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 ةعشر السابعةمضبطة الجلسة 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
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 17الرقـم:    

 هـ1438جمادى األولى  15 التاريخ:  

 م2017فبراير  12     

 

 15من دور االنعقـاد العـاد   ةعشر السابعةعقد مجلس الشورى جلسته 

ــ مــن الفصــل التشــريع   الثالــ  ــرى بمقــر  الراب بقاعــة االجتماعــاك ال ب

 األحـدالمجلس الـوني  بالقضـيبيةع عيـد السـاعة العامـرة مـن وـبا  يـوم 

مـن  الثـان  عشـرهــ الموافـ  1438 جمـادى األولـى مهر من الخامس عشر

جمـا  مممـد  السـيد السـعادةمع وذلـ  برااةـة وـاح  2017 فبرايرمهر 

 20ع وحضــور حوــماس الســعادة رايـــس مجلــس الشــورىاليااــ  األو  ل فخــرو

 حعضاء المجلس وهم: 
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 العضــــــــــو الــــــــــدضتور ححمــــــــــد ةــــــــــالم العــــــــــري .

 المــــــــــــــــــداد. العضــــــــــــــــــو ححمــــــــــــــــــد مهــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــد.  العضـــــــــــــــو بســـــــــــــــام  ةـــــــــــــــماعيل البيممم

ـــــــــــــــــد ال عبـــــــــــــــــ .  العضـــــــــــــــــو جمعـــــــــــــــــة ممم

 العضــــــــــــــــــــو جميلــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــ  ةــــــــــــــــــــلما .

 العضــــــــو الــــــــدضتورة جهــــــــاد عبــــــــدا  الفا ــــــــل.

 العضــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــواد عبــــــــــــــــــدا  عبــــــــــــــــــا .

ــــــــــــــــــ . ــــــــــــــــــار  اليعيم ــــــــــــــــــد مب  العضــــــــــــــــــو حم

 العضــــــــــــــــو يالـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــين المســـــــــــــــــقط .

 العضــــــــــــــــــو يالـــــــــــــــــــد مممــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــلم.

 العضـــــــــــــــــو يمـــــــــــــــــيس حمـــــــــــــــــد الرميمـــــــــــــــــ .

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــاع .العضـــــــــــــــــو دروي  ححمـــــــــــــــــد المي

ــــــــــــــــــــدا  فــــــــــــــــــــر .  العضــــــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــــــا عب

 العضـــــــــــــــــو .هـــــــــــــــــوة مممـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــوار .

 العضـــــــــو الــــــــــدضتور ةـــــــــعيد ححمــــــــــد عبــــــــــدا .

 العضـــــــــــــــــو ةـــــــــــــــــمير وـــــــــــــــــاد  البمارنـــــــــــــــــة.

 العضـــــــــو الـــــــــدضتورة ةوةـــــــــن حـــــــــاج   قـــــــــو .

ــــــــــــــــــد    رحمــــــــــــــــــة.  العضــــــــــــــــــو وــــــــــــــــــاد  عي

 العضــــــــــو الســــــــــيد  ـــــــــــياء يميــــــــــى الموةـــــــــــو .

ــــــــــــــاودة. ــــــــــــــدالرحمن المع ــــــــــــــاد  عب  العضــــــــــــــو ع

 لعزيز حســـــــــن حبـــــــــل.العضـــــــــو الـــــــــدضتور عبـــــــــدا

 العضــــــو الــــــدضتور عبــــــدالعزيز عبــــــدا  العجمــــــا .

 العضــــــــــو عبــــــــــدالوهاس عبدالمســــــــــن الميصــــــــــور.
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ــــــــــــــــــــ  عيســــــــــــــــــــى ححمــــــــــــــــــــد.  العضــــــــــــــــــــو عل

 العضــــو الــــدضتورة فانمــــة عبــــدالجبار ال ــــوهج .

 العضـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــ اد ححمـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــاج .

ـــــــ . ـــــــ  حســـــــن عل ـــــــدضتور مممـــــــد عل  العضـــــــو ال

 العضـــــو الـــــدضتور مممـــــد علـــــ  مممـــــد الخزاعـــــ .

 ر ميصــــــــور مممـــــــــد ةـــــــــرحا .العضــــــــو الـــــــــدضتو

ــــــــــــ  يضــــــــــــور . ــــــــــــا  يل  العضــــــــــــو نانســــــــــــ  ديي

 العضـــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــوار علــــــــــــــــــــ  المممــــــــــــــــــــود.

ـــــــــــــــــــــايز. ـــــــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــــــز  ف  العضـــــــــــــــــــــو هال

 

 فعبدالجليل  براهيم    نريةعادة السيد وقد حضر الجلسة 

سيد هذا وقد مثل الم ومة ةعادة الاألمين العام لمجلس الشورى. 

 ليواس.غانم بن فضل البوعييين و.ير م و  مجلس  الشورى وا

 

 5 ضما حضر الجلسة بع  ممثل  الجهاك الرةمية وهم:

 الدايلية: من و.ارة 

يقي  مممد يونس الهرم  رايس معبة اال صـا  بمجلسـ  ال -1

 .انونيةالشورى واليواس واللجا  الو.ارية بإدارة الش و  الق

  دارة الشـــ و مـــن  فيصـــل عبـــدالعزيز اليجـــارمـــ .م حو  ال -2

 10 .القانونية

 

 الخارجية: من و.ارة 

 المستشار القانون .الدضتور  براهيم بدو  الشيخ  -1

 .رايس قسم الش و  القانونيةالسبت فتم  جاةم لسيد ا -2
 15 
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 لعد  والش و  اإلة مية واألوقافة امن و.ار: 

  قانون .المستشار الالدضتورة نورة بيت يليفة    يليفة  -

 

 من و.ارة م و  مجلس  الشورى واليواس: 

 5عبـدالعييم مممـد العيـد الوضيـل المسـاعد لشـ و  السـيد  -1

 مجلس  الشورى واليواس.

 السيد حضبر جاةم عامور المستشار القانون . -2

 . و.ارةوعدد من مدير  اإلداراك ورؤةاء األقسام وموظف  الــ 
 

 10 :ة الصمةمن و.ار 

   وع ةدنساء ووال ةالدضتورة نعيمة ححمد عبدال ريم اةتشاري -

 العقم.حجية وع   حمراض 
 

  المستشفى العس ر من: 

 15ة ة وعالج صعوبوالدو ساءن شاريةالعقيد طبيب موزة راشد أمحد است -

  اإلجناب.
 

  الهيئة الونيية لتيييم المهن والخدماك الصميةمن: 

 . ئةللهي الدضتورة مريم عذب  الج همة الرايس التيفيذ  -1

 20 .قانون المستشار الاألمير السيد حةامة ححمد  -2

 

ضمــا حضــرها الــدضتور ححمــد عبــدا  ناوــر األمــين العــام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلوماكع والسـيد عبدالياوـر 

مممد الصديق  األمين العـام المسـاعد لشـ و  الجلسـاك واللجـا ع 

 25تشــارين سوالــدضتور عصــام عبــدالوهاس البر.نجــ  راــيس هيئــة الم

مستشــــارين القــــانونيين القــــانونيين بــــالمجلسع وحعضــــاء هيئــــة ال

بالمجلسع ضما حضرها عدد من مدير  اإلداراك ورؤةاء األقسام 
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لـــرايس ل ةـــعادة اليااـــ  األو ومـــوظف  األمانـــة العامـــةع  ـــم افتـــت  

 الجلسة:

 

 :النائب األول للرئيس

 5بســـم ا  الـــرحمن الـــرحيمع حةـــعد ا  وـــباح م ب ـــل ييـــرع 

مـن الفصـل  الثالـ العـاد  مـن دور االنعقـاد  ةعشر السابعةنفتت  الجلسة 

ع ونبـدح بـت وة حةـماء األعضـاء المعتـذرين والنـاابين عـن الراب التشريع  

الجلسـة السـابقة.  فضـل األب عبـدالجليل  بـراهيم    نريـف األمـين العـام 

 للمجلس. 

 10 

 :األمين العام للمجلس

الســ م علــي م ورحمــة ا  وبرضا ــهع مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  جميع ا ب ل ييرعوحةعد ا  وباح م 

وــاح  المعــال  الســيد علــ  بــن وــال  الصــال  راــيس المجلــس للســفر 

 15ضــــل مــــن حوــــماس الســــعادة: دال  جاةــــم الزايــــد يــــار  الممل ــــةع و

جاةــم ححمـــد وححمـــــد  براهيــــم بهـــــزاد وعبــدالرحمن مممــد جمشــير و

يليــل الم يــد  ةــاميةوالمهــزف فــ  مهمــة رةــمية بت ليــف مــن المجلــسع 

جـواد حبيـ  الخيـاظ ليـرف وـم  نـار  مـن  وللسفر يـار  الممل ـةع 

 وم ر ا. ا  عليه بالصمة والعافيةع

 20 

 :النائب األول للرئيس

فر ا. م ر اع وبهذا ي و  اليصاس القانون  النعقاد الجلسة متـوا

 صدي  علـى لى البيد التال  من جدو  األعما  والخاص بالت اآل ونيتقل 

 ؟فهل هيا  م حياك عليهاالجلسة السابقةع مضبطة 
 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 :النائب األول للرئيس

ـــا   ذ   قـــر المضـــبطة ضمـــا وردك  لـــي م.  لمجلـــس  هيـــا  بي

مـل مياةبة الذضرى السادةـة عشـرة للتصـويت علـى ميثـا  العب الشورى

 للمجلس  فضل األب عبدالجليل  براهيم    نريف األمين العام عالوني 

 5 .بقراء ه

 

 األمين العام للمجلس:

مياةـبة الـذضرى ب مجلـس الشـورىبيـا   عم ر ا ةيد  الرايس 

مياةـبة الـذضرى ب :السادةة عشرة للتصويت على ميثـا  العمـل الـوني 

 10الذ  يصادف الرابـ  للتصويت على ميثا  العمل الوني  السادةة عشرة 

 يـاك حةـمى عشر من مهر فبراير مـن ضـل عـام يرفـ  مجلـس الشـورى 

التهان  والتبري اك  لى مقـام حضـرة وـاح  الج لـة الملـ  حمـد بـن 

ع و لـى وـاح  حفيـه ا  ورعـاه عيسى    يليفـة ملـ  الـب د المفـدى

السمو المل   األمير يليفة بن ةلما     يليفة رايس الو.راء الموقرع 

 15و لــى وــاح  الســمو المل ــ  األميــر ةــلما  بــن حمــد    يليفــة ولــ  

اليااــ  األو  لــرايس مجلــس الــو.راء العهــد األمــين نااــ  القااــد األعلــى 

بهــذه اعتزا.نــا  م ضــدين؛ ال ــريمع و لــى مــع  البمــرين حفيهمــا ا 

 والـوالء تجديـد العهـدناليةع الت   عتبر وقفة ةـيوية لالمياةبة الونيية ال

يبيلـــة ال  معـــانالقـــيم ويهـــا الســـتلهم مومياةـــبة نع القيـــادة والشـــع بـــين 

 20الذ   شـهده  مقوماك اليهوضاللممة الونيية و عزيز على  لت و  دلي  

ققته الممل ة من  نجا.اك ف  مختلف المجاالك الممل ةع ودعم ما ح

   مـع   مـن مبـاد  العـد  والمريـة واال.دهـار. وما  رةخ لـدى الجميـ 

مــل الــوني  بيســبة مــن يــ    صــويته علــى ميثــا  العممل ــة البمــرين 

ــة العاهــل المفــدى نمــو  (98.4٪) ــة ج ل قــد حضــد وقوفــه ودعمــه لرؤي

 25مـــن يـــ   الونييـــة   ـــهوحدالتطـــوير واإلوـــ   والتيميـــةع وقـــد رةـــم ب
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ع وجدانهحقيقة متأولة ومتجذرة ف  لتاريخ  مشارضته ف  االةتفتاء ا

 شــي د مــن  ــاريخ ممل تيــا الناليــةع ومشــرقة لمســيرة جديــدة  ام ري ــ

وف  نهج مستييرع ورؤيـة مل يـة ةـاميةع مساراك البياء الوني   عبرها

   مجلس الشورى  ه.و طلعا  هم  نموحا  يسجم قبلية  اقبة ونيرة مست

 5مـن  نجـا.اك ونييـة فـ  العهـد مـا  مقـ  عـرس عـن فخـره واعتـزا.ه ب ذ ي

ميثـا  العمـل الـوني ع لي ضـد   قـرارميـذ  الزاهر لعاهل الب د المفـدى

مسيرة العمـل الـوني  ةتتواوـل  نجا.ا هـا علـى حةـس متييـة قوامهـا ح  

ع والتعـــاو  الو يـــ  بـــين الســـلطاكع إلرادة القويـــةواع والمســـاواة عالعدل

ــة و عزيــز األمــن واألمــا ع والتيميــة الم ســتدامة فــ  المجــاالك االجتماعي

 10ومـع  ا   ارعاهـمعاهدين القيادة الم يمـة  واالقتصادية والسياةيةع

لـدعم و عزيـز مسـيرة البيـاء   يـ صب ل العمل على  ال ريم البمرين

والتطوير ف  الممل ةع و رجمـة مـا جـاء فـ  ميثـا  العمـل الـوني  مـن 

خيــرهع ويــيعم قــيم ومبــاد  فــ  مــ ل عطــاء مســتمر يســعد المــوانن ب

المولى العل  القدير ح  يمفظ ممل ـة البمـرين  ةاالين الونن بيتااجه.

 15ومعبها من ضل م روهع وح  يديم عليها نعمـة األمـن واألمـا  والريـاء 

ا للعمـل نمـو  عزيـز الم اةـ  الديمقرانيـة واالةتقرارع ويوفقيا جميع ـ

ا  قيـادة الم يمـة حفيهـا الت   مققت لممل ـة البمـرين فـ  ظـل ال

 ع وم ر ا.ورعاها

 

 20 :النائب األول للرئيس

 م ر اع  فضل األب يميس حمد الرميم . 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

عام ـا  16بسم ا  الرحمن الرحيمع قبل  م ر ا ةيد  الرايسع 

ـــوــوك مــع  البمــرين  ـــ ضمــا  فضــل األمــين العــام فــ  بيانــه ـ  25بيســبة  ـ
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على ميثـا  العمـل الـوني ع هـذا الميثـا  الـذ  نمصـد اليـوم مـا  98.4٪

ــا الم يمــة  ــا ح  نهيــة قياد ي ــة بودن ــ  اليــوم. بداي ــ  ذل ــه ف وــو يا علي

اليوم الـذ  مـا ححوجيـا  لـى ح   هذامع  البمرين بهذا اليوم ال بير؛ و

الميثــا .    مــع  البمــرين نــوا   اريخــه  وذلــ العهــد  فيــه ذلــ نجــدد 

 5 ونشـأعلى ذلـ  المـ  الـذ  عـاش عليـه   عالى ا  يعي  بإذ وةعاش 

ــذا اليــوم المبــار   ــا حجــدد التهيئــة لشــع  البمــرين به ــهع ولــذل  حن علي

 يعمةاالين ا   عالى ح  يعيد هذه المياةبة علـى مـع  البمـرين وهـو يـ

 هذا الم  الذ  عاش عليه نوا  هذه الفترةع وم ر ا.ب

 

 10 النائب األول للرئيس:

 األب جواد عبدا  عبا .م ر اع  فضل  

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

ــرايسع  ــا  يــوان   مــ ر ا ةــيد  ال حةــعد ا  وــباح م جميع 

 15وحيوا   حوـماس السـعادة ب ـل ييـر. حود ح  حهيـة بمياةـبة الـذضرى 

  حةـــمى  يـــاك التهـــان  حرفـــو عالسادةـــة عشـــرة لميثـــا  العمـــل الـــوني 

 لملـ  حمـد بـن عيسـى مقـام حضـرة وـاح  الج لـة اوالتبري اك  لـى 

   يليفة مل  ممل ة البمرين المفدى حفيه ا  ورعاهع و لى حضـرة 

واح  السمو المل   األمير يليفة بن ةلما     يليفة رايس مجلـس 

 20السمو المل ـ  األميـر ةـلما  بـن  واح حضرة و لى  عالو.راء الموقر

يس مــد    يليفــة ولــ  العهــد نااــ  القااــد األعلــى اليااــ  األو  لــراح

مجلس الو.راء بمياةبة حلو  الذضرى السادةة عشرة لإلجماف الشعب  

على ميثا  العمـل الـوني . ةـيد  الـرايسع ميثـا  العمـل الـوني  و يقـة 

مهمة احتوك مباد  عامة وحف ار رايسيةع الهدف والناية ميهـا  حـدا  

ــة  ــوني  و مــدي  ةــلطاك الدول ــة فــ  مــيهج العمــل واألداء ال ــة نوعي  25نقل
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ا  يفيـــذ ا لرغبـــة عاهـــل الـــب د المفـــدى حفيـــه ا  ورعـــاهع وم ةســـا ه

و طلعـــاك مـــع  البمـــرين ال ـــريم.    النالبيـــة الشـــعبية فـــ  البمـــرين 

عــام   وا ــ  بــين المــاضم والمم ــوم فــ  وــو ت علــى عقــد اجتمــاع

حيـــ     و يقـــة ميثـــا  العمـــل الـــوني  التـــ  حييـــت بموافقـــة  عم2001

 5ريييين المرجعيـة ل ـل البمـ هـ  الو يقـة عمن الشـع  البمرييـ  98.4٪

ـــى حةـــا   ـــوني  يقـــوم عل ـــا  العمـــل ال ـــادة ومـــعب ا. ون ضـــد ح  ميث قي

ت   عامل ضل البمريييين المشارضة الشعبية وي ةس لدولة الموانية ال

ين بميزا  واحدع فـ  فئـة ميلومـة وال فئـة ظالمـةع فـيمن فـ  والمواني

ــد قــاا ــه  بلــد يفخــر ب ــلم بالدةــتور والم ةســاك والقــانو ع بل موانيي

 10عاهـل الـب د المفـدى  هوهـو األمـر الـذ  نالمـا حضـد عبشتى انتماءا هم

حنــه ال   ورعــاه فــ  ضــل يطابا ــه. ونضــيف حنيــا نــدر   مام ــا حفيــه ا

وال  عيخلو ح  نيام ةياة  ف  العالم من الثنراك والمشاضل واأليطاء

حية نزعم ف  البمرين حنيا نمثل المالـة المثاليـة ول ـن التجربـة اإلوـ 

التـــ  دمـــيها ج لـــة الملـــ  حفيـــه ا  حفســـمت المجـــا  حمـــام جميـــ  

 15حوجـه  ضـلمماربـة و لتنيير والتمدي لالبمريييين والفاعلين السياةيين 

الفساد وم حقة المفسدين ف  ح  موق  ح وم  وذل  بما ح احته مـن 

 ليـــاك وحدواك عبـــر الســـلطة التشـــريعية الميتخبـــة حو عبـــر اللجـــوء  لـــى 

  مجلســ م المــوقر تقل. ةــيد  الــرايسع  نيــا ومــن يــ القضــاء المســ

مطالبــاك معيشــية واقتصــادية ويدميــة وةياةــية فــ   نجــدد دعميــا أل 

 20 نار احترام القانو  وااللتـزام بـهع فالم ـا  الصـمي  لهـذه المطالبـاك 

هـــو القيـــواك الرةـــمية والم ةســـاك الدةـــتورية وعلـــى رحةـــها الســـلطة 

 قـوم ت وعبر ضل األدواك المتاحة تئوه  السلطة الت  ما ف عالتشريعية

   البمـرين ما ـية فـ  بالدفاف عن مصال  اليا  ومطالبهم المشروعة. 

