقل لك يتوول لي ع ثم عندما نيب
الكريم نرى أ دورة قل اإلن ا موجودة

لى القر

القر  :المض ة والعلقة

واألمشا وم ونا العدام لحمدا لى غير ذلك .من هنا جاء العلم
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الحديث وعمل ر دا للحيوانات المنوية النشطة ولقح ب ا البويضة سواء
داقل رحم المرأة أم قارج ع وهذا ال يعتبر قلقداع لو ما قلقدا لقلنا
بحرمت وبعار

مع الشريعة اإلسالميةع بل هنا

ية

القر

الكريم ب مد أ التلقيح االوطناع و راعة األعضاء وغير ذلك ال
بعتبرا قلقدا مطلقدا؛ أل الخل للخال ع ولو اجتمع البشر من اليوم حتى
قيام ال اعة لن ي تطيعوا أ يخلقوا حشرةع والقر

5

الكريم جاء ي

ــ منذ  1400سنة ــ بحدٍ للبشرية بين م لن ي تطيعوا أ يخلقوا ذبابة
قال ع وجل َّ ِ  :الَّذِينَ بَدْعُو َ مِنْ دُو ِ اللَّ ِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباد وَلَوِ
اجْتَمَعُوا لَ ُ ،بمعنى أ ه الء القوم ال ي تطيع أي من م أ يخل ذبابة.
ذ التلقيح االوطناع ال يتعارض مطلقدا مع الشريعة اإلسالمية .ومن
هذا المنطل

10

إنن أطالب اإلقوة واألقوات أعضاء المجلس الموقر

بالموا قة على ما جاء

بووية اللجنةع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بف ضل سعادة ال يد غانم بن ضل البوعينين و ير م و
مجل

15

الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مــكردا معال الرئيسع بعقيبدا على ما بين أو طلب باألحرى ســعادة
العضـــــــو األا

اد الحاج بضـــــــرورة حضـــــــور المجلس األعلى للشـــــــ و

اإلســــــــالميةع اللجنة الموقرة لم ب فل االســــــــتئناس برأي المجلس األعلى
للشـــ و اإلســـالمية قد قاطبت ورد علي ا متابيداع وألخت
ق

ســـطرين

طلب المجلس األعلى للش و اإلسالمية من اللجنة عند ندر القانو ع

اقتر المجلس ب ليظ العقوبات بشـــــــكل عام ثم و ـــــــع المبرراتع وهذا
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سنندرها عندما نيب
م علماء

لى مواد العقوبات

ماء ا ع ثم أمد رأي بشي

الشريعة لى عضوية لجنة اإلمراي على ممارسة واستخدام

التقنيات الطبية الم ــاعدة للتلقيح االوــطناع  .م مة هذا اللجنة ه عمل
ن بحتع ال عالقة ل بيعمال الشريعةع و نما بندرا ق

ـــــ ولم برقــت

وبتابع الع ــمل ــ وال ع ـالق ـة ل ا بال ـش ـري ـع ـة م ـط ـل ـق ـ دـا .أيضدا اللجنة مشكورة
لم ب فل و ــع قيود محددة وســيبطر لى مادة أو مادبين ق
بما ذهبت لي اللجنة من

5

لالســتئناس

ـــــرورة أ أال بتعارض هذا األمور مع الشـــــريعة

اإلســــــالمية .المادة  5بعد عادة الترقيمع بنت على« :ب ــــــتخدم التقنيات
الطبية الم ـــاعدة على التلقيح االوـــطناع  ...وبما ال يتعارض مع الشـــريعة
اإلســـــالمية» ثم جاءت البنود (أع بع ع د)ع والبند (د) نت على« :أية

10

بقنيــــة أقرى معتمــــدة عــــالميدــــا بحــــدد من قبــــل ال يئــــة »...ــــالبنود
أ .بقنيات بداية التلقيح االوطناع  .ب .الحقن المج ري . .طفل األنبوبع
ثم جاء البند (د) وقال :حتى لو اســـــتجدت بقنية جديدة على ال ـــــاحة
أيضـــــا البد أ بكو بعد موا قة المجلس األعلى للشـــــ و
د
هذا الشـــــي
اإلســالمية .يعتقد أ المو ــو محكم من هذا الناحيةع ونتمنى المض ـ
ي ــــ ـ مما مضينا

15

قانو الصحة العامة ــــ ـ لالنت اء من هذا المشرو ع

ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور أحمد سالم العري .
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المضبطة 15

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع بداية أمـــــكر لجنة الخدمات على هذا
وقصــووــا رئي ــة اللجنة الدمتورة ج اد الفا ــل .بالن ــبة لى ما
د
الج د
هذا المو و واستئناسنا ب ذا األ كار الت أُثيرتع

دار من مناقشات

ما هذا المو ــو ســيتم قبل ســنة أو ســنتين ال أ رئي ــة اللجنة عانت

5

مما قالت األقت دالل ال ايد من المو ـــــــو الذي أثارب والمآســـــــ الت
حصلت

الم تشفياتع وال بب

بيقير هذا القانو هو بع

األطباء

الذين مارســوا هذا العمل ولم يعجب م قرار مثل هذا القانو ب ذا الصــي ة.
المو ــــــــو الذي أُريد أ أُثيرا هو أ الديباجة مل ا لم يذمر ي ا دور
و ارة الصحة