ـــن المشـــارضة  ـــد م ـــة والمزي ـــز الديمقراني مشـــروعها اإلوـــ ح  لتعزي
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مشـير ا  لـى ح   جربـة اإلوـ    عالشعبية ف  ا خـاذ القـراراك األةاةـية

ــدول ــ  ال ــا المجتم ــ  البمــرين يشــهد له ــدمع السياةــ  ف ــالم المتق   والع

 وم ر ا.

 

 5 النائب األول للرئيس:

 م ر اع  فضل األب عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

بسـم ا  والممـد   والصـ ة والسـ م  م ر ا ةيد  الـرايسع 

 10ةــيد  الــرايسع  ع وبعــد.هعلــى رةــو  ا  وعلــى  لــه ووــمبه ومــن واال

وحيـ   نيـ  لـم حضـن عضـو ا  عصـويت علـى الميثـا حذضر ف  بدايـة الت

قــرحك  عمـن الشـع  افـرد باعتبـار  ول يـ   عوـياغة الميثـا فـ  لجيـة 

العاليـة جـد ا التـ  هـ  فـ  وك عليه وقبليا اليتيجة المتميزة الميثا  ووو 

القــوى حو وحذضــر فــ  مجلــس  ــم رؤو  مــا يســمى  ؛ح ــم اإلجمــاف

 15 على المجلسينع فقلـت بصـوكا  ض م التياراك ف  البمرين ضا  هي

   مـن حميـز مـا الميثـا  برمتـه ووـوك عليـهع  عليـهالموانن الذ  نُر  

 : اني ـا ع هـذا حوال .التمـو   لـى الممل ـة الدةـتورية هـو جاء بـه الميثـا 

 حنيــا نيــام المجلســين الــذ  نــل عليــه الميثــا  ب ــل و ــو ع وحعتقــد

ضـون   عوم ال لمـةةـية وحُعيـد اليـ 16قرحناه وفهمياهع لذل  قلت قبل 

ــا وــو  ــ  حوافــ  مواني  ــود الت ــه فــ  البي ــزم ب ــ  ح  حلت ــا  عل ــى الميث  20ك عل

عليهاع والت  ال حواف  عليهـاع ألنـه ال يم ـن ح    ـو  هيـا  انتقاايـة 

ضل بمس  مزاجه. وضما ذضرك  ميز الميثا  بييام المجلسين الذ  

ا فــ   شــهد لــه اليــوم الــدو  المجــاورة علــى رقــ  هــذه التجربــة و ةــهامه

ـــاالتـــوا.  المطلـــوس فـــ  العمـــل التشـــريع .  : ح بتـــت قيـــادة ممل ـــة  الث 

ــا  ــا ضنيرهــا يســم  له ــ  مثله  25البمــرين وح ومــة ممل ــة البمــرين الت
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االنتقاد ليل نهـارع متانـة البييـة التمتيـة ةـواء المعيشـية حو التشـريعية حو 

 القانونيـة فــ  جميــ  المجــاالك التجاريـة واالجتماعيــة والتيييميــةع وهــذا

 ةـعادةيد  على ضيا  عري  وراةخ حتى ف  األ.مـة الماليـةع ومـثل م 

الرايس حضثر  دراض ا و لمام ـا ميـ  بـاألمور الماليـة واالقتصـاديةع فقـد 

ــةع  ــة االقتصــاد البمرييــ  رغــم ضــل الهــزاك العالمي  5ضــا  وا ــم ا متان

ورغم  وا   موارد الب دع لذل  حقو     الميثـا  غييمـة ليـا نمـن حهـل 

ــاع مــا  البمــرين. باليســبة  لــى مــن يريــد بممل ــة البمــرين مــر ا حو يراب 

يا حولئ   ال مسـتجيبين لتوجيهـاك يارجيـة معاديـةع وحنـا ال حيـانبهم رحي

اليوم ألنهم هم حنفسـهم ال يمل ـو  القـرار ألنفسـهمع فهـم يوجهـو  بـ  

ــى هــذا البلــدع  ــة  ضــنب عل ــو  حجيــدة  خريبي ــل وال  ف يــرع ويتبع  10عق

ول يي  حيان  من يتأ ر بهم ومن ييفذ حجيد هم من حي  يـدر  حو ال 

 ل: يدر ع وضما قي

 يم فالمصيبة حع  و   ضيت  در      فتل  مصيبة  فإ  ضيت ال  در

حال يعلم حنه يخرس ف  ب ده؟! االقتصاد  ذا انتع ع انتع  لمـن؟  

 15اليـــا ج القـــوم   ذا .ادع .اد لمـــن؟ حلـــيس لهـــ الء المـــوانيين وبـــاأليل 

الشــباس والشــاباك فــ  بلــدنا المبيــ ع لــذل  حقــو     الميثــا  لــم يــأك  

راغ ف  الع قاك والعملع ول يه جـاء بصـفمة جديـدة نموحـة لوجود ف

ويجـــ  اةـــتن لها. واليـــوم نعلـــم ح  حعـــداء البلـــد يفســـدو  علييـــا ضـــل 

ــو   ــوننع ونق ــاهم يت ســر حمــام وــخرة هــذا ال مياةــبةع ول ــن مبتن

 20للمنرر بهم: حبذلوا ناقت م ف  بيـاء بلـدضم والتعـاو  مـ  المخلصـينع 

ـــهع مـــا ـــد فـــإ  ييـــر البلـــد ةـــيعود ألهل ذا جييـــتم مـــن ا بـــاف حعـــداء البل

والمتربصين له بالشـر؟ ليضـ  حيـدييا بأيـد  قياد يـاع ونمـن جميع ـا و  

الممد لدييا حف ار وحةالي  ونختلف م  بعضيا البع ع ول ييا نتفـ  

حنيا جميع ـا يجـ  ح  نتعـاو  علـى بيـاء هـذا الـونن. ورةـالت  حقولهـا  ف 

 25نيـر  لـى الوقـت الـذ  ضيـا ال للهادم:  هدم لماذا؟ حلـيس هـذا ونيـ ؟ ا
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ــى ضــل مــن يمارةــها  ــ ع وعل ــه بهــذه األحــدا  المشــيية علي نيشــنل في

ضيــف ضــا  ضــل وقتيــا للبيــاء. لقــد ح بــت رجــا  حمييــا حنهــم علــى قــدر 

ضبير من اليقية والتأه ع وح  هـذا الفسـاد لـن يعـود بالـدمار  ال علـى 

اع حي     حهله ومن يمارةه.  نيا نيامد الشرفاء الصموة والوقوف وف 

 5األمن ليس مس ولية رجا  األمن فقبع بل ضليا رجا  حمن. نمـن نمـ  

الخيــر للجميــ ع ويجــ  ح  نعمــل لبيــاء هــذا البلــدع و  الممــد ممل ــة 

البمرين اليوم مـن حفضـل البلـدا  ل ةـتثمار والعمـل والتطـورع ف فانـا 

 ح  نيشنل ببعضيا البع  وليشتنل لبعضيا البع ع وم ر ا.

 

 10 األول للرئيس: النائب

 لـــى البيـــد التـــال  مـــن جـــدو  األعمـــا   اآل ونيتقـــل مـــ ر اع  

ــواردة.  والخــاص ــراهيم    بالرةــاال ال ريــف ن فضــل األب عبــدالجليل  ب

 األمين العام للمجلس.

 

 15 :األمين العام للمجلس

رةـاال معـال  السـيد ححمـد بـن  بـراهيم  م ر ا ةيد  الرايسع

و  انتهى  ليـه مجلـس اليـواس حـ الم  رايس مجلس اليواس بخصوص ما

 ـام م بتعـديل بعـ  حح2016( لسـية 21المرةوم بقـانو  رقـم ) التال :

قانو  قانو  مصرف البمرين المرضز  والم ةساك المالية الصادرة بال

ــة الشــ و  الما م.2006( لســية 64رقــم ) ــى لجي ــه  ل ــة وقــد  مــت  حالت  20لي

قـــرار وواالقتصـــاديةع مـــ   يطـــار لجيـــة الشـــ و  التشـــريعية والقانونيـــة. 

بتعــديل مشـروف قـانو  مجلـس اليـواس حـو  قـرار مجلــس الشـورى بشـأ  

أهيـل رعايـة و بشـأ   عم2006لسـية ( 74القانو  رقـم )من  (12المادة )

جلـس مرا  بقـانو  المقـدم مـن و شنيل المعاقين والمعـد فـ   ـوء االقتـ

 25 اليواس. وقد  مت  حالته  لى لجية الخدماكع وم ر ا.
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 األول للرئيس: النائب

ونيتقـــل اآل   لـــى البيـــد التـــال  مـــن جـــدو  األعمـــا  مـــ ر اع  

 الـوني  والخاص بمياقشة  قرير لجية الش و  الخارجية والدفاف واألمـن

 ممل ــة البمــرين بخصــوص مشــروف قــانو  بالتصــدي  علــى ا فاقيــة بــين

 5مريـةع وروةيا اال مادية بشأ  نقـل المم ـوم علـيهم بعقوبـاك ةـالبة لل

ر األب الــدضتومع وحنلــ  مــن 2016( لســية 24المرافــ  للمرةــوم رقــم )

 .ليتفضلفعبدالعزيز عبدا  العجما  مقرر اللجية التوجه  لى الميصة 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 10لرايسع بداية  حنل   ثبيت التقرير ومرفقا ـه فـ  م ر ا ةيد  ا 

 المضبطة.

 

 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على  ثبيت التقرير ومرفقا ه ف  المضبطة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب األول للرئيس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه ف  المضبطة. 

 20 

 (105 صفحة /1)انظر الملحق 
 

 للرئيس:النائب األول 

وةـيبدح اآل  بمياقشـة المبـاد  واألةـس العامـة لمشـروف القـانو .  

 25  فضل األب مقرر اللجية. 
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 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

مشروف قانو  بالتصـدي   دارةت اللجية  م ر ا ةيد  الرايسع 

علـــى ا فاقيـــة بـــين ممل ـــة البمـــرين وروةـــيا اال ماديـــة بشـــأ  نقـــل 

( 24عليهم بعقوباك ةـالبة للمريـةع المرافـ  للمرةـوم رقـم )المم وم 

 5م  ممثل  و.ارة الخارجيةع وممثل  و.ارة العـد  والشـ و   مع2016لسية 

ـــانون   ـــةع والمستشـــار الق ـــ  و.ارة الدايلي ـــافع وممثل اإلةـــ مية واألوق

لشـ و  اللجـا  بـالمجلسع وانلعـت علــى قـرار مجلـس اليـواس ومرفقا ــه 

فضـــ   عـــن  ـــــمـــواد اال فاقيـــة التـــ   تـــألف  بشـــأنهع ضمـــا اةتعر ـــت

ــــالديباجـــة  ـــت المـــادة )20مـــن ) ـ ـــ  بيي ـــ  1( مـــادةع حي ( نطـــا   طبي

 10( مــن اال فاقيــة حهــم المصــطلماك العامــة 2اال فاقيــةع وعرفــت المــادة )

( مروظ نقـل المم ـوم علـيهم 3الواردة فيهاع ف  حين  ياولت المادة )

م ــوم علــيهمع حمــا المــادة وحوردك المــاالك التــ   جيــز رفــ  نقــل الم

( فقد بييت السلطاك المرضزية والسلطاك المختصة ف   يفيذ هـذه 4)

( ضــ  الطــرفين 5اال فاقيــة فــ  ضــ  البلــدينع فيمــا حلزمــت المــادة )

 15بتوفير معلومـاك للمم ـوم عليـه الـذ   سـر  بمقـه هـذه اال فاقيـة مـن 

آل ـار القانونيـة قبل دولة اإلدانة بممتـوى هـذه اال فاقيـةع باإل ـافة  لـى ا

( علــى  جــراءاك ومتطلبــاك 6المتر بــة علــى اليقــلع فيمــا نصــت المــادة )

(  ليـة  و.يـ  8( و)7 قديم نلباك اليقل والـرد عليهـاع وبييـت الماد ـا  )

المصاريف المتر بة علـى اليقـل و جـراءاك اليقـلع وحو ـمت المـواد مـن 

ــى )9) ــو ا13( حت ــةع والعف ــذ العقوب  20لخــاصع ( األح ــام الخاوــة بتيفي

والعفــو العــامع واةــتبدا  العقوبــةع و عــادة الييــر فــ  الم ــمع و نهــاء 

التيفيــذع و عــديل الم ــم حو  لنااــهع باإل ــافة  لــى الم ــم المتبيــ  

ع حمـا المـادة هذا ـالفعـل لقاعدة عدم جوا. مماضمة المـتهم مـر ين عـن 

ــة 14) ( فقــد حوردك المــاالك التــ   لتــزم فيهــا الســلطة المرضزيــة بدول
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يــــذ بتقــــديم المعلومــــاك المتعلقــــة بتيفيــــذ الم ــــم  لــــى الســــلطة التيف

ــةع بييمــا نصــت المــادة ) ــة اإلدان ــة فــ  دول ــى الم ــم 15المرضزي ( عل

الخاص بالعبورع التـ  حجـا.ك أل  نـرف وفق ـا لقوانييـه ح  يجيـ  نلـ  

نقــل الشــخل المم ــوم عليــه عبــر  قليمــهع  ذا قــدم هــذا الطلــ  مــن 

 5ة  الثة على نقل هذا الشخلع وحاالك الطرف اآلير الذ  ا ف  م  دول

( اللنــاك الواجــ   مريــر نلبــاك 16رفــ  العبــورع بييمــا بييــت المــادة )

( 20( حتـى )17اليقل والو اا  الداعمة لهاع وحيير ا نصـت المـواد مـن )

التطبي  الزمي  ل  فاقيةع و لية مثل على األح ام الختامية ل  فاقيةع 

وقد  اقيةع وديولها حيز اليفاذ وانتهااها. سوية الميا.عاكع و عديل اال ف

ــد عــرض المشــروف  ــه يجــ  عي ــى حن ــة  ل ــانون  للجي  10حمــار المستشــار الق

بقانو  على المجلسع ح  يتم التصويت بأغلبيـة حعضـاء المجلـسع نيـر ا 

( مـن اال فاقيـة بشـأ  نفـاذ هـذه اال فاقيـة 17ما نصت عليه المادة ) لى 

( من الدةتور الت   يل على: 124)بأ ر رجع ع ونبق ا ألح ام المادة 

علـى مـا يقـ  مـن  ـاريخ العمـل بهـاع وال  ال  سر  حح ام القوانين  ال»

 15يتر ــ  عليهــا ح ــر فيمــا وقــ  قبــل هــذا التــاريخع ويجــو. فــ  غيــر المــواد 

الجزاايــة الــيل فــ  القــانو  علــى ةــريا  حح امــه بــأ ر رجعــ ع وذلــ  

ــن مجلــس الشــورى ومج ــة حغلبيــة حعضــاء ضــل م ــس اليــواس حو بموافق ل

( مـــن 78ع مو ـــم ا ح  المـــادة )«المجلـــس الـــوني  بمســـ  األحـــوا 

يجــ  حيــذ الــرح  »ال امــة الدايليــة لمجلــس الشــورى قــد نصــت علــى: 

 20الك التــ  يشــترظ فيهــا حغلبيــة نــداء  باالةــم فــ  المــاالك اآل يــة: ح. المــا

وقـــد انلعـــت اللجيـــة علـــى رح  لجيـــة الشـــ و  التشـــريعية . «...ياوـــة

ة بمجلس الشورى الذ  جاء م ضد ا ة مة مشروف القانو  من والقانوني

اليــاحيتين الدةــتورية والقانونيــةع ضمــا جــاء فــ   ووــيتها ح  ي ــو  

التصويت على مشـروف القـانو  باألغلبيـة المتطلبـة لسـريا  القـانو  بـأ ر 
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( مــن الدةــتورع حيــ     124حح ــام المــادة ) لــى رجعــ ع اةــتياد ا 

قيــة  يطــو  علــى ح ــر رجعــ . ورحك اللجيــة حهميــة ( مــن اال فا17المــادة )

اال فاقية ف   طوير التعاو  الدول  ف  مجا  القانو  الجيـاا ع و سـهيل 

عملية  عادة التأهيـل االجتمـاع  لخمـخاص المم ـوم علـيهم بعقوبـاك 

 5وباةــتعراض حح ــام اال فاقيــة  بــين حنهــا ال  تعــارض  ةــالبة للمريــةع

صـدر بقـانو   عمـاال  لم ـم  ح   هـاذفاليوحح ام الدةتورع وحنه يلـزم 

قـد حعـدك هيئـة التشـري  و( مـن الدةـتورع 37الفقرة الثانية من المادة )

ع ةالمــذضور يــةمشــروف قــانو  بالتصــدي  علــى اال فاق واإلفتــاء القــانون 

ــ ـــ  لفأيت ــاد ين ــــ فضــ   عــن الديباجــةـ ــادة  عمــن م األولــى  ضــميت الم

 10وعلى ذل   ووـ  اللجيـة  مادة  يفيذية.والثانية ع ية فاقاالالتصدي  على 

مشـروف قـانو  بالتصـدي  علـى ا فاقيـة بالموافقة مـن حيـ  المبـدح علـى 

ــيهم بــين ممل ــة البمــرين  وروةــيا اال ماديــة بشــأ  نقــل المم ــوم عل

مع 2016( لســية 24المرافــ  للمرةــوم رقــم )ع بعقوبــاك ةــالبة للمريــة

فــ  وو  المرفــ . والموافقــة علــى مــواد المشــروف ضمــا وردك فــ  الجــد

 15 ـــوء مـــا دار مـــن مياقشـــاك ومـــا حبـــد  مـــن  راء ح يـــاء دراةـــة مشـــروف 

الموافقة مـن حيـ  المبـدح علـى  ــ1 القانو ع فإ  اللجية  وو  بما يل :

ــين ممل ــة البمــرين  ــة ب ــى ا فاقي ــانو  بالتصــدي  عل وروةــيا مشــروف ق

  المرافـع اال مادية بشأ  نقل المم وم علـيهم بعقوبـاك ةـالبة للمريـة

الموافقة على نصوص مواد مشروف  ــ2 م.2016( لسية 24للمرةوم رقم )

 20واألمـر معـروض علـى  القانو  ضما وردك  فصي   فـ  الجـدو  المرفـ .

 ع وم ر ا.المجلس الموقر ال خاذ ال .م
 

 األول للرئيس: النائب

  فضل األب ف اد ححمد الماج .؟ هل هيا  م حياكم ر اع  
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 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

بدايـة  ح قـدم بالشـ ر  لـى اللجيـة علـى  م ر ا ةـيد  الـرايسع 

قيـاك  وويتها بالموافقـة علـى هـذه اال فاقيـةع حيـ   ـديل  ـمن اال فا

التــ  وقعتهــا ح ومــة ةــيد  وــاح  الج لــة الملــ ع برااةــة وــاح  

 5ع الســـمو المل ـــ  األميـــر يليفـــة بـــن ةـــلما     يليفـــة راـــيس الـــو.راء

لـ  وواح  السمو المل   األمير ةلما  بن حمد    يليفـة  وبمساندة

دو  العهــد.    مثــل هــذه اال فاقيــاك بــين ح ومــة ممل ــة البمــرين والــ

لم  هــ  ذاك الـــتأ ير واليفــوذ علــى مســتوى القــرار ووــياغة القــرار العــا

 متسـارعةظل المتنيـراك الدوليـة ال يصوو ا ف و عا فاقياك لها حهميتها

 10لـى ع  ةـيد  وـاح  الج لـة د مس وـبـاأل .م اليـومالت  يشـهدها العـال

ــين ح ومــة ممل ــة البمــرين  ــة المشــترضة ب ــة الم ومي  نشــاء اللجي

تصــاد  والم ومــة الروةــيةع هــذه اللجيــة  عيــى بالتعــاو  التجــار  واالق

ــ  اإلب ــذا التوجــه ف ــل هــذه اللجــا  وبه ــوج  والعلمــ ع مث مــار والت يول

ا هـا مل ـة البمـرين فـ  ع قمرق ا هو الواج  اليوم لتعاد  ح ومـة م

 15سـتقبل يالدولية مـ  مختلـف األنيـاف ومختلـف التوجهـاك الدوليـة. اليـوم 

ةــيد  وــاح  الج لــة راــيس جمهوريــة  رضيــا رجــ  نيــ  حردوغــا ع 

ــاد  لممل ــة ــدور الري ــر. ال ــ   ب ــاك الت ــد الع ق ــ  م ــا يصــ  ف  وهــو م

ــى هــذه اال فا ــة عل ــى الموافق ــة عل ــاع نشــ ر اللجي ــةع قالبمــرين. يتام  ي

 ونتميـــى المزيـــد مـــن هـــذه اال فاقيـــاك بـــين ممل ـــة البمـــرين وروةـــيا

 20 اال ماديةع وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب ححمد مهد  المداد. 
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 أحمد مهدي الحداد: العضو

بدايـــة حود ح  حمـــ ر لجيـــة الشـــ و   مـــ ر ا ةـــيد  الـــرايسع 

ه   فـ  هـذالخارجية والدفاف واألمن الوني  على هذا التقريرع ف  الواق

ـــل و.ار ـــة مث ـــرةع وقـــد  طرقـــت الجهـــاك المعيي ـــزاك ضثي ـــة مي ة اال فاقي

 5لقــانو  االخارجيــة وو.ارة الدايليــة  لــى ح  مثــل هــذه اال فاقيــاك  عــز. 

لـد   مرين ف  هـذا الشـأ .الدول  الجياا ع وهذا هو  وجه ممل ة الب

مع 2015ة اال  بهذا الخصوص: حوال : هذه اال فاقية وقعت ف  ديسـمبر 

   ح  مضى عليها نمو ةية ومهرينع وة ال  هو: هل هيا  حـاالك فعـ

ــى روةــيا حو مــن روةــيا  لــى   ــم فيهــا نقــل مم ــومين مــن البمــرين  ل

 10يــا فاد البمـرين؟ وهــل يم ــن للجهـاك المعييــة فــ  الم ومـة المــوقرة  

ــا: المــا  18دة بخصــوص  ذا  ــم فعــ   نقــل هــ الء المم ــوم علــيهم؟  اني 

 تمــد  عــن حنــه فــ  حالــة حــدو  نــزاف بــين ممل ــة البمــرين وروةــيا 

وةــ ال   اال ماديـة يلجـأ الطرفـا  حوال   لـى المشـاوراك  ـم المفاو ـاكع

 ـاك لـم  لى اإليـوة فـ  و.ارة الخارجيـة هـو: لـو ح  المشـاوراك والمفاو

 15هـ   بيتيجـة وضـا  هيـا  نـوف مـن عـدم التيـا.  بـين الطـرفين فمـا  أك 

 فـ عـروف اإلجراءاك الت  يُفترض ح   تم لمل ذل  اليـزاف؟ ألنـه مـن الم

 لـى  ف  حالة عدم  م ن الطـرفين مـن الووـو حنه اال فاقياك األيرى 

ذضر حل حو  مسألة معيية فإنها  ما   لى التم يمع ل ن هيا لـم يُـ

و   لـى   هذه اال فاقية  ذا لم يسـتط  الطرفـا  الووـذل ع فما هو موق

 20ا ع حــل؟ حرجــو مــن اإليــوة فــ  و.ارة الخارجيــة اإلجابــة عــن هــذا الســ 

 وم ر ا. 

 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب نوار عل  المممود. 

 25 
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 نوار علي المحمود: العضو

بسم ا  الرحمن الرحيمع بداية حم ر  م ر ا ةيد  الرايسع 

تفسـار لرايس وحعضاء اللجية علـى  عـداد هـذا التقريـر الجيـد. لـد  اةا

ة بخصوص التسليم الطوع  للمجرمينع هل  طب  نصوص هـذه اال فاقيـ

 5 عليه حم ح  هيا   جراءاك حيرى؟ وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل  األيت الدضتورة ةوةن حاج   قو .  

 

 10 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

ــرايسع  ــى  مــ ر ا ةــيد  ال ــ   هــدف  ل ــة الت ــد هــذه اال فاقي حؤي

ا  التعــاو  بــين البلــدين فــ  مجــا  القــانو  الجيــاا ع وضــذل  فــ  مجــ

وجـد  التأهيل االجتماع  للمم وم عليهم. وة ال   لى الم ومة: هل 

ل ـن ولدييا حاالك ف  روةيا؟ نبع ا  وجد حاالك ف  ممل ة البمرين 

 15راةة يا؟ ح طل   لى ح  ي و  لدى الم ومة دهل لدييا حاالك ف  روة

هــاع لعمــل هــذه اال فاقيــاك مــ  الــدو  التــ  لــدييا بعــ  المم ــومين في

 10بـــ مــث    اي نــدع فهيــا  حالــة حو حضثــر مم ــوم عليهــا فــ   اي نــد

ذه ةيةع لذا ح طل   لى ح  ي و  لـدى الم ومـة مثـل هـ 15ةيواك حو 

اك التــــ   مفــــظ حقــــو  الدراةــــةع بميــــ   وقــــ  مثــــل هــــذه اال فاقيــــ

 20دة المم ومين؛ حتى يتم يوا من قضاء مم وميتهم ف  بلدانهم و عا

  أهيلهم االجتماع ع وم ر ا. 

 

 األول للرئيس: النائب

 يالد مممد المسلم. م ر اع  فضل األب  

 25 
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 مسلم: محمد الخالد  العضو

   حهميــة اال فاقيــة   مــن فــ   طــوير  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

هيل دة التأ  ف  مجا  القانو  الجياا ع و سهيل عملية  عاالتعاو  الدول

االجتمــــاع  لخمــــخاص المم ــــوم علــــيهم بعقوبــــاك ةــــالبة للمريــــة. 

 5ن بخصــوص الــرد علــى اةتفســاراك األب ححمــد المــداد واإليــوة اآليــري

 أ ع  الو.ار ا الدايلية والخارجيـة لـديهما ردود مستفيضـة فـ  هـذا الشـ

يرغـ   ح  جهة من الجهاك ــ مـ  ح  مـخل ح  البمرين لم  تباد  ــ م 

هـو مـا العودة  لى بلده ةوى مخل واحد وو.ارة الدايليـة  عرفـهع وف  

 ذضر ه ف  اال فاقياك األيرىع وم ر ا. 
 10 

 األول للرئيس: النائب

هيا     ة حةـئلة نتميـى اإلجابـة عيهـا مـن قبـل اإليـوة م ر اع  

ــ ــا ب ــم  بادله ــا  حــاالك ةــابقة   ــةع وهــ : هــل هي ين فــ  و.ارة الخارجي

دم ممل ــة البمــرين وروةــيا؟ ومــا هــ  اإلجــراءاك المتبعــة فــ  حالــة عــ

 15هـل  اال فا  بين الطرفين؟ وة ا  األيت الدضتورة ةوةن  قـو  بشـأ 

هيم الـدضتور  بـرا فضل األب وةيا؟  وجد حاالك لمم وم عليهم ف  ر

 و.ارة الخارجية. القانون  بمستشار البدو  الشيخ 

 

 وزارة الخارجية: القانوني بمستشار ال

 20حود بداية ح  ح وجه بالش ر الجزيل من  م ر ا ةيد  الرايسع 

سـعادة األعضـاء الـذين حيـدوا مـن حيـ  حوـماس الي   معـالي م  لـى 

ها. فيمــا يتعلــ  بالســ ا  األو ع بخصــوص المبــدح هــذه اال فاقيــة لجــدوا

ــين  عنــر   ســوية الميا.عــاك هــ  مســألة  م مهــا الع قــة الســيادية ب

الـدولتا  علـى ح    ـو   للتـين عقـد ا المعاهـدةع وقـد ا فقـتالدولتين ا

ـــزاف مـــن يـــ   المشـــاوراك حو المفاو ـــاكع أل  مو ـــوف   25 ســـوية ح  ن
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ا يتوقـــف علـــى رغبـــة ضـــ  الـــدولتي ن فـــ   يفيـــذ هـــذه اال فاقيـــة حةاةـــ 

اال فاقيةع وعلى ةبيل المثا  باليسبة  لى دولة اإلدانـةع هـ   تخـذ ميهـا 

ذراا  لعدم االةتجابة للدولة الت   طل   يفيذ الم م لديهاع ومـن هيـا 

 مددك وةيلة التسوية السلمية؛ ألنه مـن غيـر المتوقـ  ح  ي ـو  هيـا  

ــــةع وال يُتوقــــ  حال    5ســــفر هــــذه يــــ ف جــــوهر  بشــــأ  هــــذه اال فاقي

المشـاوراك حو المفاو ــاك عــن ا فــا ع بـل األضثــر  وقع ــا هــو ح   ســفر 

ها ا  الوةيلتا  عن ا فا  أل  نزاف ممتمـل. باليسـبة  لـى مسـألة  سـليم 

المجــرمين هــ  مســألة  م مهــا قواعــد حيــرى فــ  القــانو  ةــواء فــ  

قانو  العقوباك حو ح   جراءاك حيرىع ومن  م هـذه اال فاقيـة ال  سـر  

 10ونهـاا  مـن قبـل دولـة اإلدانـةع وفـ   المم وم عليهم بم ـم بـاكٍ على

حالة وجود حالة  سليم مجرمين ييبن  اليير ف  القواعد الخاوة بمثـل 

هــذا المو ــوف. فيمــا يتعلــ  بوجــود حو عــدم وجــود حــاالك فــ  روةــيا 

اال مادية؛ فبمس  معلوما يا ال  وجد مثل هـذه المـاالك حالي ـاع ول ـن 

 عقد على ةبيل االحتياظع فف  حالة وجود موانيين  م هذه اال فاقياك 

 15الم م عليهم ف  دولة معيية فإنه بموجـ  مثـل هـذه اال فاقيـة حةـتطي  

اللجوء  لى اةتعادة الموانن المم وم عليه لتيفيذ الم م ف  دولته ــ 

ــا  ــه اجتماعي  ــا مــن  عــادة  أهيل ــذ  يم يي ـــ األمــر ال ممل ــة البمــرين ـ

على اليقطة األيـرى بخصـوص حنـه فـ  حالـة عـدم  ونفسي اع وهو ما يرد

وجــود مثــل هــذه اال فاقيــاكع فــإ  مســألة  ســليم المم ــوم علــيهم غيــر 

 20واردة بالش ل اإللزام  المبدا ع و صـب  المسـألة يا ـعة لمفاو ـاك 

ــا لعــدم وجــود  ــه مــن موانييه ــة المم ــوم علي ــين دول ــة ب وع قــاك  يااي

 ا.ا فاقية لتيييم مثل هذه المسألةع وم ر 

 

 األول للرئيس: النائب 

 25 م ر اع  فضل األب نوار عل  المممود. 
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 نوار علي المحمود: العضو

بخصــــوص التســــليم الطــــوع ع هــــل  مــــ ر ا ةــــيد  الــــرايسع 

  جراءاك اال فاقية  تضمن هذا األمر حم ال؟ وم ر ا.

 

 5 النائب األول للرئيس:

 مستشــارالالــدضتور  بــراهيم بــدو  الشــيخ مــ ر اع  فضــل األب  

 و.ارة الخارجية. القانون  ب

 

 وزارة الخارجية: القانوني بمستشار ال

 10التسليم الطوع  فيما يتعل  بمالة روةيا  م ر ا ةيد  الرايسع 

لتسليم اال مادية  م مه نصوص هذه اال فاقيةع فف  حالة الرغبة ف  ا

اع الطوع  فذل  يخض  للقواعـد الميصـوص عليهـا فـ  اال فاقيـة نفسـه

 وم ر ا.

 

 15 األول للرئيس: النائب

 حيرى؟ هل هيا  م حياك  م ر اع 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 20 األول للرئيس: النائب

 مشروف القانو  من حي  المبدح؟ هل يواف  المجلس على  
 

 )أغلبية موافقة(
 

 25 األول للرئيس: النائب

مياقشة  لى اآل  ونيتقل . مشروف القانو  من حي  المبدحقر ي ذ   

   فضل األب مقرر اللجية.مواد مشروف القانو  مادة مادة. 
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 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

الديباجة ضما جـاءك مـن  وو  اللجية بالموافقة على  :ديباجةال 

 .الم ومة

 

 5 األول للرئيس: النائب

 ؟الديباجةهل هيا  م حياك على  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 األول للرئيس: النائب

 فضـل األب عبــدالجليل  بـراهيم    نريــف األمـين العــام للمجلــس  

 .باجةبت وة حةماء األعضاء أليذ موافقتهم نداء  باالةم على الدي

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ  

 15 (الديباجةعلى  رأيهم نداًء باالسم

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 مواف .  
 