هذا المو و ع مع أ مل الموا يع الت بواج األطباء

10

ـووـ ا م ــتشــفى ال ــلمانية من مشــامل وأقطاء؛
و ارة الصــحةع وقصـ ـد
بحصــل

بنو اإلقصــاب الت يتحمل م ـ وليت ا أطباء العناية القصــوى

ومن جملت م حضــــــرب  .ما المر ــــــى ييبوننا مما ذمرت األقت دالل
ال ايد
يفق

حالة يرثى ل اع والدمتور الذي ي ـــــــــاعد

هذا التقنيات ال

عال ه الء المر ــــىع نضــــطر لى وــــري بكاليف مضــــاعفة

إلنقاذ ه الء المر ــــــــىع ومع ذلك لم بذمر و ارة الصــــــــحة
والندم لتحامــــ مثل هذا األمور.

مــــاء ا

15

القوانين

عندما نيب لمناقشــــة مواد

العقوبات ســـــيُبين رأي بشـــــين اع وأرى أ العقوبات يجب أ بكو أمثر
ردعدا ل الء األطباءع ومكردا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
أحد اإلقوة األعضـــاء يقول ننا لم نصـــوت على مشـــرو القانو من
حيث المبدأع هذا المشرو ووبنا علي من حيث المبدأ ومن ثم أعيد لى
اللجنة .وننتقل اآل لى مناقشة مواد مشرو القانو مادة مادة .بفضل األا
مقرر اللجنة.

5

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
م مى المشرو  :بوو اللجنة بالموا قة على م مى المشرو مما
جاء من الحكومة.
10

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحدات على م مى المشرو ؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على م مى المشرو ؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر م ـــــمى المشـــــرو  .وننتقل اآل لى الديباجةع بفضـــــل األا
مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
الديباجة :بووـــــ اللجنة بالموا قة على الديباجة بالتعديل الوارد
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل هنا مالحدات على الديباجة؟ بفضــــل األقت الدمتورة مريم
عذب الجالهمة الرئيس التنفيذي لل يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات
الصحية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

10

مــــكردا ســــيدي الرئيسع والشــــكر مووــــول ألعضــــاء اللجنة على
ج ودهم الت بذلوها معنا .لدي مالحدة وــ يرة حول بعديل م ــمى ال يئة
ليكو ال يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصــحيةع ربما ســق
الطباعةع ومكردا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
الدمتورة مريمع أين يكو التعديل الذي ذمرب ؟

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

20

التعديل على م ــــــــمى القانو رقم ()38ع النت بعد بعديل اللجنة
جاء على النحو التال « :وعلى القانو رقم ( )38ل ــــــــنة 2009م بإنشــــــــاء
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ال يئة الوطنية للم ن والخدمات الصــــــحية وبعديالب » والصــــــحيح «وعلى
القانو رقم ( )38ل ــــــــنة 2009م بإنشـــــــــاء ال يئة الوطنية لتنديم الم ن
والخدمات الصحية وبعديالب ع»ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مكرداع ذ يعدل الم مى بناء على المالحدة الت أوردب ا األقت
الدمتورة مريم الجالهمة .هل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع األقذ بتعديل

الدمتورة مريم الجالهمة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ بُقر الـديبـاجـة بـالتعـديـل المـذمور .وننتقـل اآل

لى المـادة 1ع

بفضل األا مقرر اللجنة.
20

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
الفصــــــل األول :أحكام عامة :المادة ( :)1بووــــــ اللجنة بالموا قة
على هذا المادة بالتعديل الوارد
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الرئيـــــــــــــــس:
هذا المادة ي ا الكثير من التعريفات وســــــنناقشــــــ ا بعريفدا بعريفدا
وســـنصـــوت على مل بعريف على حدةع ومن ثم ســـنصـــوت على المادة
مجموع ا .بفضل األا الدمتور عبدالع ي ح ن أبل.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
مــــــــكردا ســــــــيــدي الرئيسع يجــب أ نقرأ بووــــــــيــة اللجنــة أوالد
أل

ي ا حذ دا لبع

العبارات.

الرئيـــــــــــــــس:

10

الدمتور عبدالع ي أبلع اإلقوة بووــــــــلوا لى بووــــــــيات بشــــــــي
التعريفات الموا

علي ا والمطلوبة ونحن سنصوت على بوويت م.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ســــــــيدي الرئيسع ذا ما هنا بعديل وا
ونحن ســـــنحذ ع أليس على المجلس أ يوا

علي مجلس النواب

15

أيضـــــا لك
د
على الحذي

يتف مع ما براا اللجنة؟ هنا قرار يقول بحذي مذا ومذا ومذا ونحن
مررنا علي مرور الكرامع يجب أ نتوا
الحذي أو عدم أو نوا

أو ال نتوا

مع مجلس النواب

على ما جاءت ب اللجنةع يعتقد أن يجب

أ نقف أمام ذلك.