 20 أحمد مهدي الحداد: العضو

 مواف .  
 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 مواف .  
 25 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 مواف .  
 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 33)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 5 موافقة.  
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

  .مواف  
 

 10 خالد حسين المسقطي: العضو

 مواف .  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 مواف .  
 15 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 مواف .  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 20 مواف .  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 مواف .  
 

 25 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 34)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 سمير صادق البحارنة: العضو

 مواف .  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 5 موافقة.  
 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 مواف .  
 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 مواف .  
 15 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 مواف .  
 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 20 مواف .  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 مواف .  
 

 25 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 35)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 5 مواف .  
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 مواف .  
 

 10 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  
 

 نوار علي المحمود: العضو

 مواف .  
 15 

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
 

 األول للرئيس جمال محمد فخرو: النائب

 20ونيتقـــل اآل   لـــى  ذ   ُقـــر الديباجـــة. جمـــاف. موافـــ . موافقـــة باإل 

 اللجية.  فضل األب مقررع األولىالمادة 
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 ووــ  اللجيــة بالموافقــة علــى هــذه المــادة ضمــا  المــادة األولــى: 

 25 جاءك من الم ومة.

 

 األول للرئيس: النائب
 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 30 )ال توجد مالحظات(
 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 36)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 األول للرئيس: النائب

لــس  فضـل األب عبــدالجليل  بـراهيم    نريــف األمـين العــام للمج

 . لىاألودة بت وة حةماء األعضاء أليذ موافقتهم نداء  باالةم على الما

 

 5ذ )وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخ

 (األولىموافقتهم نداًء باالسم على المادة 
 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 مواف .  
 10 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 مواف .  
 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 15 مواف .  
 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 مواف .  
 

 20 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  
 25 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 مواف .  
 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 37)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 خالد حسين المسقطي: العضو

 مواف .  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 5 مواف .  
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 مواف .  
 

 10 درويش أحمد المناعي: العضو

 مواف .  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 مواف .  
 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 20 مواف .  
 

 سمير صادق البحارنة: العضو

 مواف .  
 

 25 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موافقة.  
 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 38)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 5 مواف .  
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 مواف .  
 

 10 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 مواف .  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 مواف .  
 15 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 20 مواف .  
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 مواف .  
 

 25 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 39)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 نانسي دينا إيلي خضوري: عضوال

 موافقة.  
 

 نوار علي المحمود: العضو

 5 مواف .  
 

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
 

 10 األول للرئيس جمال محمد فخرو: النائب

ونيتقــل اآل   لــى . هــذه المــادة ذ   ُقــر جمــاف. موافــ . موافقــة باإل 

 اللجية. ع  فضل األب مقررالتاليةالمادة 

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 15 وو  اللجية بالموافقـة علـى هـذه المـادة بالتعـديل  المادة الثانية: 

 الوارد ف  التقرير.

 

 األول للرئيس: النائب

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

لــس  فضـل األب عبــدالجليل  بـراهيم    نريــف األمـين العــام للمج

 25 . نيةالثادة بت وة حةماء األعضاء أليذ موافقتهم نداء  باالةم على الما

 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 40)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ذ )وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخ

 (الثانيةموافقتهم نداًء باالسم على المادة 
 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 5 مواف .  
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 مواف .  
 

 10 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 مواف .  
 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 مواف .  
 15 

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 20 موافقة.  
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 مواف .  
 

 25 المسقطي:خالد حسين  العضو

 مواف .  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 41)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 مواف .  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 5 مواف .  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 مواف .  
 

 10 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 مواف .  
 15 

 البحارنة:سمير صادق  العضو

 مواف .  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 20 موافقة.  
 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 مواف .  
 

 25 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 42)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 مواف .  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 5 مواف .  
 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 10 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 مواف .  
 15 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 20 مواف .  
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  
 

 25 نوار علي المحمود: العضو

 مواف .  
 

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 43)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 األول للرئيس جمال محمد فخرو: النائب

 ذ   قــر هــذه المــادة بتعــديل اللجيــة. جمــاف. موافــ . موافقــة باإل 

ك وةيصـووبهذا ن ـو  قـد انتهييـا مـن مياقشـة مـواد مشـروف القـانو ع 

ـــانو  فـــ   ـــى مشـــروف الق ـــداء  باالةـــمع  فضـــل األباآل  عل  مجموعـــه ن

 5 عبدالجليل  براهيم    نريف األمين العام للمجلس.

  

ذ ألخ )وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء

 القانون في مجموعه(مشروع رأيهم نداًء باالسم على 
 

 10 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 مواف .  
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 مواف .  
 15 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 مواف .  
 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 20 مواف .  
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 

 25 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 44)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 خالد حسين المسقطي: العضو

 مواف .  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 5 مواف .  
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 مواف .  
 

 10 درويش أحمد المناعي: العضو

 مواف .  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 مواف .  
 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 20 مواف .  
 

 سمير صادق البحارنة: العضو

 مواف .  
 

 25 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موافقة.  
 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 45)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 5 مواف .  
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 مواف .  
 

 10 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 مواف .  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 مواف .  
 15 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 20 مواف .  
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 مواف .  
 

 25 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 مواف .  
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 مواف .  



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 46)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ا إيلي خضوري:نانسي دين العضو

 موافقة.  
 

 نوار علي المحمود: العضو

 5 مواف .  
 

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
 

 10 األول للرئيس جمال محمد فخرو: النائب

وةـوف نأيـذ رحي ـم علـى حيـذ الـرح  جمـاف. مواف . موافقة باإل 

  اليهاا  بعد مرور ةاعة من اآل . فهل يواف  المجلس على ذل ؟

 

 موافقة()أغلبية 
 15 

 النائب األول للرئيس:

ونيتقــل اآل   لــى البيــد التــال  مــن جــدو  األعمــا   .ذلــ قــر يُ ذ   

و  والخاص بمواولة مياقشة  قرير لجية الخدماك بخصوص مشروف قان

ــاك  ــى التلقــي  االوــطيبشــأ  اةــتخدام التقيي ــة المســاعدة عل اع  الطبي

 20مـــن مجلـــس واإليصـــاسع )المعـــد فـــ   ـــوء االقتـــرا  بقـــانو  المقـــدم 

د ححمـد (ع وحنل  مـن األب الـدضتور ةـعي2اليواس(. ابتداء من المادة )

 عبدا  التوجه  لى الميصة فليتفضل.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 25 ووــ   (:2المــادة )مــ ر ا ةــيد  الــرايسع الســ م علــي مع  

 ير.اللجية بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقر
 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 47)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ئب األول للرئيس:النا

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 مقرر اللجية.التاليةع  فضل األب 

 

 15 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 ووــ  اللجيــة بالموافقــة علــى  :: لجيــة اإلمــرافالثــان الفصــل  

 بالتعديل الوارد ف  التقرير.مسمى الفصل 

 

 النائب األول للرئيس:

 20 ؟مسمى الفصلهل هيا  م حياك على  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 النائب األول للرئيس:

 25 بتعديل اللجية؟ مسمى الفصلى هل يواف  المجلس عل 

 

 )أغلبية موافقة(
 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 48)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 النائب األول للرئيس:

بتعــديل اللجيــة. ونيتقــل اآل   لــى المــادة  مســمى الفصــلقــر يُ ذ   

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 5 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 ووــ  اللجيــة بالموافقــة علــى هــذه المــادة بالتعــديل  (:3المــادة ) 

 الوارد ف  التقرير.

 

 األول للرئيس: النائب

 10 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 15 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 األول للرئيس: النائب

ـــى المـــادة  ذ    ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  20 ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

  وو  اللجية بمذف هذه المادة. (:4المادة ) 

 25 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 49)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 األول للرئيس: النائب

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :األول للرئيس النائب

 هل يواف  المجلس على حذف هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 األول للرئيس: النائب

 ذ   مــذف هــذه المــادة. ونيتقــل اآل   لــى المــادة التاليــةع  فضــل  

 األب مقرر اللجية.
 

 15 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

بعـــدم الموافقـــة علـــى   ووـــ  اللجيـــة مســـتمد ة:( ال1المـــادة ) 

 المادة.اةتمدا  هذه 
 

 األول للرئيس: النائب

 20 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 25بعـــدم الموافقـــة علـــى   ووـــية اللجيـــة هـــل يوافـــ  المجلـــس علـــى 

 اةتمدا  هذه المادة؟
 

 )أغلبية موافقة(
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 األول للرئيس: النائب

التاليـةع  فضـل األب مقــرر . ونيتقـل اآل   لــى المـادة يُقـر ذلـ   ذ  

 اللجية.
 

 5 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

بعـــدم الموافقـــة علـــى   ووـــ  اللجيـــة ســـتمد ة:( الم2المـــادة ) 

 اةتمدا  هذه المادة.
 

 األول للرئيس: النائب

 10 فضـل  األيـت الـدضتورة  هل هيا  م حياك على هذه المـادة؟ 

  جهاد عبدا  الفا ل. 
 

 :جهاد عبداهلل الفاضلالدكتورة العضو 

حعتقــد ح  هيــا  يطــأع فمبــذا لــو يــتم  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

 15ن عالتأضد من ومة التصويتع حي  يبدو ح  عدد األوواك الممتيعة 

 وو  اع وم ر ا.  12التصويت ه  
 

 األول للرئيس: النائب

م ر اع حرجو مي م اعتماد عدد األعضاء الموافقينع وما عـدا  

 20  ؟حيرىهيا  م حياك هل ذل   جاهلوهع 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 25بعـــدم الموافقـــة علـــى   ووـــية اللجيـــة هـــل يوافـــ  المجلـــس علـــى 

 اةتمدا  هذه المادة؟
 

 )أغلبية موافقة(
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 األول للرئيس: النائب

. ونيتقـل اآل   لــى المـادة التاليـةع  فضـل األب مقــرر يُقـر ذلـ   ذ  

 اللجية.

 

 5 سعيد أحمد عبداهلل: الدكتور العضو

  وو  اللجية بمذف هذه المادة. (:5المادة ) 

 

 األول للرئيس: النائب

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 هل يواف  المجلس على حذف هذه المادة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 األول للرئيس: النائب

ونيتقــل اآل   لــى المــادة التاليــةع  فضــل  ذ   مــذف هــذه المــادة.  

 20 األب مقرر اللجية.

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

ــرقيم 4: 6)المــادة الفصــل الثالــ : التــرييل:    (:بعــد  عــادة الت

 لتقرير.ا وو  اللجية بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد ف  

 25 
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 األول للرئيس: النائب

 ه المادة؟هل هيا  م حياك على هذ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 األول للرئيس: النائب

 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 األول للرئيس: النائب

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 15 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 حذف هذه المادة.الموافقة على ب وو  اللجية  (:7المادة ) 

 

 األول للرئيس: النائب

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 هل يواف  المجلس على حذف هذه المادة؟ 
 25 

 )أغلبية موافقة(
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 األول للرئيس: النائب

 ذ   مــذف هــذه المــادة. ونيتقــل اآل   لــى المــادة التاليــةع  فضــل  

 األب مقرر اللجية.

 

 5 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

  وو  اللجية بمذف هذه المادة. (:8المادة ) 

 

 األول للرئيس: النائب

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 يواف  المجلس على حذف هذه المادة؟هل  

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 األول للرئيس: النائب

ع مسـمى الفصـل الرابـ  ذ   مذف هـذه المـادة. ونيتقـل اآل   لـى  

 20  فضل األب مقرر اللجية.

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 قييـــاك المســـاعدة علـــى التلقـــي  االوـــطياع  الفصـــل الرابـــ :   

مســمى  ووــ  اللجيــة بالموافقــة علــى واإليصــاس و ــوابب ممارةــتها: 

 25 بالتعديل الوارد ف  التقرير.الفصل 
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 األول للرئيس: النائب

 ؟الفصلهل هيا  م حياك على مسمى  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 األول للرئيس: النائب

 بتعديل اللجية؟ الفصلهل يواف  المجلس على مسمى  

 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 األول للرئيس: النائب

ونيتقــل اآل   لــى المــادة  بتعــديل اللجيــة. الفصــل ذ  يُقــر مســمى  

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 15 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 ووـ  اللجيـة بالموافقـة علـى  (:بعد  عـادة التـرقيم 5: 9المادة ) 

 ديل الوارد ف  التقرير.هذه المادة بالتع

 

 األول للرئيس: النائب

 20 فضــل األب الــدضتور  هــل هيــا  م حيــاك علــى هــذه المــادة؟ 

 مممد عل  حسن عل .

 

 :العضو الدكتور محمد علي حسن علي

نــــــر  للتلقــــــي   3مــــــ ر ا ةــــــيد  الــــــرايسع المــــــادة حوردك  

 25االوطياع ع وه  نر  التلقي  الت   ساعد على التلقـي  االوـطياع ع 
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المجهر ع ونفل األنبوس. حنا حعتقـد  ه  التلقي  االوطياع ع والمقنو

ح  فـ  المـادة امـتباه ا بـين الطــر  المسـاعدة علـى الممـل وبـين الطــر  

المساعدة على اإليصاس والتلقـي  االوـطياع ع فـالمفترض حال يمصـل 

 سـتخدم التقييـاك »نـل المـادة: يقـو    ـرار فـ  نـل المـادةع حيـ  

 5وضأنما  حدى الطـر  هـ  « على التلقي  االوطياع الطبية المساعدة 

التلقـــي  االوـــطياع ؛ لـــذا حعتقـــد ح  المـــادة فيهـــا   ـــرارع ويجـــ  ح  

:  ســتخدم التقييــاك الطبيــة المســاعدة ي ــو  نــل المــادة فــ  ديباجتهــا

ع ألنــه يمصــل   ــرار فــ  نــل االوــطياع علــى الممــل بــد  التلقــي  

ـــــاك المســـــ ـــــى التلقـــــي  المـــــادةع وال يم ـــــن ح  نقـــــو  التقيي اعدة عل

 10 ع وم ر ا.االوطياع و حدى الطر  ه  التلقي   االوطياع 

 

 األول للرئيس: النائب

 فضل  األيت الدضتورة مريم عذب  الج همة الرايس م ر اع  

  التيفيذ  للهيئة الونيية لتيييم المهن والخدماك الصمية. 

 15 

 الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

 :الصحيةلتنظيم المهن والخدمات 

 مت وـياغة ديباجـة المـادة علـى حةـا   م ر ا ةيد  الرايسع 

اك مســمى القــانو ع ومســمى القــانو  هــو التلقــي  االوــطياع  والتقييــ

 20  المســاعدة علـــى اإلنجـــاسع  ــم جـــاءك البيـــود لتُعــر ف ذلـــ . وـــمي  ح

ة المســمى موجــود ول يــه المســمى الشــاملع بييمــا الم ونــاك الدايليــ

  ى  تطـاب  مـ شمل  حدى المسمياك باإل افة  لى مسمياك حيرىع حت

ـــى  ـــاك المســـاعدة عل ـــيس التقيي ـــانو  ل ـــانو  أل  مســـمى الق مســـمى الق

 المملع وم ر ا.

 25 
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 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب جواد عبدا  عبا . 

 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 5حنا حقتر  بخصوص هذه المادة ح  ي يذ  م ر ا ةيد  الرايسع 

ود ح  نـر  فـأ 3ة. بمـا ح  هيـا  رح  المجلس األعلى للش و  اإلةـ مي

اذ ي ــو  هيــا  رح  للمجلــس األعلــى للشــ و  اإلةــ مية حتــى يــتم ا خــ

 قرار ةليم فيما يتعل  بهذه المادةع وم ر ا.

 

 10 النائب األول للرئيس:

 م ر اع  فضل  األيت .هوة مممد ال وار .  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

إليـوا  بخصـوص حود ح  حةتفسـر مـن ا م ر ا ةـيد  الـرايسع 

 15مـدد مـن حية  قيية حيـرى معتمـدة عالمي ـا  »البيد )د( الذ  ييل على: 

   الهيئـةهـل ذلـ  يعيـ  ح« قبل الهيئة بياء  على الدراةاك المتخصصة...

ااج هــ  مــن  قــوم بعمــل الدراةــاك المتخصصــةع حم ح  الهيئــة  أيــذ بيتــ

 الدراةاك عالمي ا؟ حبذا لو يتم  و ي  ذل ع وم ر ا.

 

 20 األول للرئيس: بالنائ

 فضل  األيت الدضتورة مريم عذب  الج همة الرايس م ر اع  

  التيفيذ  للهيئة الونيية لتيييم المهن والخدماك الصمية. 
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 الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

 :لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المقصــود بــذل  هــو اليتــااجع ولــيس ح   مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

ه قــوم بعمــل هــذه الدراةــاك. ضمــا حود  و ــي  ح  هــذالهيئــة هــ  مــن  

 5ةـ مية التقيياك المذضورة الت  ي يذ رح  المجلس األعلـى للشـ و  اإل

  حعتقـد حفيها؛ ه   قيياك قاامة حالي ا ومعتـرف فيهـا وموافـ  عليهـاع و

  فـرحيـه  إلةـ ميةع وحيـذكاللجية اةـتدعت المجلـس األعلـى للشـ و  ا

ممارةـــاك ليســـت جديـــدة فـــ  ممل ـــة هـــذا المجـــا ع ح  ح  هـــذه ال

بـ ع البمرينع ومعترف فيها ف  البمرين وضـذل  فـ  دو  الخلـيج العر

 10 وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب ححمد مهد  المداد. 

 

 15 أحمد مهدي الحداد: العضو

لــد  اةتفســار بخصــوص الــيل الــذ   مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

 عارض  ع فليفترض حنه«ةالشريعة اإلة ميوبما ال يتعارض م  »يقو : 

يد عمعهاع ف يف يم ن للجهاك المعيية ف  الدولة التمق  من ذل ؟ 

يـف عملية اإليصاس  وجد  جراءاك نبية ووـمية ومواعيـد ... لـخع ف 

 20مـو   ستطي  الجهاك المعيية ح   ـتم م فـ  مثـل هـذه األمـور؟ هـل يقو

  اإليـوا ؟ حبـذا لـو يجيبيـابإرةا  ححد حم ح  هيا  موافقة مسبقة مث  

 ف  و.ارة الصمة عن هذا االةتفسارع وم ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

 25غانم بن فضل البوعييين و.يـر مـ و   األبم ر اع  فضل ةعادة  

 مجلس  الشورى واليواس. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

باليســبة  لــى نلــ  األب جــواد عبــا ع  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

لـى   مت مخانبة المجلس األعلى للش و  اإلةـ مية وجـاء يطـاس فقد 

 م مـــن ةـــمو الشـــيخ عبـــدا  بـــن يالـــد2015مـــار   31اللجيـــة بتـــاريخ 

 5ام    يليفــة راــيس المجلــس األعلــى للشــ و  اإلةــ ميةع وجــاء فــ  يتــ

يســرن   فــادة معــالي م ــــ يخانــ  معــال  راــيس مجلــس »الخطــاس: 

 و  اإلةـــ مية قـــد انلـــ  علـــى الشـــورى ـــــ ح  المجلـــس األعلـــى للشـــ

ــد الدراةــ ــهع وبع ـــ المشــار  لي ــيهم ـ ــرح  م ــ  ال ـــ ضمــا نل ــاب م ـ ة ضت

 مية ـــوالمياقشة دايل المجلس حودر ــ المجلس األعلـى للشـ و  اإلةـ 

 10م رحيه المتر ـ  فـ  التقريـر مرفـ  نيـهع مـاضرين لمعـالي م  عـاون 

لجيـة زويـد الع فقـد  ـم  «وحرو م الداام لما فيه رفعـة ديييـا وونييـا

جيــة بتقريـر ضامـل مــن المجلـس األعلــى للشـ و  اإلةــ ميةع وقامـت الل

 ر ا.مش ورة باأليذ بجمي  اليقاظ الت  جاءك ف  هذا التقريرع وم 

 

 15 النائب األول للرئيس:

 .مقرر اللجيةم ر اع  فضل األب  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

ب ححمــد المــداد بخصــوص ةــ الل  األ مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

 20فـ   واألب جواد عبا ع فمـن بـين اإلجـراءاك التـ   سـتخدم فـ  الخـار 

ةع ال ثيــر مــن الــدو  النربيــة ح  يــتم  خصــي  بويضــاك الــزو  والزوجــ

اء ول ــن يــتم الطلــ  مــن حم حو مــن امــرحة حيــرى بالممــلع وهــذا اإلجــر

عة يطب  يارجي ـا ول يـه مرفـوض فـ  البمـرين ألنـه يتعـارض مـ  الشـري

 اك الت ميةع و م ذضر ذل  ف  هذا القانو . ال ثير من اإلجراءاإلة 

 25  تعارض م  الشريعة اإلة مية لن  عتمد ف  البمرينع وم ر ا.
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 األول للرئيس: النائب

م ر اع للتو ي : نل المادة المال  يقو     اإلجراءاك الث  ـة  

ـــ متعــارف عليهــا ـــ ضمــا ذضــرك األيــت الــدضتورة مــريم الج همــة ـ  ـ

ــةطبقــمو ى ع وضمــا ذضــر األب الــو.ير حنــه  ــم حيــذ رح  المجلــس األعل

 5ت ا اةتمد عجز المادة يتياو  البيد )د(ع و ذللش و  اإلة مية بشأنها 

ــى للشــ و  اإلةــ مي ــدة فيجــ  حيــذ رح  المجلــس األعل  ةح  مــواد جدي

 ولة عليهــا. وبخصــوص االلتــزام بــالتطبي ع حعتقــد ح  و.ارة الصــمة مســ

 هـا  لدى الو.ارة ح  م  مـن حيـ  التطبيـ  فيم يعن ذل ع و ذا ضا

 ح   تخذ القرار المياة . هل هيا  م حياك حيرى؟

 10 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :األول للرئيس النائب

 ؟بتعديل اللجية هل يواف  المجلس على هذه المادة 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 :األول للرئيس النائب

ـــة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة  ـــديل اللجي ـــى المـــادة . بتع ونيتقـــل اآل   ل

 20 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقـة علـى  (:بعد  عادة الترقيم 6: 10المادة ) 

 .بالتعديل الوارد ف  التقريرهذه المادة 

 25 
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 :األول للرئيس النائب

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 حظات()ال توجد مال
 5 

 :األول للرئيس النائب

 ؟بتعديل اللجية هل يواف  المجلس على هذه المادة 

 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 :األول للرئيس النائب

ـــة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة  ـــديل اللجي ـــى المـــادة بتع . ونيتقـــل اآل   ل

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 15 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقـة علـى  (:بعد  عادة الترقيم 7: 11المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 :األول للرئيس النائب

 20األيت جميلة علـ    فضل  هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 ةلما . 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

لجية الش و  التشريعية والقانونية ذهبت  م ر ا ةيد  الرايسع 

 25ح  الفقرة ).( فيها مبهة عدم دةتوريةع وحود ح  حو   األمـر ألنـ   لى 

حيالف رحيها فيما يتعلـ  بوجـود مـبهة عـدم دةـتورية. بمسـ  مـا ذهبـت 
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 ليه اللجية هيا  عدم مساواة و مييز عيدما نمدد عدد األجية الميقولـة 

 لــى المــرحة وفــ  الســن. ةــيد  الــرايسع هيــا  مبــاد  اةــتقرك عليهــا 

ةــتورية وحهمهــا ــــ فيمــا يتعلــ  بمو ــوف المســاواة ــــ ح  المم مــة الد

المقصود من مبدح المساواة هو عدم جوا. التمييز التم م  بين فئتين 

 5متما لتين بدو  مبررع وف  مو ـوف  مديـد عـدد األجيـة التـ   يقـل  لـى 

المرحة ال يوجد  مييز غير مبـرر؛ أل  اللجيـة عيـدما ا خـذك هـذا القـرار 

تصين ف  هـذا المجـا ع واآلراء القاامـة علـى حةـا  اةتشفت  راء المخ

 قـو     الممـل ـــ ليس ف  البمرين فقـب بـل فـ  العـالم حجمـ  ــ علم  

ةـية فيـه  35المتعدد حو نقل األجية المتعدد للمرحة الت  يقل عمرها عن 

ــا  ووــ  بأنــه   10يطــورة علــى وــمتهاع والهيئــاك المعييــة بالتخصــي  داام 

زروعة ف  رحـم المـرحة حجيـة فرديـة؛ حفاظ ـا يفضل ح    و  األجية الم

على ومة المرحة والجيين. والجمعية األمري ية للخصـوبة حووـت بيقـل 

عدد معين من البويضاك المخصبة فقب  لى الرحم بعد التخصـي  بيـاء 

علــى ةــن المــرحةع ح  ح  هــذا التمييــز قــاام علــى حمــر علمــ ع وبالتــال  

 15افة  لــى ح  هيــا  العديــد مــن  يتفــ  معــه مــبهة عــدم الدةــتورية. باإل ــ

ـــد  ـــ   مدي ـــة ف ـــا المشـــرف الســـلطة التقديري ـــ  فيه ـــ  يمل األح ـــام الت

ــانو  ممارةــة المقــو   ــا  ق ــى ةــبيل المث ــا عل ــةع ميه المراضــز القانوني

ةــيةع فــ  حــين ح   20السياةــةع نمــن حــددنا ح  ةــن االنتخــاس هــ  

 ةـيةع هيـا   مييـز 30الدةتور قا     ةن الترم  لمجلس اليواس ه  

 20بين المـوانيين علـى حةـا  السـنع ول ـن للمشـرف ةـلطة  قديريـة فـ  

هـذه الفقـرة مــن هـذه المــادة فـإ  ذلــ  المشــر ف ذلـ ع وهيـا عيــدما يقـر 

ـــة  ـــت التجـــارس العلمي ـــ  ح بت ـــرحةع حي ـــى مصـــلمة الم ـــا عل ـــأ   حفاظ  ي

ــةع  ــد .رف عــدد األجي ــأ ير عي ــا دور و  ــة ح  الســن له والممارةــاك العلمي

  اللجية الذ  ذه   لى وجود مبهة عدم دةتوريةع وعليه ال ح ف  م  رح

 25 وم ر ا.
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 :األول للرئيس النائب

 م ر اع  فضل األب الدضتور ححمد ةالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

ــرايسع  ــد  مــ ر ا ةــيد  ال ــة بخصــوص البي  5ح فــ  مــ  رح  اللجي

 ن معييةف  ة).(. ةابق ا ا فقيا على حال يزرف الطبي  حضثر من بويضة 

  فـبويضـاك ملقمـة  3ةيةع وعلى حال  زرف حضثر من  35وه  حقل من 

ةــية. لقــد حــددك للــدضتور العــدد الــذ  يم ــن .راعتــهع  35ةــن فــو  

وضلمـــة ايتـــزا  هيـــا يطيـــرة ضمـــا حيبر يـــا األيـــت دال  الزايـــد فـــ  

 10يعة الجلسة السابقةع االيتزا  معيـاه  جهـاضع واإلجهـاض بمسـ  الشـر

حـم روضع وما دمت قد حددك لخنباء بـأال يزرعـوا فـ  اإلة مية مرف

 ةـية حضثـر مـن بويضـة ملقمـةع وحـددك لهـم بـأال 35المرحة  مت ةـن 

ذا ةـيةع فلمـا 35بويضاك ملقمة للزوجـة فـو  ةـن  3يزرعوا حضثر من 

تـرييل االيتزا   ذ ؟  ذا  م االيتزا  فالطبي  يماة  ويسم  ميه ال

 15ستشفى هاضع حو يضطر  لى ديو  المض هذه المرحة لعملية  جألنه عر ل

 «االيتـزا »إلجراء عملية اإلجهاض ف  غير مرضزهع فأرى ح  ضلمة 

 يج  ح   لنى من هذه المادةع وم ر ا.

 

 :األول للرئيس النائب

 20 م ر اع  فضل األب ف اد ححمد الماج . 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

ةــ ال  لإليــوة فــ  و.ارة الصــمة: فــ   مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

ع ضم عمر األجيـة 3حجية ويختز  ميها  4عملية االيتزا ع عيدما  زرف 

 25وقت االيتزا ؟ وهل دبت المياة ف  هذه األجية؟ هذا قد ي ـو  ةـ اال  
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علمي ــا ال نعــرف جوابــهع   ا دبــت الميــاة فــ  هــذه األجيــة حوــب  الجيــين 

لميـاة مـن األةـا ؟ عيـدما مخص ا له مرضز قـانون ع ف يـف  سـلبه ا

ميهــاع  3بويضــاك و زرعهــا فــ  الــرحم ومــن  ــم ةــتختز   4 ريــد  لقــي  

فهل بدح القل  ف  العمـل؟ هـل بـدحك األنـراف  تشـ ل؟ وهـل  شـ ل 

 5األنراف يعي  ح  المياة دبت ف  هذا الجيين؟  ذا دبت الميـاة فـ  هـذا 

ا لـه مرضـز  قـانون  الجيين فشرف ا  يقو : الع والجيين حوـب  مخصـ 

وله الم  ف  المياةع والس ا  موجه  لى و.ارة الصمةع ضم هو حقصى 

 عمر إلجهاض الجيين؟ وم ر ا.

 

 10 :األول للرئيس النائب

 .مقرر اللجيةم ر اع  فضل األب  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

بخصــوص المو ــوف الــذ   فضــلت بــه  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

 15 80ر  مو ــوف القــانو : مــخل عمــره األيــت جميلــة ةــلما ع مثــا  يــا

ةــية فــ  ضثيــر مــن األحيــا  ال  جــرى لــه عمليــة بســب  عمــرهع فــ  

يســـتطي  الطبيـــ   جـــراء عمليـــة لهـــذا الشـــخل عـــادة يقـــوم بإجرااهـــا 

ة. ةيةع فمو وف السن يتعل  بأمور نبية ياو 35حو  30لشخل عمره 

بب بخصوص االيتزا ع االيتزا  بمد ذا ه يمير والمـادة حـددك بالضـ

 20 ذا  ــم متــى يعتبــر االيتــزا  قانوني ــاع وحُــدد ذلــ  بموافقــة الزوجــةع و

اع ونبع ــا اإلجهــا ض فــ  االيتــزا  فــ  غيــر هــذه األحــوا  يعتبــر  جها ــ 

 هذا القانو  غير واردع وم ر ا.

 

 :األول للرئيس النائب

 25 م ر اع  فضل  األيت .هوة مممد ال وار .  
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 العضو زهوة محمد الكواري:

ححببت ح  حةتفسر: هل اةتخدام ضلمة  الرايسعم ر ا ةيد   

ع «جة.رف حضثر من جيين ف  رحم الزو»جيين ومي ؟ ألنيا قليا هيا: 

ــين»فأعتقــد ح  الصــمي  ضلمــة  ــى «جييي ــين حت ع أل  األقــل هــو جييي

 5سـ  حةتطي  ح  حيتز  الحق اع فإذا ضا  واحد ا ف يف ةأيتز ؟ وبم

فيـه   عيـ  ح  الـرو  دبـتما هو متعارف عليـه حعتقـد ح  ضلمـة الجيـين 

ــة التــ   ســب  ذلــ ــا ضيــف هــو األمــر؟ والمرحل علــم   ال حوال حعلــم علمي 

 وا هذا األمرع وم ر ا.بشأنهاع وح ميى ح   و م

 

 10 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

ـــ فيمــا يتعلــ   مــ ر ا ةــيد  الــرايسع   ذا بمراحــل نمــو الجيــين ـ

 15احـل ـــ ضا  ضامل الخلقة ولم  لـج فيـه الـرو  مـث   حو غيرهـا مـن المر

  المجلـس األعلـى للشــ و د فهـ   متـا   لـى فتــاوى مـرعيةع بميـ  يبــ

اإلةـــ مية رحيـــه الشـــرع  فـــ  ذلـــ ع فهيـــا  جوانـــ  متعـــددة وحـــاالك 

ع مختلفــة لــذا البــد ح  ي ــو  هيــا  رح  مــرع  لمثــل هــذه المــاالك

 حـل التـ وي و  هذا الـرح  الشـرع  رحي ـا  فصـيلي ا باليسـبة لتلـ  المرا

 20الجع   ـو  فيهــا .راعـة األجيــةع وفـ  هــذا القـانو  هــذا األمـر غيــر معــ

حيـ  لــم  ــتم معالجــة حالــة اإلجهــاض مــن ناحيــة مــرعيةع ف ــو  هــذه 

جـة  لـى الماالك متعددةع وهيا  مراحل لزراعـة األجيـة فهـذا األمـر بما

شـ و  البـد مـن حيـذ رح  المجلـس األعلـى لل  ع  ذ بت فيـه  راء مرعية

ــدييا فــ  ــرة ل ــن المعتمــد ل ــاوى ضثي ــا  فت  اإلةــ مية. وــمي  ح  هي

 25 البمرين هو رح  المجلس األعلى للش و  اإلة ميةع وم ر ا. 
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 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب يميس حمد الرميم . 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 5ح ارك لجية الش و  التشريعية والقانونيـة  ةيد  الرايسعم ر ا  

 مديـد ا وبعـد  عـادة التـرقيم(ع  7: 11مبهة عدم الدةتورية ف  المادة )

ـــ حعتقــد حنــه فــ  التقريــر وردك الفقــرة ) (  ــ أ يطــالفقــرة ).( ـ  حيــ ـ ـ

  انون  فـذهبت  لى ما ذهبت  ليه الم ومة وهيئة التشري  واإلفتاء الق

يـد )ح( من الدةتورع والت   يل ف  الب 20م  نل المادة  تعارض  احنه

 10ى س  ال علـال جريمة وال عقوبة  ال بياء علـى قـانو ع وال عقـا»: حنه على

ك  لـى ع ضما اةـتيد«األفعا  ال حقة للعمل القانون  الذ  ييل عليها

اليـــا  ةواةـــية فـــ  ال رامـــة »: ح  ( التـــ   ـــيل علـــى18المـــادة )

جبــاك موانيــو  لــدى القــانو  فــ  المقــو  والوااإلنســانيةع ويتســاوى ال

لنــة حو العامــةع وال  مييــز بيــيهم فــ  ذلــ  بســب  الجــيس حو األوــل حو ال

 15ين بانونية ع ونالما ح  هيا   ساوي ا ف  المراضز الق«الدين حو العقيدة

ــرغبن فــ  التلقــي  االوــطياع  فأعتقــد ح   ــ  ي ــ  اليســاء ال   ن مــجمي

 ل  ال  ذا حقـر الطبيـ  ح  ذلـ  يشـ حقهن المصو  على نس  متفاو ة

ريعية يطــر ا علــى حيــا هن. حعتقــد ح  مــا ذهبــت  ليــه لجيــة الشــ و  التشــ

ــــة  ــــانون  اوالقانوني ــــاء الق ــــة التشــــري  واإلفت ــــى رح  هيئ رح  وةــــتيد  ل

 20 الم ومة ف  ذل ع وم ر ا. 