20

الرئيـــــــــــــــس:
أبصور أ هنا
نناق

مكالية

أ ندقل

مو و الحبس ومن ثم

التووــيات بووــية بووــيةع هنا  17بعريفدا .بفضــل األا الدمتور
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عصــام عبدالوهاب البر نج رئيس هيئة الم ــتشــارين القانونيين بالمجلس
لبيا اإلجراء الصحيح.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
مكردا سيدي الرئيسع اعتياديدا الدقول

التعريفات مما انت ت

5

لي اللجنة بعريفدا بعريفداع ويتم التصــــويت على مل بعريف على حدةع أل
التعديالت الت أمـــارت لي ا اللجنة بصـــفت ا بووـــية ه

الواقع بم يد

لتعديل التعريفاتع لذلك من الممكن مبامـــرةد اســـتعراض التعاريف بعريفدا
بعريفدــاع وأقــذ موا قــة المجلس على مــل بعريفع و ذا مــانــت هنــا
بعديالت تطر

الجل ةع ومكردا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
مــــكرداع ذ هذا ما ســــيذهب لى اإلقوا النوابع وهذا ما وا
علي المجلس بناءد على بووـــية اللجنة .بفضـــل ســـعادة األا غانم بن ضـــل
البوعينين و ير م و مجل

الشورى والنواب.

15

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع أوا

الرأي الذي بفضــــل ب رئيس هيئة

الم تشارين القانونيين .الموا قة على رأي اللجنة ــــــ مما بفضلتم ــــــ يعن
عدم الموا قة على بعريفات النوابع أي أ ما ســـــــوي يتم اســـــــتبعادا عند
التصــــــويت على مادة التعريفات لن بتم الموا قة علي ع وما يتم اإلبقاء علي
هو الموا

علي ع ومكردا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات على ديباجة هذا المادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على ديباجة هذا المادة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ بُقر دي با جة هذا ال مادة .وننت قل لى بعريف «المجلس»ع

ل

هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «المجلس» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هــذا التعريف بتعــديــل اللجنــة .وننتقــل لى بعريف «رئيس
المجلس»ع

ل هنا مالحدات علي ؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «رئيس المجلس» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل لى بعريف «ال يئة»ع
ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «ال يئة» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هـذا التعريف بتعــديـل اللجنــة .وننتقــل لى بعريف «الرئيس
التنفيذي»ع

ل هنا مالحدات علي ؟
20

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «الرئيس التنفيذي» بتعديل اللجنة؟
25

(أغلبية موافقة)
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 76

2017/1/29م

المضبطة 15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل لى بعريف «اللجنة»ع
ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «اللجنة» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل لى بعريف «التقنيات
الطبية الم ـــــــــاعدة على التلقيح الصــــــــناع واإلقصـــــــــاب»ع

ل هنا

مالحدات علي ؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «التقنيات الطبية الم ـــــــــاعدة على

التلقيح الصناع واإلقصاب» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل لى بعريف «الم س ـ ــة
الصحية»ع

ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «الم ســـــــ ـــــــة الصـــــــحية» بتعديل

اللجنة؟
10

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل لى بعريف «العقم»ع
ل هنا مالحدات علي ؟ بفضل األا أحمد م دي الحداد.

15

العضو أحمد مهدي الحداد:
مــــكردا ســــيدي الرئيسع لماذا حددت الفترة باثن عشــــر مــــ ردا؟
هنا

حاالت مثيرة يكو

ي ا ال و وال وجة غير قادرين على اإلنجاب

وقد بمض  10سنوات على واج ما أو أقل أو أمثرع ومكردا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
مــكرداع بفضــل األقت العقيد طبيب مو ة رام ـد أحمد اســتشــارية
الن اء والوالدة وعال وعوبة اإلنجاب بالم تشفى الع كري.

اسـتـشـاريــة الـنـســاء والـوالدة وعــالج
صعوبة اإلنجاب بالمستشفى العسكري:

5

مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع بالن ـــــبة لى بحديد المدة باثن عشـــــر
مــــ رداع ألن عند حدو ال وا ما بين ال وجين ومن دو اســــتخدام موانع
الحملع بقريبدا  ٪75لى  ٪80من األ وا ســـيحصـــل لدي م الحمل بشـــكل
طبيع

ن اية ال ـــنة األولى من ال وا ع والن ـــبة ســـتتضـــاءل بعد انت اء

10

ال ـــــنة األولى من ال وا وقد بصـــــل لى ما بين  ٪10و٪15ع لذلك حُددت
الفترة ب نة محد أدنىع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور أحمد سالم العري .

15

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
مكردا سيدي الرئيسع يح للمت وجين بعد مض اثن عشر م ردا
أ يطلبوا من و ارة الصحة أو المرام الصحية التدقل الطب والم اعدة
على اإلنجاب وليس قبل ذلكع ومكردا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع بح ـــب قراءب للمادة األمر ليس مرببطدا
بمرور اثن عشر م ردا ق ع من الممكن قبل مرور هذا المدة ــــــــــــ ذا
ما هنا بشــــــــخيت طب يثبت وجود عقم أو وــــــــعوبة
ال وجين ــ أ يتم التدقل الطب ع هذا بح ب

الحمل لدى

م للمادةع ومكردا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
مــكرداع بفضــل األقت العقيد طبيب مو ة رامــد أحمد اســتشــارية
الن اء والوالدة وعال وعوبة اإلنجاب بالم تشفى الع كري.
10

اسـتـشـاريــة الـنـســاء والـوالدة وعــالج
صعوبة اإلنجاب بالمستشفى العسكري:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع ذمر

المادة عدم حدو الحمل بعد

م ض اثن ع شر م ردا ذا لم يكن هنا

سبب يمنع ذلكع ولكن ذا بم

التشـــخيت الطب قبل انقضـــاء هذا الفترة وثبت وجود عقم أو وـــعوبة

15

الحمل باإلمكا اللجوء لى اســــتخدام التقنيات الطبية لم ــــاعدب م على
اإلنجابع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

20

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «العقم» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا بعريف بتعديل اللجنة .وننتقل لى بعريف «انتقاء نو
الجنين»ع

ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على بعريف «انتقاء نو الجنين» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هــذا التعريف بتعــديــل اللجنــة .وننتقــل لى بعريف «بنو
ل هنا مالحدات علي ؟ بفضــــل األقت

األجنة أو الحيوانات المنوية»ع
هوة محمد الكواري.

20

العضو زهوة محمد الكواري:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع لدي اســـتف ـــار بخصـــوص عبارة «ب رض
البيع والشــــــــراء» الت ذمرت
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المنوية»ع ألن يذمر يما بعد

القانو أن ال يجو االبجار باألجنة أو

الحيوانــات المنويــةع كيف يــذمر

التعريف أ هــذا البنو

البيع والشـــــــراء؟ هذا العبارة غير وا ـــــــحة

ب رض

التعريف وقد بُف م بطريقة

قاطئةع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــــكرداع بفضــــــــل األ قت ا لدمتورة نعي مة أح مد ع بدالكريم
استشارية الن اء والوالدة بو ارة الصحة.

استشارية النساء والوالدة بوزارة الصحة:

10

مـــــــكردا ســـــــيدي الرئيسع هذا مجرد بعريفع وليس قراردا بجوا
االبجار باألجنة والحيوانات المنويةع وســـييب

بنود القانو حصـــر بنو

األجنة أو الحيوانات المنويةع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

مكرداع بفضل األا الدمتور أحمد سالم العري .

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
مـــــــكردا ســـــــيدي الرئيسع أبف مع األقت هوة الكواريع ليس
هنا دا ٍ لذمر عبارة «ب رض البيع والشـــــــراء»
بالنت التال « :ه البنو الحيوية الت بخ

التعريفع ونكتف

ي ا األجنة أو الحيوانات

المنوية»ع و ذا اســتخدمت هذا البنو لالبجار تكو محرمةع أل جميع
هـــذا المرام ه عبـــارة عن ثالجـــات بحفظ ب ـــا األجنـــة والحيوانـــات
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المنويةع وبالتال ه غير محرمة ال ذا اســتخدمت ب رض البيع والشــراءع
ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األقت هوة محمد الكواري.

5

العضو زهوة محمد الكواري:
مكردا سيدي الرئيسع التعريفات ذا مانت

القانو

ذا يعن

أن ا سوي ب تخدم داقل القانو ع وبالتال أرى أ ب تبعد عبارة «ب رض
البيع والشراء» حتى ال يُف م التعريف قطيع ومكردا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــكرداع بفضـــــل األقت الدمتورة مريم عذب الجالهمة الرئيس
التنفيذي لل يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصحية.
15

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع بدايةد أردنا أ نعري بنو األجنة أو
الحيوانات المنويةع ألن الحقدا

المواد سيذمر أ هذا البنو محدورة.

ثانيدا :ال بنشــــــي بنو أجنة أو حيوانات منوية حتى لو لم بكن ل رض البيع
أيضـــــــا ممنوعة ومحدورة .هنا بخ ين م ـــــــمو ب
د
والشـــــــراءع ألن ا
العيادات المختصـــــــــة ب ذا الشـــــــــي ع بينما يمنع نشـــــــــاء بنو لألجنة أو
للحيوانات المنويةع ومكردا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا مقرر اللجنة.

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
مــــــكردا ســــــيدي الرئيسع من بعد ذ رئي ــــــة اللجنة أبف مع ما

5

بفضــــــلت ب األقت هوة الكواري يما يتعل بحذي عبارة «ب رض البيع
والشــراء» .أرى أ مالم األقت هوة الكواري وــحيح أل التعريف البد
أ يكو بعريفدا جرائيدا وليس بعريفدا علميداع وبالتال مــــــــخصــــــــيدا أبف
مع اع ومكردا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
مـــكرداع بفضـــل األا الدمتور محمد عبدا

الدليم الم ـــتشـــار

القانون لش و اللجا بالمجلس.

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:

15

مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع أؤيد ما بفضــــــــلت ب الدمتورة مريم
الجالهمة يما يتعل بعبارة «ب رض البيع والشــــــــراء»ع حيث أبت هذا
العبارة لتبيّن القصـــد من نشـــاء هذا البنو ع وقد اســـتخدمت العبارة عدة
مرات

المواد لبيا حدر نشــــائ اع وحدر التعامل مع اع وحدر بخ ين

األجنة والحيوانات المنوية ب اع وبالتال مل ما ســــــــيذمر الحق دا ب ذا
الشــي يحدر نشــاء هذا البنو ع

أمــب بالبنو التجارية .هذا البنو

غير مجا ة رســــــــميدا وغير مرقت ل اع وه قار طار القانو ع وبالتال
يجب اإلبقاء على عبارة «ب رض البيع والشــراء» لبيا أ القصــد من وراء
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نشــــــاء هذا البنو هو البيع والشــــــراءع ومن غير هذا العبارة قد يُف م أ
هذا البنو مرقت ل اع بينما ه بنو غير مرقت ل اع ولم ي ــــــــمح
القانو

موادا بإنشائ ا والتعامل مع اع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مكرداع بفضل األا قميس حمد الرميح .