 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب الدضتور ححمد ةالم العري . 
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 كتور أحمد سالم العريض:الد العضو

األب جــواد عبــا   ن اةتفســار جابــة عــ مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

ــا لخنبــاء  جــراء  مليــاك عباليســبة  لــى الســن القانونيــة التــ  يبــا  فيه

ض اإلجهــاضع فهــ :  ذا  بــت لخنبــاء ح  الجيــين مصــاس بــبع  األمــرا

 5ضـز الورا ية الت  يصع  ع جهاع وقد دُر  ذلـ  فـ  ال ثيـر مـن مرا

هــر ــــ فــ  األ. «.راعــة األعضــاء»لفتــاوى ــــ وقــد ذضر هــا فــ  ضتــاب  ا

ةاال وو رضيا و يرا  والسعوديةع حي  ا ف  على حنه  ذا ضانت هيا  

جـــو. في لتشـــخيل األمـــراض قبـــل التلقـــي  يـــ   األمـــهر الث  ـــة األُول 

اإلجهــاضع وضثيــر مــن األمــراض حالي ــا يم ــن  شخيصــها يــ   هــذه 

 10اإلجهـاض  التسعين ــ حي  يم ن  جراء عمليـةأليام االفترة ــ ح  ي   

ع بعد حيذ رح  األهل؛ حتى ال يمصلوا على جيين مصاس بمرض يطيـر

ف ثيــر مــن المراضــز اإلةــ مية ــــ رغــم وجــود بعــ  االيــت ف ضمــا 

 ذضر ــ  قر ذل ع وم ر ا.

 

 15 األول للرئيس: النائب

رايس الدضتورة مريم عذب  الج همة الم ر اع  فضل  األيت  

 التيفيذ  للهيئة الونيية لتيييم المهن والخدماك الصمية. 

 

 رئيس التنفيذي للهيئة الوطنيةال

 20 لتنظيم المهن والخدمات الصحية: 

الهيئة الونييـة لتييـيم المهـن والخـدماك  م ر ا ةيد  الرايسع 

الصــمية هــ  هيئــة مســتقلة عــن و.ارة الصــمة. ح فــ  بدايــة  مــ   صــمي  

.رف حضثـر مـن جيـين ـــ ولـيس »ف  البيد ).( الـذ  يـيل علـى:  يةاللج

فربمـا ورد هيـا يطـأ مطبعي ـا.  اني ـا:  «جييي ا واحد ا ــ ف  رحم الزوجـة...

ـــ هيــا   ــا ـ ــا وعلمي  ـــ ضمــا  علمــو  نبي   25باليســبة  لــى التمييــز فــ  العمــر ـ
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 فاوك ف   مديد الع جاك باليسبة  لى السنع و   ضـا  يعتبـر  مييـز ا 

حمـور  هيـا  مييـز  يجـاب  بقصـد المصـلمة ـــ مصـلمة المـري  ـــ ف فهو

يشار  ليهاع ميها ح  الممل مث   بعد ةن األربعين يش ل يطـورة علـى 

المرحة وبالتال  البد مـن  جـراء فمـوص معييـة علـى األم بعـد هـذه السـن 

 5وال  جرى على من هن دو  هذا العمرع فالفر  وُ   هيـا لمصـلمة األم 

. باليســبة  لــى عــدد األجيــة المهــم باليســبة  لييــا حال يــزرف فــ  هــذه الســن

حضثر من هذا العدد من األجية؛ فقد يمد  حمل لث  ـة حجيـة ـــ ولـيس 

.رف حضثـر مـن مشـ لة ـــ ل ـن نجـد بعـ  الممارةـاك مثـل ف  ذلـ  

   ة حجيةع  م  جرى عملية االيتزا ع وهيـا   مـن المشـ لةع وحتـى 

 10الرحم يقوم بزراعة حضثر من جيين فـ   يضمن الطبي   باك األجية ف 

ـــفع وهـــ  حـــاالك  ـــا يم ـــن ح   مـــد  مضـــاعفاك ونزي ـــرحمع وهي ال

مــهدناهاع لــذل  ار أييــا ح  نضــ  المــد المــأمو  لخجيــة. باليســبة  لــى 

الممـل مـن » عريف الجيـينع فقـد عـرف فـ  المـادة األولـىع علـى حنـه: 

موجـــود.  ع فهـــذا التعريــف«حو  حنــوارهع ويقصــد بـــه العلقــة فمـــا فــو 

 15ه األنبـاء؛ ألنيــا يـالعمــر حفضـل ح  يجيـ  عاالةتفسـار عـن باليسـبة  لـى 

علمي ا رحييا ما  قوم به حغل  الدو  لـذل  قررنـا المـد األقصـىع بميـ  

ال  تعــرض األم للمضــاعفاك. باليســبة  لــى االيتــزا  فــاألمراض يم ــن 

 شخيصـها وهـو جيـين حتـى قبــل .راعتـهع ل ـن المشـ لة هـ  ح   ــتم 

بإجهـاض ا يـين ـــ وهـو مـا الطبيـ  حربعة حو يمسة حجيـة  ـم يقـوم .راعة 

ـــا  مـــد   ـــة فقـــبع وهي ـــة حجي ـــى     ــــ للممافيـــة عل ـــزاال  ـ  20يســـمى ايت

 المضاعفاك الت  رحيياهاع وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

العقيــــد نبيــــ  مــــو.ة رامــــد ححمــــد مــــ ر اع  فضــــل  األيــــت  

 25  . لمستشفى العس راةتشار  نساء ووالدة وع   وعوبة اإلنجاس با
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 صعوبةاستشاري نساء ووالدة وعالج 

 سكري: ـى العــفــشـتـسـالمـاب بــجـاإلن 

لد   و ي ع قميا بالتخصي  الخـارج   م ر ا ةيد  الرايسع 

بهـــدف حصـــو  الممـــل عيـــد الـــزوجينع وبالتـــال   خصـــي  البويضــــة 

 5يةع ةـ 35بالميوا  الميو  للمصو  على جيين واحد فقب. السن حدد بـ

ــي  عــدد مــن ــين ي ــو  فــ  المب ــد والدة الجي ــا عي ــروف علمي  ــه مع  ألن

ل ة  مصـ ـدريجي ا مـ  ضـل دورة مـهري لالبويضاكع وهذا العدد يتيـاق

 ةــية يضــممل عــدد البويضــاك فــ  35للمــرحةع وبالتــال  عيــد بلوغهــا 

  المبــي  بدرجــة ضبيــرةع وبالتــال  نســبة اإليصــاس   ــو  قليلــةع ومــ

ــدد ةــن الـــبلــوغ ةــن األربعــين   ــو  حقــل فأقــلع   10 لي ــو  35لــذل  حُ

. بةة المخصالمرحلة الت   تم فيها مراجعة عدد األجية لزيادة عدد األجي

ف ةــية يــزر 35المــادة هــو حنــه  ذا ضــا  العمــر حقــل مــن  ه فــ يــالتوج

لــ ع ذزيــد علــى   ــزرف    ــة حجيــة علــى حال  35جيييــا ع وبعــد عمــر الـــ 

زا ع ل االيتـوبالتال  .اد الرقم ف  المادة ليُفس ر لماذا يفترض حال يمص

 15فـ   ةـية ةـي و  الممـل 35فإذا .رعت    ة حجية للمـرحة بعـد ةـن الــ

ع قـلي و  بث  ـة حجيـة؛ أل  اإليصـاس ةـي و  ح ا يين حو واحدع ولن

ــى حةــا  ح  المراضــز األيــرى  قــ ــزا  عل وم لــذل  حلنييــا مســألة االيت

بعمليـــة اإليصـــاس الخـــارج  بميـــ  ال ي ـــو  عـــدد األجيـــة يمســـة حو 

ة حضثـــرع فـــالمفروض حال نلجـــأ  لـــى االيتـــزا   ال فـــ  حـــاالك الضـــرور

 20يتـزا    بماجـة  لـى االلـن ن ـو 7القصوىع وبالتال   ذا نبقيـا المـادة 

 حو  ع وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب جواد عبدا  عبا . 
 25 
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 جواد عبداهلل عباس: العضو

وــمي  مــا  فضــل بــه األب الــدضتور  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

ححمد العري ع ل ن حعتقد حنه قبـل  جـراء عمليـة .راعـة األجيـة يجـ  

لمـرحة قبـل مبامـرة عمليـة الزراعـة ح  ي و  هيا  فمل نب  يـاص ل

 5.راعة بويضة حو ا يتين حو     بويضـاكع أل    مملهاللتأضد من مدى 

هيــا  فتــاوى ضثيــرة وايــت ف ضبيــر بــين فقهــاء اإلةــ م فــ  هــذه 

المســألةع مــا حريــد ح  حبييــه هــو ح  فــ  القــر   ال ــريم والســية اليبويــة 

واء ضــا  علقــة حو المطهــرة  شــديد ا ضبيــر ا علــى احتــرام اإلنســا  ةــ

مضنة وحتى لو لم ي ـن  ـام الخلقـةع حمـا  ذا ولجتـه الـرو  وضـا   ـام 

 10الخلقة فهو  نسا  ويج  احترامهع ف ل مـا يتعـرض  ليـه ي ـو  عليـه 

دية مطال  بهاع ةواء حضا  من حجرى العملية نبيب ا حو غيـره. مـا حريـد 

نين قوله هو ح  عملية اإلجهاض جريمة ضبـرى  ذا لـم   ـن هيـا  قـوا

مرعية  ضبب هذه العمليةع و ذا  م فهو  جراء يانة جد ا و جـرام فـ  

ح  هذا اإلنسا .  ذا ضا  الجيين  ام الخلقـة ل ـن لـم  لـج فيـه الـرو  

 15فديته مااة دييار ــ من غير فر  بين الذضر واألنثى ــ فتفصيل مثل هذه 

ف ـا الماالك والمراحل يمتا   لى فتاوى مرعية معتمدةع أل  هيا  ايت 

ضبير ا جد ا بين المراضـز اإلةـ مية فـ  الـدو  العربيـة مثـل الممل ـة 

ا هيــا  ايــت ف  العربيــة الســعودية واألرد ع وفــ  األ.هــر الشــريف حيضــ 

بين فقهاء اإلةـ مع  ذ  البـد ح    ـو  هيـا  فتـاوى ممـددة ومعتمـدة 

ـــ ومــ  الفمــل الطبــ   ــو حجريــت عمليــة الزراعــة ـ  20فــ  هــذا القــانو ع فل

مـل .راعـة بويضـتين حو حضثـر ول ـن متم ـــ و بـين ح  المـرحة ال  المتقد

الطبيــ  قــام بــذل  فيجــرم هــذا الطبيــ  عــن جريمــة مــ  ةــب  االوــرار 

والترود ضونه ح ر بصـمة هـذه المريضـةع وهيـا   جمـاف بـين جميـ  

فقهاء اإلة م والمراضز اإلة مية على عدم جوا. .رف حضثر من    ة 
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ــا مــن  حجيــة    ضــا  يمتمــل حصــو  الضــررع ف يــف لــو ضــا  متيقي 

! ييبنـ  معالجـة هـذه المـاالك ؟ضونه يش ل  رر ا على هذه المريضـة

 ذا ضا  عيم ا فديته  مانو  دييـار اع و   ضـا  مضـنة فسـتو  دييـار اع 

و   ضــا  علقــة فــأربعو  دييــار اع و   ضــا  نطفــة مســتقرة فــ  الــرحم 

 5المراحل يج  ح   بـين ومستعدة لت وين الجيين فعشرو  دييار اع فهذه 

و و   ف  القانو ؛ ألنه لو حجر  مثل هذا األمـر فمـن ةـيقوم بمعالجـة 

 هذه العملية من الياحية الشرعية؟ وم ر ا. 

 

 النائب األول للرئيس:

 10حتـى نقـرح المــادة بشـ ل متـأ ٍع فهــ   قـو  فـ  البيــد مـ ر اع  

فـ    جـراء عمليـاك اليتـزا  عـدد األجيـة دايـل الـرحم  ال») ( يمير 

ــر يشــتر   ــى  قري ــاء عل ــاة األم وبي ــى حي ــة الضــرورة للمفــاح عل   فــحال

ن مــ عــداده    ــة مــن األنبــاء االةتشــاريين المختصــين ي ــو  ححــدهم 

يذ مستشفى ح وم ع وبعد حيذ موافقة األم ضتابة فإ   عذر ذل    

ــــاع وبخــــ ف ذلــــ  يعتبــــر االيتــــزا   15 موافقــــة مــــن يقــــوم مقامهــــا قانون 

ا ــه قــانو   يــرع يــييم العقوبــاك المتعلقــة « جها ــ  هع بــع واإلجهــاض ل

تم هيــا   ــرر علــى األم فيــوبالتــال  فالمالــة الوحيــدة هــ   ذا ضــا  

حمـا  عابموافقـة األم الخطيـة و    نيـ  ح  مـخل  يـر قانوني ـااليتزا  

ا يماةــ  عليــه القــانو  العــام. فالمــاد ة هــذه يــ ف ذلــ  فيعتبــر  جها ــ 

 20هــ  ال فمايــة التلقــي  الصــياع  و ميــ  االيتــزا   قــف مــ  حمايــة األم وح

لـى ع ساعد علـى االيتـزا ؛ أل  وـدر المـادة وضـل البيـود فيهـا  ميـر 

لقيـام الم ةسة الصمية وعلى الطبي  االةتشـار  وعلـى الفيـ  التقيـ  ا

انـ  ب ذا وضذا وضذا ومن بييها االيتزا . ححببت ح  حو   هذا الج

 ج . األب ف اد ححمد الما  فضل وربما هذا  و ي  لإليوة األعضاء.

 25 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

ضــل الــذ  قلتــه وا ــم ا مــن ح  المــادة  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

فييـة.  ميرع ل ييا حمام مشروف قـانو  معقـد و تـدايل فيـه الجوانـ  ال

ةـئلة و.ارة الصمة لم  قصر وممثلوها يمضرو  الجلسة ويردو  علـى األ

 5 لمياقشــةن قبــل األعضــاءع وقــد نلبيــا ح يــاء االفييــة التــ   وجــه  لــيهم مــ

ــى للشــ و  اإلةــ مية؛  ــين عــن المجلــس األعل   ألالمبدايــة حضــور ممثل

للجية اهيا  جوان  مرعية غير  ل  الفييةع فاالضتفاء بمضور اجتماف 

لجلسـة عيد مياقشته غير مقبو ع البد ح  يتمملوا مسـ وليتهم بمضـور ا

 لمو ــوف فيــه حمــور  خــل الشــرفللــرد علــى  ســاؤالك األعضــاء؛ أل  ا

 10 يهموالمبين فيه رحوح م ا . ردهم الم توس ف  وفمة حو وفمتين 

نبــة غيــر مقبــو ع فــأرجو مخانبــة و.ارة العــد  للقيــام بــدورها فــ  مخا

 المجلس األعلى للش و  اإلة ميةع وم ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

 15المـادةع   لى اآل  لـم حةـتلم ح   عـديل مقتـر  علـى هـذهم ر اع  

ء  يـر فإذا ضا  ألحدضم اقترا  بتعـديل المـادة حو رفضـها حو ح   جـرا

 ي . فضل األب الدضتور ححمد ةالم العرفليرةل مقترح ا م توب ا. 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 20 و يم ا لـخب جـواد عبـا  باليسـبة  لـى  م ر ا ةيد  الرايسع 

 الديــةع فقــد نوقشــت فــ  جميــ  المراضــز الشــرعية. الديــة ليســت علــى

  هـار  اس جريمة؛ أل  هـذا حُ يـر ضـذل  فـ  .راعـة األعضـاءع  نمـا 

ا عن  عوي   عـن يطـأع فلـيس اإلجهـاض جريمـة. والديـة ليسـت  عويضـ 

 10و 7و 5هـا يطـأ. واألةـعار التـ  ذضر عـن جريمة و نما هـ   عـوي  

 25 دنانير ألو  مرة حةم  بها باليسبة  لى األجيةع وم ر ا.
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 النائب األول للرئيس:

غانم بن فضل البوعييين و.يـر مـ و   بم ر اع  فضل ةعادة األ 

 مجلس  الشورى واليواس. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ــرايسع  ــ  األب فــ اد المــاج   مــ ر ا ةــيد  ال باليســبة  لــى نل

العمـل  ع نبع ا  ليةالمجلس األعلى للش و  اإلة ميةممثلين عن حضور 

ــة العمــل فــ  ح  م ةســة حيــرى  ال مــا  ــف عــن  لي دايــل المجلــس  ختل

ــو يقــ ــس فه ــأ ٍ رح  المجل ــا بت ــو قرحن ــه مــن حيــ  الت ــوين. فل و : يما ل

 10وبعـد » م يستخلل فـ  اليهايـة ويقـو : « فقد نير المجلس األعلى...»