العضو خميس حمد الرميحي:
مـــــكردا ســـــيدي الرئيسع طالما أن ا محدورة

بقية المواد ينا

أرى أ وجودها هنا ال ل وم ل ع وه بثير الكثير من الت اؤالت والكثير
من ال موض .أنــا أميــل لى رأي األقــت هوة الكواري

10

حــذي هــذا

العبارة «البيع والشـــراء» حتى ال بثير المادة مـــب ة أو أي اعتراض من أي
طري ما ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

مكرداع بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
مكردا سيدي الرئيسع أنا أبف مع األقت هوة الكواري لألسباب
التالية :مضــــــــبطة الجل ــــــــة الخام ــــــــة والعشــــــــرين الت ندرنا لي ا
2015/6/21مع حد النقاش ذاب

المجلس على هذا العبارةع وأنقل عن

الرئيس التنفيذي لل يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصــــــــحية عندما
قاطبك ــــــــــــ سيدي الرئيس ــــــــــــ ونحن نتحد عن مكا التخ ينع وهذا
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المختبر .أما ملمة «بنك» معناها أ هنا مكاندا

المكا يكو

قاوــــا يكو نقل األجنة والحيوانات المنوية من الم ــــتشــــفى لي ع وهذا
د
ممنو  .واألمر اآلقر أ ملمـــة «البنـــك» من الممكن أ نـــيقـــذ ب ـــا
لالســــــــتخدام
مقبولـــة

ج ة أقرىع وهذا ممنو بمام داع كلمة «بنك» غير

جميع األحوال .جلبـــت مع هـــذا المضــــــــبطـــة ألنن أحتفظ

بالمناقشــات ال ــابقة .عندما أنت على ملمة «بنك»
ذلك أنن أعطيت ا المشـــروعيةع وأنا أ ـــم وـــوب
الكواري
ق

5

التعريف معنى

لى وـــوت األقت هوة

أ يتم حذ ا من مواد التعريفع وقد وردت

مادة واحدة

وه المــادة ( 9 :13بعــد عــادة الترقيم)ع وبجنبدــا لو ــــــــع ــا

التعريفع وحتى نضــــــع ا

هذا المادة من الممكن أ نكتب ا «يحدر

10

نشــــــاء بنو لألجنة »...ونقول ب رض البيع أو الشــــــراءع وال ب ــــــتح أ
بذمر

التعريفع

ذا اقترا ذا وا

علي المجلس .بالن ــــــــبة لى

المضـــبطة إ مالم الرئيس التنفيذي ورد

الصـــفحة  68من مضـــبطة

الجل ة الخام ة والعشرينع ومكردا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
مــكرداع لماذا ال نن ــجم مع التعريف الذي ذمرا اإلقوة
الصحة ونقول ن ا ه البنو الحيوية الت بخ

و ارة

ي ا األجنة أو الحيوانات

المنوية ب ير غرض البيع والشــــــــراء؟ جاءت هنا «بنو األجنة والحيوانات
المنوية» هذا بعريفع لننت

من مو ـــــو البيع والشـــــراء أوالدع التحفظ

اآل هو على عبارة «ب رض البيع والشــــــــراء»ع لنقل «ب ير غرض البيع
والشـــــــــراء»ع ولك ال نخل
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والشـراءع لنقل

بنو األجنة ه البنو الحيوية الت بخ

ي ا األجنة

أو الحيوانات المنوية ب ير غرض البيع والشراء .بفضل األقت هالة رم ي.

العضو هالة رمزي فايز:
مكردا سيدي الرئيسع أود أ أو ح أ ال رض من بعريف البنو
هو التميي بين بخ ين البويضات أو الحيوانات المنوية للتلقيح

5

الم تقبل

لل و وال وجة نف ـــ ماع وبين حفظ البويضـــات ب دي االبجار ي ا .المادة
( )9الت ذمرت ي ــا ملمــة «البنو » بنت على« :مع عــدم اإلقالل
القيام بحفظ األجنة أو الحيوانات المنوية

بح الم ســــــ ــــــة الصــــــحية

والبويضـــــات و قدا لما نت علي هذا القانو واللوائح والقراراتع يحدر :أ.
نشــاء بنو لألجنة أو الحيوانات المنوية
ي يل بما أ الم س ة بخ
لذا عر ت بنو األجنة

10

مملكة البحرين»ع ربما أحد

هذا البويضات ما الفر بين ا وبين البنو ؟
التعريفات أن ا ب رض البيع والشــــــراءع هذا هو

ال رض من التعريفع ومكردا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع لإليضـــا

ق ع هذا التعريف هو بعريف

لبنك قصــــــــد من الحدرع أي حدر عدم التعامل مع ع وه لم بذمر ال
مادة واحدةع وســب للمجلس أ قرر أن ذا لم بتكرر جملة
من مادة نكتف بإيضـــــــــاح ا
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20

األمر يكفينا أ نذمر
ب رض البيع والشـــــراء
وه لم بــذمر ال

المادة عبارة نشـــاء بنو لألجنة أو الحيوانات
مملكة البحرينع أي البند (أ) من المادة ()9ع
هــذا الفقرة ق ع وذلــك حتى ال يكو هنــا

الت باسع وليس حم يددا أ يرد

التعريف بعريف ب ذا الشــــــــ كل ألمور

محدورةع ومما أســــــــلفت أ المجلس اعتاد على أن ذا وردت عبارة
مادة واحدة ق

ال يفرد ل ا بعريفع ويكف أ بكو وا حة

المادة ذاب ا .لذا أقتر ل اء التعريف لتعديل

5

نت

المادة ( )9ب رض البيع

والشراء ق ع واألمر يعود للمجلس الموقرع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

مكرداع بفضل األقت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
مـــــــكردا ســـــــيدي الرئيسع قد أبف مع األقت دالل ال ايد
طالما لم يكن هنا بكرار
نضــــــــع

أن

اســـتخدام هذا التعريف من األ ضـــل أ

الفقرة (أ) من المادة ()9ع و

15

الوقت نف ــــــــ أرى أ بقاء

التعريف ال يضــرع وأبصــور أن بوجد قوانينع وغير وــحيح أن عندما برد
العبارة

قانو واحد ال نضـــع ل ا بعريفداع بل أرى أ مال الحلين ل ما

مضــارع وال أعتقد أن ســيحصــل لبس

ـوو ـا أن قصــد من
ذلكع وقصـ د

التعريف أ هنا مادة وردت ي ا هذا العبارة ولتو ــيح معناها يجب علينا
ذمرها

التعريفع ينا أرى أن ال يضــــــــر اإلبقاء علي ا

التعريفع

ومكردا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــكرداع بفضـــــل األقت الدمتورة مريم عذب الجالهمة الرئيس
التنفيذي لل يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصحية.
5

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
مــكردا ســيدي الرئيسع للتو ــيح ق ع نشــاء أي بنك من البنو
ســـــــواء ما ب رض البيع والشـــــــراء أو التبر محدورع ذ أبف مع ل اء
العبارة األقيرة «ب رض البيع والشــــــراء» حتى يبقى البنك محرمدا ســــــواء
مــا مجــاندــا أو ب رض البيع والشــــــــراءع أل البنــك هو الــذي بود
الحيوانات المنوية لمن يريدها وليس للشخت نف
التخ ينع وســــواء و ــــعتموا

10

يـ

ع ذ ذلك مختلف عن

التعريف أو داقل المادة نحن نريد حذي

عبارة «ب رض البيع والشــراء» بحيث يبقى البنك محرمدا جملة وبفصــيالدع
ومكردا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
مــــــكرداع ذ اآل اإلقوة

المجلس األعلى للصــــــحة يتفقو مع

الرأي القائل بحذي عبارة «ب رض البيع والشــــــــراء» من التعريفع ويبقى
التعريف ممــا هوع واألقــت دالل ال ايــد بطلــب حــذي التعريف من مــادة
التعريفاتع

ل هنا مالحدات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
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20

الرئيـــــــــــــــس:
هـــل يوا

المجلس على اقترا األقـــت دالل ال ايـــد بحـــذي هـــذا

التعريف؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُحذي هذا التعريف .وننتقل لى بعريف «الجنين»ع

ل هنا

مالحدات علي ؟
10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على هذا التعريف؟
15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف .وننتقل اآل

لى بعريف «األمشـــــــــا »ع

هنا مالحدات علي ؟

20

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف .وننتقل اآل

لى بعريف «انتقاء الن ـــــــــل»ع

ل هنا مالحدات علي ؟ بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

10

مــــكردا ســــيدي الرئيسع لدي ســــ ال :بالن ــــبة لى انتقاء النو أو
الن ـــــلع أنتم ذمربم اآل انتقاء الن ـــــلع وعطفدا على الموجود
( )7الت بنت على أن  :يحدر على الم ســــــــ ـــــــــة

المادة

علم األجنة القيام

باألعمال التالية( :أ)( ...د) انتقاء النو أو الن ـــــــل ال ذا ما ألســـــــباب
بتعل باألمراض الوراثية المرببطة بنو الجنينع

ذا االســـــــتثناء الوارد هو

الذي ســيكو مصــرحدا ب ع وقد اســتبعد من التعريفع

15

ل عمدت اللجنة

لى اســــــــتبعادا ال ذا ما ذلك مرببطدا باألمراض الوراثية المرببطة بنو
الجنين؟ حبذا لو أحصـــــــل على جابة حتى بثبت

مضـــــــبطة الجل ـــــــةع

ومكردا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور سعيد أحمد عبدا .
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العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع انتقاء الن ـــل ممنو ع ولكن أحياندا بوجد
بع

األمراض مرببطة بالجيناتع بحديددا الرقم 23ع و الجينات الذي

ي ـــمى الكروموســـوم الجن ـــ ع بع
الجن

الجينات مرببطة بالكروموســـوم

ع ولضما سالمة الطفل والحفاظ على وحت يتم بحديد جن

ـ ـ ذمر أو أنثى ـ ـ

بع

طري الكروموسوم الجن

5

الحاالت الت بنتقل ي ا األمراض الوراثية عن
ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هـــذا التعريف بتعـــديـــل اللجنـــة .وننتقـــل اآل
«اإلبالي»ع