   ذ  الــرح  هــو رح  المجلــسع فــ «لمجلــس...مياقشــة المو ــوف يــرى ا

رجوف يستطي  ح  يأ   مخل هيا ويياق  المو وف ويبد  برح   ال بـال

؛ لـذل  ع فهذه  لية عمل مجلسهمالمجلس األعلى للش و  اإلة مية لى 

ــ  نطــا  الســ ا  حو االةتفســاراك التــ ــه ضتابــة ف ــدى المجلــس رحي   حب

ـــت  ـــة   حبـــد ها اللجيـــةع وضمـــا قل ـــرد موجـــود ومـــا قامـــت بـــه اللجي  15 ال

ه فـ  هـذ المجلـس األعلـى للشـ و  اإلةـ ميةمش ورة هو األيذ بـرح  

المو وعاك. حما حضور ممثل حو مخل مـا مـن المجلـس والـديو  فـ  

ل اق  دايهذا اليقاش فييام مجلسهم ال يسم  له بإبداء رحيه  ال ح  يي

 .رح ع وم ر امجلسهم ومن  م يوافو  مجلس الشورى حو اللجية بال

 20 

 النائب األول للرئيس:

 .مقرر اللجيةم ر اع  فضل األب  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 25ما  فضل به األب جـواد عبـا  بخصوص  م ر ا ةيد  الرايسع 

 عريــف العقــم فــإ   جــراء التخصــي   يتعلــ  بالمــادة التــ   تيــاو  فيمــا
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ح  هيـا  عقم ـا ومـرور  والتلقي  االوطياع  ال يتم  ال بعد التأضـد مـن

مـــــهر ا ووجـــــود حيـــــاة .وجيـــــة مســـــتمرةع و جـــــراء مجموعـــــة مـــــن  12

الفموواكع فليس األمر ح  يقرر الزوجين الذهاس  لى مرضز  خصي  

و لقي  اوطياع  ه ذاع بل الطبيـ  المتخصـل يجـر  مجموعـة مـن 

 5الفموص للتأضدع هذا جان . الجان  اآليرع ح ميى ح  يـذضر اإليـوة 

مــادة حو بيــد  مديــد ا يتعــارض مــ  الشــريعة اإلةــ مية مــ  األعضــاء ح  

 ذضر المبرراك بش ل وا  ع وم ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

 10 م ر اع  فضل  األيت جميلة عل  ةلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

ضمــا  فضــلتم حنــه يجــ  قــراءة المــادة  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

يعة اإلةـ مية ولـم  ـب  ممارةـاك بتأ ٍ. المادة لم  ب  حمور مخالفة للشـر

 15 سب   رر ا للمرحة حو الجيين بل  مير هذه الممارةـاكع ومـن  ـميها 

االيتزا  واإلجهاض واالةتمياء االوطياع  وغيـر ذلـ  مـن حمـور نصـت 

عليها بيود هذه المادةع فالمادة هيا ال يفهم ميها حنها  بي  هذه األعما  

وجـد عقوبـاك لهـذه الممارةـاك لـو حو الممارةاك. حيض ا من قا   نه ال  

بعــد  عــادة التــرقيم فالعقوبــة فيهــا  14فلــو رجعيــا  لــى المــادة  ؟ار  بــت

 20يعاقـ  بـالمبس مـدة »عقوبة جيايةع وليست عقوبة جيمة. المـادة  قـو  

ال  قل عن     ةـيواك وال  زيـد علـى عشـر ةـيواك وبالنرامـة التـ  ال 

ن حلـف دييـار ضـل مـن  قـل عـن عشـرة اآلف دييـار وال  زيـد علـى عشـري

( مـن هـذا 7يالف ح م البيود )حع سع  ع وع  ع  ع م( من المادة )

ع وذلـ   دراض ـا مـن المشــرف بخطـورة هـذه الممارةـاك لــذل  «القـانو 
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ح  ال يوجد هيا  يشـية ممـا ح يـر  ععوقبت هذه األفعا  بعقوبة الجياية

 من مماذير بخصوص هذه المادةع وم ر ا.

 

 للرئيس:النائب األول 

 5 م ر اع  فضل األب عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

حعتقد ح  هذا القـانو  لـيس هـذه المـادة  م ر ا ةيد  الرايسع 

وحتـى قضـية المخالفـاك  عفقب بل هو مواد مترابطة م  بعضها الـبع 

 10 واأليطاء حيض اع وهيا يت لم فقب عن قضية االيتزا  ضما ذضر فـ 

هذه المادة. فالمشروف ض ل يقوم على قواعـد ومـا نـذضره داام ـا هـو 

ح  بعـــ  اليـــا  يريـــدو  ح  يختزلـــوا اإلةـــ م ويجعلـــوه مهيـــة. حمـــ ر 

الــدضتورة مــريم الج همــة والــدضتورة مــو.ة رامــد والــدضتورة نعيمــة 

ححمد فقد ح بتوا ح  اإلة م ال يختز  فـ  وظيفـةع والمصـطلماك التـ  

ــى ح  اةــتخدمتها ةــعادة  ــل عل ــل هــ  مصــطلماك مــرعيةع ودلي  15الوضي

ال ــل مســ وليته اإلةــ م. ال مــ  ح  التخصــل مطلــوس ل ــن هيــا  

هــ   (الضرر يُــزا )قواعـد ال يجــ  ح   ــذضر داام ــا فــ  ضـل مــادةع فـــ

قاعدة مرعية معروفة ف  ضـل القضـايا؛ أل  حوـل التشـري  نـز  لجلـ  

ي  عليها ضـل المـواد الخير و  ثيره ودرء الشر و قليله. هذه قواعد  يب

 20وال يج  ح   ذضر داام اع والمهم هيا عيد  ن   األح ـام ح  ي ـو  

الم ـم )أل  هيا  حيض ا قاعدة مرعية يجـ  ح   طبـ   ؛التصور ةليم ا

ــى الشــ ء فــرف عــن  صــوره(؛ أل  التصــور الخــانة يقــود  لــى قــرار  عل

ح  المجلـس األعلـى حدى مـا نُلـ  ميـه. ونمـن فـ  يانة؛ لذل  ال مـ  

نطال  بأضثر وف  ضل مادة بييما المجلس األعلـى للشـ و  اإلةـ مية 

 25 عامل بطريقة مهييةع حنت  سأ  وحنا حُجي . ونمن والممـد   فـ  حمـن 
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حمثـــا  الـــذين فـــ  القاعـــة اآل . حريصـــين رجـــا  ونســـاء وجـــود وحمـــا  ب

همـــة الجيـــين عيـــدما والم ـــم ضمـــا ذضـــرك الـــدضتورة مـــريم الج 

ي و  مضنةع وهـذا  ووـيف مـرع  قر نـ  نبـو ؛ ألنـه معـروف ضمـا 

جــاء فــ  نــل ضتــاس ا  وضمــا بــين فــ  المــدي  بالتمديــد حنــه فــ  

 5األربعــين يوم ــا األولــى ي ــو  نطفــة  ــم ي ــو  علقــة فــ  األربعــين يوم ــا 

الثانية  م ي و  مضـنة فـ  األربعـين يوم ـا الثالثـة  ـم  ـيفخ فيـه الـرو ع 

ةــمعت ميــذ قليــل    ــة مــهور وال حعــرف مــن حيــن جــاءك هــذه المــدةع 

هيا  ض م بين حربعين يوم ا وحربعة مهورع وال حعرف م ء عن الث  ـة 

مهور ربما علم ليس عيد ع ول ـن مـا حعرفـه ح  ال ـ م بـين حربعـين 

ــا وحربعــة مــهورع والصــمي  حربعــة مــهور بــيل ضتــاس ا  و فســير   10يوم 

ــزا  ة والســ معليــه الصــ اليبــ  ) (  مديــد ا بالوقــت. وحمــا قضــية االيت

ال ـ م عـن وبخصـوص  .وحتى الـدياكع فالـدياك لهـا قـوانين وعقوبـاك

قضية االيتزا  هل هو  جهاض حم الع و راعى فيه مصلمة من؟ يختلـف 

اع ضمــا هــو فــ   الم ــم  ذا ضانــت المصــلمة للجيــين حم للوالــدة حيضــ 

 15الجيــين يختلـف عـن ح ــم  وـيام المامـل فم ـم  فطارهــا يوف ـا علـى

 المجلس األعلى للش و  اإلة مية فطارها يوف ا على نفسها. حعتقد ح  

ا  ــه نصــ  ــيل علي ــر وا ــ  مــرع ا فيجــ  ح  ي ــا  مــ ء غي  ذا ضــا  هي

ــا  ــة مســتقرة ضم ــاك  ابت ويصــوره  صــوير ا وــميم ا وي يــذ رح  مرجعي

ـــا  مـــن  ـــرورة وجودهـــا. وبخصـــوص المســـاال  ذضـــر األب جـــواد عب

 20حتـى ال  المجلـس األعلـى للشـ و  اإلةـ ميةلدييا ف  البمرين الشرعية 

   و  الفتوى اجتهاداك مخصية حو فردية حو مزاجيةع وم ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

 م ر اع  فضل األب يالد مممد المسلم. 

 25 
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 العضو خالد محمد المسلم:

مــن ةــيعاق   علــى هــذه المــادة؟ الييابــة  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

ة للشـريع القضاةع وجمي  رجـا  الييابـة العامـة والقضـاة دارةـو العامة و

المـ   اإلة مية القانونية الت  ةوف  ض  اليقاظ على المـروف و يهـر

 5اك والعـاد من البانلع ولن  زيغ حبد ا عن ةير الشـريعة واإلةـ م والـدين

جا  روالتقاليد واألي  ع فمن هيا الم م ةيأ   من قضاة وليس من 

 ر ا.الدينع وم 

 

 النائب األول للرئيس:

 10 م ر اع  فضل األب جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

باليســبة  لــى المبــالغ التــ  ذضر هــا لــم  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

عيــدما وحذضـر حو حعيـ  األورا  الماليـة المتداولــة فـ  عصـرنا المـال ع 

 15حــل علــى المراذضــرك باليســبة  لــى التصــييف المــال  اآل  فهــذا يعتمــد 

ا ين دييـار العشـرحنهـا الت  يمر فيها الجيينع وهذه المبالغ حنا لـم حقصـد 

 قريب ـا  ا يعاد الورقية المتداولة اآل ع بل حقصد العشرين دييار ا ذهب ا بم

 اليوم ما يزيد على األلف دييارع وم ر ا.

 

 20 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب الدضتور ميصور مممد ةرحا . 

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

نمن ف  الجلسة السابقة ضيا متخـوفين  م ر ا ةيد  الرايسع 

 25من نر  بع  األةـئلة حـو     ضـا  هـذا األمـر يتعـارض مـ  الشـريعة 
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اإلة مية حم يتمامى معهاع ولقد بي يـت فـ  الجلسـة السـابقة ب يـاك مـن 

القر   ال ريم حهمية التلقي  االوطياع ع واآل  من جديد يعاد الجد  

نفســه حــو  عــدم  عــارض التلقــي  االوــطياع  مــ  الشــريعة اإلةــ ميةع 

وحنا حؤضد لهم ح  هذا األمـر ال يتعـارض مـ  الشـريعة اإلةـ ميةع ومـن 

 5  هذا القانو  يتعارض م  الشريعة اإلة ميةع فليأك  بفقرة  بي ن يقو   

ذل . ال  وجد ح  مادة وال ح  بيد وال ح  فقرة من هذا القانو   تعارض 

م  الشريعة اإلة ميةع وذل  ألنيا درةيا هذا المو وف بجـد واجتهـادع 

وانلعيــا علــى  جــارس الــدو  اإلةــ ميةع   ــافة  لــى ذلــ  اةترمــدنا 

س األعلــى للشــ و  اإلةــ مية. لــو  طلعــو  علــى وــميفة اليــوم بــالمجل

 10سترو  حنها   لمت عن التلقي  االوطياع  من وجهة نيـر المـذهبين ف

ال ريمين ف  ممل ة البمرينع وقد بي يا حنه ال ي ف فـ  ذلـ . نمـن 

ال نقبل ح   مس الشريعة اإلة ميةع وح مدى ح  مخل يقو     لـدييا 

بارة من العباراك ف  هذا القانو  بها ما يتعارض فقرة من الفقراك حو ع

مـــ  الشـــريعة اإلةـــ مية.  ـــر  ال ـــ م علـــى عواهيـــه ال يتمامـــى مـــ  

 15الشريعة اإلة ميةع وعلييا ح  نرج   لى رجا  الدين لبيـا  هـذه األمـور. 

ــن المجلــس األعلــى للشــ و   ةــعادة الــرايس بــي ن الجــواس الــذ  ح ــى م

 اذا هذا الجد  ال بير؟ وم ر ا.اإلة ميةع حف  ي ف  هذا؟ لم

 

 األول للرئيس: النائب

 20 ؟حيرىهل هيا  م حياك م ر اع  

 

 )ال توجد مالحظات(
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 األول للرئيس: النائب

 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 األول للرئيس: النائب

ـــة. ونيتقـــل اآل   ـــديل اللجي ـــى المـــادة   ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع  ل

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 10 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

الفصــل الرابــ : الفصــل الخــامس: حفــظ البويضــاك حو األجيــة حو  

للجية ا وو   :الميواناك الميوية حو األنسجة لنرض التخصي  المستقبل 

 بالتعديل الوارد ف  التقرير. مسمى الفصلبالموافقة على 

 

 15 ئب األول للرئيس:النا

األب الـدضتور   فضـل ؟مسـمى الفصـلهل هيا  م حيـاك علـى  

 ححمد ةالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 20ال يم ـن ح  نقـو  )األنسـجة(ع األوـ   م ر ا ةيد  الرايسع 

 ح  نقو  )األمشا (ع وم ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

ححمــد عبــدال ريم  الــدضتورة نعيمــةمــ ر اع  فضــل  األيــت  

 25 . اةتشارية اليساء والوالدة بو.ارة الصمة
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 :استشارية النساء والوالدة بوزارة الصحة

ع حجـزاء مـن «األنسـجة»يقصد ب لمـة  م ر ا ةيد  الرايسع 

ع المبـــي  حو حجـــزاء مـــن الميوانـــاك الميويـــة حو حجـــزاء مـــن الخصـــاو 

 وم ر ا.ع اوبالتال  هذه األجزاء  عتبر حنسجة وليست حمشاج 

 5 

 األول للرئيس: النائب

 ؟حيرىهل هيا  م حياك م ر اع  

 

 )ال توجد مالحظات(
 10 

 النائب األول للرئيس:

 ؟مسمى الفصل بتعديل اللجيةهل يواف  المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة(
 15 

 النائب األول للرئيس:

بتعـــديل اللجيـــة. ونيتقـــل اآل   لـــى  مســـمى هـــذا الفصـــلقـــر يُ ذ   

 ةع  فضل األب مقرر اللجية.المادة التالي

 

 20 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقـة علـى  (:بعد  عادة الترقيم 8: 12المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 25األب ححمـد مهـد    فضـل هل هيا  م حياك علـى هـذه المـادة؟ 

 المداد. 
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 مهدي الحداد:العضو أحمد 

ح  ي ـو   خــزين »الفقــرة )هــ(  قــو   مـ ر ا ةــيد  الـرايسع 

ـــى عشـــ ـــد عل ـــدة ال  زي ـــة والبويضـــاك واألنســـجة لم ـــاك الميوي ر الميوان

 ع لمــاذا حــددنا مــدة عشــر ةــيواك؟ هــل هيــا   فســير علمــ «ةــيواك...

 5 لتمديد هذه المدة؟ وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

بيــــ  مــــو.ة رامــــد ححمــــد العقيــــد نمــــ ر اع  فضــــل  األيــــت  

اةتشـــــارية اليســـــاء والـــــوالدة وعـــــ   وـــــعوبة اإلنجـــــاس بالمستشـــــفى 

 10 . العس ر 

 

 الج ــــــاء والوالدة وعــارية النســشــاست

 :صعوبة اإلنجاب بالمستشفى العسكري

الميواناك الميويـة والبويضـاك واألنسـجة  م ر ا ةيد  الرايسع 

 15مسـتمرع وحالي ـا هيـا   مفظ لمـدة عشـر ةـيواك أل  الطـ  فـ   طـور 

دراةـــاك ضثيـــرة وجديـــدة مـــن ي لهـــا يم ـــن ح  نســـتخدم حنســـجة 

البويضاك للسـيداك ال  ـ  لـديهن  وقـف فـ  وظـااف المبـي  فـ  ةـن 

وــنيرةع وبالتــال  يــ   عشــر ةــيواك البــد ح    ــو  هيــا  دراةــاك 

جديدة ومفيدة لهذا اليوف من السيداك. باليسبة  لى الميوانـاك الميويـةع 

 20قوم بتثليج الميواناك الميوية للرجا  الذين ي ونـو   مـت العـ   نمن ن

من األمراض السرنانيةع و مت الع   ال يماو  واإلمعاع ع وبالتال  

ةيواك وحضثـر للعـ   مـن هـذا المـرضع لـذل   5المري  قد يستنر  

ــذ  يخضــ   ــة واألنســجة للرجــل ال ــاك الميوي ــيج الميوان ــدة مــن  ثل ال فاا

لمدة  قل عن عشر ةيواك.   افة  لى ذلـ  األبمـا   للع   ال يماو 

 25مستمرة ومتجددة ضل عشر ةـيواك. باليسـبة  لـى األجيـةع   ـو  مـدة 
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حفيها يمس ةيواك أل  حغل  األ.وا  ةيستخدمو  هذه األجيـة يـ   

عشر ةيواك حو حقلع ف  يوجد ح.وا  يبقو  على األجيـة مثلجـة ألضثـر 

 من عشر ةيواكع وم ر ا.