لى بعريف

ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)
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20

الرئيـــــــــــــــس:
المجلس على استحدا هذا التعريف؟

هل يوا

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُ قر هــــذا ا ل ت عر يف .و ن ن تقــــل اآل
االوطناع »ع

لى ب عر يف «ا ل ت ل ق يح

ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
المجلس على استحدا هذا التعريف؟

هل يوا

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف .وننتقل اآل لى بعريف «الحقن المج ري»ع
ألم ندقل

بفاوـــيل التفاوـــيل؟! قد بد ر بقنيات جديدة بعد ســـنة أو

ســـنتين .نحن مع اإلقوة

المجلس األعلى للصـــحةع ولكن أرى أ هذا

20

العلم يتطورع و ذا و عنا هذا التعريفات قد ال بكو ذات ائدة بعد سنة
أو سنتين .هل هنا مالحدات على هذا التعريف؟

(ال توجد مالحظات)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على استحدا هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هــذا التعريف .وننتقــل اآل

لى بعريف «طفــل األنبوب»ع

ل هنا مالحدات علي ؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على استحدا هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هــذا التعريف .وننتقـــل اآل

لى بعريف «الحمـــل»ع

ــل

هنا مالحدات علي ؟
20

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على استحدا هذا التعريف؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هــذا التعريف .وننتقــل اآل
هنا مالحدات علي ؟ بفضل األا

لى بعريف «االقت ال»ع

ــل

اد أحمد الحاج .

العضو فؤاد أحمد الحاجي:

5

مـــكردا ســـيدي الرئيسع التوأم الثنائ عر نااع وســـ ال عن التوأم
األحادي...

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
سيدي الرئيسع التوأم يعن اثنينع التوأم الثنائ يكو عددا أربعة.

10

الرئيـــــــــــــــس:
بفضل األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

مــــــكردا ســــــيدي الرئيسع أود أ أســــــتمع لرأي األطباء حول هذا
المو و ع وقاوة أن مو و ح اس جددا .يطل مصطلح االقت ال علميدا
وطبيدــاع ولكن بع

الحــاالت بعتبر

حكم اإلج ــاضع وهنــا يحــد

اوــــــــطدامع قانو العقوبات البحرين يجرم اإلج اضع وقد دقلنا
مكاليات اإلجا ة الطبيةع وهنا أي ضدا نحتكم لى الرأي الدين ألن منذ
ترة معينــة بحــد اإلمكــانيــة أو عــدم اإلمكــانيــةع ولكن هنــا جــانبدا
مرعيدا بحتدا

هذا المو و  .هنا حاالت ـ ـ وبما أ األطباء موجودو ــ

قــد بو يــت امرأة نتيجــة القيــام بعمليــة االقت الع ب ــــــــمى العمليــة
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20

الم ـــــتشـــــفيات الخاوـــــة اقت االدع ألن يتم ر األجنة بمقدار أمثر مما
بتحمل ـ المرأةع وبعــد ذلــك و

الواقع العمل يتم االنتقــاء واإلبقــاء على

واحد أو اثنينع ولكن هنا مــعرة اوــلة

هذا المو ــو ع وال يمكن

أ أطل على ذلــك اقت االدع بقــدر مــا هو ج ــاض .أريــد أ أســــــــمع رأي
األطباء ألن من الواجب التدقل قانونداع أل هذا األمر مجرم بموجب قانو
العقو باتع وال يمكن عطـاؤا اإل طار العلم والقـانون والطب
ــــواب

مــــديدةع وينب

5

ال بوجود

أ نحصــــل على طمينة من قبل الدمتورة مريم

الجالهمة بشــــــــي المراقبةع متى نكو أمام عملية اقت ال؟ ومتى نكو
أمــام عمليــة ج ــاض؟ وأرجو أ بجيبن الــدمتورة مريم الجالهمــة عن
ال ال المتعل بحكم المو و ع ومكردا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
مــكرداع بفضــل األقت العقيد طبيب مو ة رامــد أحمد اســتشــارية
الن اء والوالدة وعال وعوبة اإلنجاب بالم تشفى الع كري.
15

استــشــارية النســاء والوالدة وعــــــالج
صعوبة اإلنجاب بالمستشفى العسكري:
مـــكردا ســـيدي الرئيسع االقت ال بشـــكل عام ماإلج اضع ألننا
االقت ال نن

الجنين من الرحم بالمعنى المب

ال ذا مانت حياة األم

ع

و ممنو منعدا بابدا

قطرع مثالد :ذا حملت األم بثالثة بوائم نحن

نعلم المشـــامل الصـــحية الت ســـتصـــاحب الحمل مثل الضـــ

وال ـــكر

والن يف بعد الوالدةع وبالتال الرأي الطب هو اقت ال عدد األجنة من 3
لى  2بفاديدا للمشــــــــامل المصــــــــاحبة للحمل بثالثة بوائمع مما أننا بيَّنا
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 96

2017/1/29م

المضبطة 15

20

قالل مناقشــة المواد أ ذلك ال يتم عن طري رأي طبيب واحدع أي يحتا
األمر لى ثالثة أطباء اســــــتشــــــاريين وواحد من م يكو من م ــــــتشــــــفى
حكوم ع ومن ثم بجرى العمليةع ال يمكن لدمتور
أ يقرر بنف

عيادة قاوـــــــة

اقت ال األجنةع ومكردا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــكرداع بفضـــــل األقت الدمتورة مريم عذب الجالهمة الرئيس
التنفيذي لل يئة الوطنية لتنديم الم ن والخدمات الصحية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

10

مــــكردا ســــيدي الرئيسع و ــــعنا المادة المتعلقة باالقت ال بحديددا
ألننا روــدنا ممارســات بجاريةع أي لضــما حصــول حمل من الممكن أي
يقوم طبيب ب ر أربعة لى قم ـــــــــة أجنة ومن ثم يخت ل ا تكو العملية
مين ا عملية ج اضع ولذلك و عنا هذا المادة ليكو االقت ال ممنوعدا
منعدا بابدا ال
بتوا

حاالت طبيةع واالمـــــتراطات الت و ـــــعناها

15

المادة 7

مع قانو ممارســــــة م نة الطب البشــــــري الذي ذمر الحاالت الت

ي ــــــــتطيع الطبيب ي ا أ يقوم بعملية اإلج اضع هذا مع مراعاة قانو
العقوباتع ومكردا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع بفضل األا الدمتور أحمد سالم العري .
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العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
مــــــــكردا ســــــــيدي الرئيسع أبف بمامدا مع ما ذمرب الطبيبتا ع
الــدمتورة مريم الجالهمــة والــدمتورة مو ة رامــــــــــدع وهو أ التعريف
مكتمـــل وهو يقول« :االقت ال هو بخفي

انتقـــائ لألجنـــة ألســــــــبـــاب

طبية»ع ال يمكن االقت ال ألســباب غير طبيةع يعتقد أ ما بم ذمرا

5

وبو يح هو الصحيحع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مـــــكرداع ذا ما االقت ال ألســـــباب طبيةع وأبى رأي األطباء بي
يتم التخلت من جميع األجنةع وأنتم هنا بمنعو ذلكع ولنفرض أ هنا

10

مشــــــــك لة لجميع األجنةع ما هو الحل هنا؟ وماذا ب ــــــــمى العملية هنا؟
بفضـــــل األقت الدمتورة نعيمة أحمد عبدالكريم اســـــتشـــــارية الن ـــــاء
والوالدة بو ارة الصحة.

استشارية النساء والوالدة بوزارة الصحة:

15

مـــكردا ســـيدي الرئيسع ذا مانت الحالة الطبية للمرأة ب ـــتدع
ن

جميع األجنة ال ب ـــــــمى العملية هنا اقت االد بل ب ـــــــمى ج ا دـــــــاع

والقــانو البحرين يبيح ج ــاض المرأة ذا مــانــت حــالــة األم
إذا منا سنن

قطرع

جميع األجنة تعتبر العملية ج ا دا للمرأةع أما االقت ال

و بقليت عدد األجنة.

20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوجد بعريف لإلج اض
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استشارية النساء والوالدة بوزارة الصحة:
مواد القانو لم يرد ي ا اإلج اضع ول ذا لم نحتج لى و ع بعريف
ل.

الرئيـــــــــــــــس:

5

مكرداع بفضل األقت هالة رم ي اي .

العضو هالة رمزي فايز:
مـــــــكردا ســـــــيدي الرئيسع البند ( ) من المادة  7يبين أ اقت ال
مل األجنة يعتبر ج ا داع وقد ورد ذلك من

من المحدورات

المادة

10

7ع ومكردا.

الرئيـــــــــــــــس:
مكرداع هل هنا مالحدات أقرى؟
15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

المجلس على استحدا هذا التعريف؟
20

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هــــذا التعريف .هــــل يوا

المجلس على المــــادة 1

مجموع ا؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ بُقر هذا المادة .وســــــــنقف عند هذا المادةع على أ نواوــــــــل
المناقشـــة

الجل ـــة القادمة .ولدينا ثالثة بقارير لو ود الشـــعبة البرلمانية

وه  :بقرير و د الشـعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشـي المشـارمة

10

اجتما الجمعية العمومية الثامنة لالبحاد الكشــــــــف العالم للبرلمانيين
المندم من قبل المندمة الكشفية العربيةع والمنعقد

ستوم ولم ـــــــــــ

مملكة ال ـــــويدع قالل الفترة من  31أغ ـــــطس لى  2ســـــبتمبر 2016م.
وبقرير و د الشــــــعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشــــــي المشــــــارمة
اجتمــا اللجنــة التحضــــــــيريـة المنبثقــة عن لجنــة المرأة والطفولـة لالبحــاد
البرلمان العرب ع والمنعقد

15

القاهرة ــــــــــ جم ورية مصر العربيةع بتاريخ

 6ســـبتمبر 2016م .وبقرير و د الشـــعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشـــي
المشــارمة

الدورة العشــرين للجنة التنفيذية لالبحاد البرلمان العرب ع

والمنعقدة

القاهرة ــــــــ جم ورية مصر العربيةع بتاريخ  8سبتمبر 2016م.

هل هنا مالحدات علي ا؟

20

(ال توجد مالحظات)
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