 

 5 ألول للرئيس:ا النائب

 ؟حيرىهل هيا  م حياك م ر اع  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 اللجية.التاليةع  فضل األب مقرر 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20 وو  اللجية بالموافقـة علـى  (:بعد  عادة الترقيم 9: 13المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 النائب األول للرئيس:

 على هذه المادة بتعديل اللجية؟هل يواف  المجلس  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 10 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقة على  (:بعد  عادة الترقيم 10: 14المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 15 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 النائب األول للرئيس:

 20 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة  ذ   ُقـــ  ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  25ر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقة على  (:بعد  عادة الترقيم 11: 21المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 5 النائب األول للرئيس:

 على هذه المادة؟هل هيا  م حياك  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 أحمد عبداهلل:العضو الدكتور سعيد 

 20 ووـــ  اللجيـــة  :الفصـــل الخـــامس: الفصـــل الســـاد : العقوبـــاك 

 بالتعديل الوارد ف  التقرير. مسمى الفصلبالموافقة على 

 

 النائب األول للرئيس:

 ؟مسمى الفصلهل هيا  م حياك على  
 25 

 )ال توجد مالحظات(
 



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 84)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 النائب األول للرئيس:

 جية؟بتعديل الل مسمى الفصلهل يواف  المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 النائب األول للرئيس:

بتعــديل اللجيــة. ونيتقــل اآل   لــى المــادة  مســمى الفصــلقــر يُ ذ   

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 10 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقة على  (:بعد  عادة الترقيم 12: 15المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 15 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 النائب األول للرئيس:

 20 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة  ذ   ُقـــ  ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  25ر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 ووــ  اللجيــة باةــتمدا  هــذه المــادة  مســتمد ة:( ال13المــادة ) 

 باليل الوارد ف  التقرير.

 

 5 النائب األول للرئيس:

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 توجد مالحظات( )ال
 

 10 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على اةتمدا  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 النائب األول للرئيس:

 ذ   ُقر هذه المـادة. ونيتقـل اآل   لـى المـادة التاليـةع  فضـل األب  

 مقرر اللجية.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20 وو  اللجية بالموافقة على  (:الترقيمبعد  عادة  14: 16المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 األول للرئيس: النائب

 فضــل األب الــدضتور  هــل هيــا  م حيــاك علــى هــذه المــادة؟ 

 25 ححمد ةالم العري .
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 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

حعتقـــد ح  العقوبــاك فــ  هــذه المـــادة  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

 نلـ  لقة بااليتزا  ليست ضافيةع ويج  ح  يـتم وقـف التـرييل والمتع

 لع حعيـ العياداك الت   مار  هذه العملياكع أل  هذه  عتبر جريمـة قتـ

ـــ   قـــ ـــى الدرجـــة الت ـــاي   ل ـــز المب ـــى  مفي ـــااليتزا  حو حت ـــام ب  5ود القي

عـ  بالمريضة  لـى العيايـة القصـوى بسـب  انفجـار المبـي ؛ حعتقـد ح  

 يةع وم ر ا.العقوباك ليست ضاف

 

 النائب األول للرئيس:

 10 م ر اع  فضل األب جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

ح فـ  مـ  األب الـدضتور ححمـد العـري   م ر ا ةـيد  الـرايسع 

 باليسبة  لى  شديد العقوبةع وم ر ا.

 15 

 النائب األول للرئيس:

يـــا  يـــوا  مـــن لديـــه اقتـــرا  حرجـــو ح  يقـــدم اقتراحـــه مـــ ر اع  

ـــا حتـــى نعر ـــه علـــى المجلـــسع ولـــن نأيـــذ االقتراحـــاك غيـــر  م توب 

  فضل  األيت جميلة عل  ةلما . الم توبة. 

 20 

 العضو جميلة علي سلمان:

باليســبة  لــى مــا ح ــاره األب الــدضتور  مــ ر ا ةــيد  الــرايسع 

ححمد العري  حريد ح  حو   حنه يقصد مسـ ولية الشـخل االعتبـار ع 

بعد  عادة التـرقيم( التـ   18: 20وهذا األمر ميصوص عليه ف  المادة )

 25م  عـدم اإليـ   بمسـ ولية الشـخل الطبيعـ  يُسـأ  الشـخل » قو : 
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الجـراام الميصـوص عليهـا االعتبار  جيااي ا  ذا ار  بت ح  جريمة مـن 

ـــه... ـــانو  باةـــمه حو لمســـابه حو بواةـــطة ححـــد حجهز  ـــ  هـــذا الق ع «ف

وللمم مــة فــ  حالــة اإلدانــة ح  »وباإل ــافة  لــى ذلــ   ضــيف المــادة: 

 قضــ  بوقــف نشــاظ الميشــأة الصــمية المتعلــ  بالجريمــة لمــدة ال  زيــد 

 5ع ح  ح  مـــا  ـــم ذضـــره مـــن قبـــل األب الـــدضتور ححمـــد «علـــى ةـــية...

بعــد  عــادة التــرقيمع  ذ    القــانو  لــم  18عــري  متمقــ  فــ  المــادة ال

يُنفـــل مســـ ولية الشــــخل االعتبـــار  فـــ  حالــــة ار  ـــاس الجريمــــةع 

 وم ر ا.

 

 10 األول للرئيس: النائب

 ؟حيرىهل هيا  م حياك م ر اع  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 15 األول للرئيس: النائب

 لجية؟هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل ال 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 20 األول للرئيس: النائب

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 25 وو  اللجية بالموافقة على  (:بعد  عادة الترقيم 15: 17المادة ) 

 رد ف  التقرير.هذه المادة بالتعديل الوا
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 النائب األول للرئيس:

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 15 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقة على  (:بعد  عادة الترقيم 16: 18المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 20 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 لرئيس:النائب األول ل

 25 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 النائب األول للرئيس:

ـــى المـــادة   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 ووــ  اللجيــة باةــتمدا  هــذه المــادة  :(المســتمد ة 17المــادة ) 

 باليل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 10 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 النائب األول للرئيس:

 15 هل يواف  المجلس على اةتمدا  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب األول للرئيس:

 20ونيتقـل اآل   لـى المـادة التاليـةع  فضـل األب  ذ   ُقر هذه المـادة.  

 مقرر اللجية.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 حذف هذه المادة.الموافقة على  وو  اللجية ب (:19المادة ) 

 25 
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 النائب األول للرئيس:

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 النائب األول للرئيس:

 المجلس على حذف هذه المادة؟هل يواف   
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 النائب األول للرئيس:

 ذ   مــذف هــذه المــادة. ونيتقــل اآل   لــى المــادة التاليــةع  فضــل  

 األب مقرر اللجية.

 

 15 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وو  اللجية بالموافقة على  (:بعد  عادة الترقيم 18: 20المادة ) 

 يل الوارد ف  التقرير.هذه المادة بالتعد

 

 النائب األول للرئيس:

 20 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 النائب األول للرئيس:

 25 هل يواف  المجلس على هذه المادة بتعديل اللجية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 النائب األول للرئيس:

ـــى   ـــة. ونيتقـــل اآل   ل ـــديل اللجي المـــادة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التاليةع  فضل األب مقرر اللجية.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

ــةالمســتمد الفصــل الســاب  )  ــة  :(: حح ــام يتامي  ووــ  اللجي

 باليل الوارد ف  التقرير. الفصل ااةتمدا  هذالموافقة على ب

 

 النائب األول للرئيس:

 10 ؟ا الفصلهل هيا  م حياك على هذ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 النائب األول للرئيس:

 15 ؟ا الفصلهل يواف  المجلس على اةتمدا  هذ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب األول للرئيس:

 20. ونيتقل اآل   لـى المـادة التاليـةع  فضـل األب الفصل اقر هذيُ ذ   

 مقرر اللجية.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

اةـتمدا  على بالموافقة  وو  اللجية  :(المستمد ة 19المادة ) 

 25 هذه المادة باليل الوارد ف  التقرير.
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 النائب األول للرئيس:

 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 النائب األول للرئيس:

 هل يواف  المجلس على اةتمدا  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 النائب األول للرئيس:

 لـى المـادة التاليـةع  فضـل األب   ذ   ُقر هذه المـادة. ونيتقـل اآل  

 مقرر اللجية.

 

 15 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

اةـتمدا  بالموافقة على  وو  اللجية  :(المستمد ة 20المادة ) 

 هذه المادة باليل الوارد ف  التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 20 هل هيا  م حياك على هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 ول للرئيس:النائب األ

 25 هل يواف  المجلس على اةتمدا  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 النائب األول للرئيس:

 ذ   ُقر هـذه المـادة. وبهـذا ن ـو  قـد انتهييـا مـن مياقشـة مـواد  

 مشروف القانو ع فهل يواف  المجلس عليه ف  مجموعه؟

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 النائب األول للرئيس:

اليهــاا  علــى مشــروف القــانو  فــ  الجلســة ةــوف نأيــذ الــرح  و 

ـــرايس  فضـــل  األيـــت  القادمـــة. ـــدضتورة مـــريم عـــذب  الج همـــة ال ال

 10 التيفيذ  للهيئة الونيية لتيييم المهن والخدماك الصمية.

 

 الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

 :لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 ححـــ  ح  ح قـــدم بالشـــ ر  لـــى لجيـــة مـــ ر ا ةـــيد  الـــرايسع 

 15لذ  االخدماك وعلى رحةها األيت الدضتورة جهاد الفا ل على الجهد 

األب  بذله جمي  حعضاء اللجيةع وضذل  األعضاء من يار  اللجيـة مثـل

م الــدضتور ححمــد العــري ع فجمــيعهم  عــاونوا معيــاع وحود ح  حمــ ره

 جزيل الش رع وم ر ا.

 

 20 النائب األول للرئيس:

هــاا  علــى مشــروف قــانو  ونيتقــل  لــى حيــذ الــرح  اليمــ ر اع  

بالتصدي  على ا فاقية بين ممل ة البمرين وروةيا اال مادية بشأ  نقل 

( 24المم وم عليهم بعقوباك ةـالبة للمريـةع المرافـ  للمرةـوم رقـم )

ع وقد واف  المجلس علـى هـذا المشـروف فـ  مجموعـه فـ  م2016لسية 

ــا  وحيــ     لمشــروف القــانو  ح ــر اع وقــت ةــاب  مــن هــذه الجلســة  25رجعي 
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  فضـــل األب عبـــدالجليل  بـــراهيم فســـيتم التصـــويت عليـــه نـــداء  باالةـــم. 

    نريف األمين العام للمجلس.

 

ذ ألخ )وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء

 5 (مشروع القانوننداًء باالسم على النهائي رأيهم 

 

 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو
  موافق.

 

 10 الحداد: مهدي أحمد العضو

 موافق.
 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
  موافق.

 15 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موافقة.

 

 الفاضل: عبدهللا جهاد الدكتورة العضو
 20  موافقة.

 

 :عبدهللا عباس جواد العضو
  موافق.

 

 25 العضو خالد حسين المسقطي:

  موافق.
 

 العضو خالد محمد المسلم:
 موافق.

 30 

 الرميحي:العضو خميس حمد 
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 موافق.
 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موافق.

 5 

 العضو رضا عبدهللا فرج:
  موافق.

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
 10  موافقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبدهللا:
 موافق.  

 

 15 سمير صادق البحارنة: العضو

 مواف .  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موافقة.  
 20 

 :يحيى الموسويضياء  دسيال العضو

 مواف .  
 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
 25  موافق.

 

 عبدالعزيز حسن أبل:الدكتور العضو 
 موافق.

 

 30 عبدالعزيز عبدهللا العجمان:الدكتور العضو 

 موافق.
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 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موافق.

 

 العضو عـلي عيسى أحــمد:
 5  موافق.

 

 الكوهجي:العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار 
 موافقة.

 

 10 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موافق.
 

 :علي العضو الدكتور محمد علي حسن
 موافق.

 15 

 الخزاعي: محمد العضــــــو الدكتور محمد علي
  موافق.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 20  موافق.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
  موافقة.

 

 25 نوار علي المحمود: العضو

 مواف .  
 

 العضو هالة رمزي فايز:
 موافقة.

 30 األول للرئيس جمال محمد فخرو: النائب

 إذن يقققم مشققمو  القققانون باققةة ن ا يققة.، باإلمجققا  موافققق. موافقققة 

بمياقشة  قريـر   لى البيد التال  من جدو  األعما  والخاص اآل ونيتقل 
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 لممل ــــة البمــــرين بشــــأ  المشــــارضة فــــ وفــــد الشــــعبة البرلمانيــــة 

ــــة اآلةــــيويةع  ــــة البرلماني ــــس التيفيــــذ  األو  للجمعي اجتماعــــاك المجل

واجتمـــاف اللجيـــة الداامـــة المعييـــة بشـــ و  المـــوظفين واألنيمـــة الماليـــة 

ع يــ   فــ  بيــوم بيــه عاوــمة ممل ــة ضمبوديــاللجمعيــةع الميعقــدين 

ــرة مــن  ــى  26الفت ــه؟ م2016ةــبتمبر  27 ل ــا  م حيــاك علي  5ع فهــل هي

 المداد.  األب ححمد مهد   فضل

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

فـ  الواقـ  لـد  اةتفسـار لمـن حضـروا  م ر ا ةيد  الـرايسع 

ــرة وعميقــة مو ــاف نــاق  بصــورة ضبي  10 ــوف هــذا االجتمــاف. حوال : االجتم

ــ ــا ح  يشــار  ححــد الميتســبين  ل ى المــوظفين والمســاباكع وضــا  بودن

ن ح  مـ   رر  دارة الموارد البشرية ف  مثل هذه االجتماعاكع هل هيا

ذه هــيقــوم ححــد الميتســبين  لــى المــوارد البشــرية بالمشــارضة فــ  مثــل 

وا وح  االجتماعاك؟! حعتقد ح  هذا حمـر مهـمع ويم ـن لهـ الء ح  يتـدرب

 15رجـو ح  يطلعوا على هذه األمور؛ وهذه نقطة مهمـة جـد ا فـ  اعتقـاد  وح

  فـوةـيا ر   يذ ف  االعتبار مستقب  .  اني ا: ورد ف  التقرير مشـارضة

االجتمـــافع ف يـــف لـــدو   ةـــيوية ح   متضـــن روةـــيا؟! هـــل جـــاءك 

؟! مـن مشارضة روةـيا بصـفتها عضـو ا مراقب ـا حم بصـفتها عضـو ا حوـلي ا

تمــدة يــ   ان عــ  علــى المجموعــاك العاملــة اإلقليميــة فــ  األمــم الم

ــدو  اآلةــيوية! وضــذل  جــاء ذضــر   20وجــدك ح  روةــيا ليســت  ــمن ال

ن المجموعة اآلةيويةع بييما  رضيا  ـممن  رضياع و رضيا ليست  

دولتا  المجموعة األوروبيةع فقب لد  اةتفسار: لماذا حضرك ها ا  الـ

 مثل هذا االجتماف؟ وم ر ا. 
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 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب ف اد ححمد الماج . 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 5حوال : روةـــيا فيهـــا اال مـــاد الروةـــ ع  مـــ ر ا ةـــيد  الـــرايسع 

ـــل  ـــ   ـــمن هـــذا اال مـــادع مث ـــارة  ةـــيا  ق ـــ  ق ـــاك ف ـــا  جمهوري وهي

ع حو.ب ستا ع و رضمانستا  وغيرهماع وضلها  من اال ماد الروةـ 

قـ  يفروةيا ممثلة ف   ةياع وجزء ضبير مـن حرا ـ  اال مـاد الروةـ  

 ل  المـا وروةـيا ممثلـة فيـه. وضـذ ABAالـ  أةسف   ةياع وميذ ح  

 10 يفصـ   باليسبة  لى  رضياع فهيا  مضيقا البوةفور والدردنيل اللذا 

ثلـة  رضيا اآلةيوية عـن  رضيـا األوروبيـةع وعلـى هـذا األةـا  هـ  مم

اع فيهع حيـ     نصـفها يقـ  فـ  قـارة  ةـيا واليصـف اآليـر فـ  حوروبـ

ــاك اآلةــيوية ــدو  الم ةســة لمجموعــة البرلمان ــذل  روةــيا  ــمن ال ع ل

 . وم ر ا

  15 

 النائب األول للرئيس:

 م ر اع  فضل األب الدضتور مممد عل  مممد الخزاع . 

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 20ضيت ةأبي ن التو ي  نفسه الذ  حورده  م ر ا ةيد  الرايسع 

ألمـر األب ف اد المـاج ع فـالجزء األضبـر مـن روةـيا يقـ  فـ   ةـياع وا

 ر ا.نفسه باليسبة  لى  رضياع وم 

 األول للرئيس: النائب

 م ر اع  فضل األب ححمد مهد  المداد. 

 25 
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 أحمد مهدي الحداد: العضو

 لـو ذهبيـا  لـى  صـييفاك األمـم المتمـدة  م ر ا ةـيد  الـرايسع 

ـــدو   ـــا ليســـتا  ـــمن ال ــــ لوجـــدنا ح  روةـــيا و رضي ــــ وهـــ  وا ـــمة ـ ـ

 اآلةيويةع ف يف حُديلتا  ميها؟! وم ر ا.

 5 

 س:النائب األول للرئي

يا حب ححمـدع هـذه  يييمـاك مسـتقلة عـن مييمـة األمـم م ر اع  

فقـت ح  المتمدةع وليست لها ع قة بها مطلق اع هيا  دو  فـ   ةـيا ا 

يا هيـا   و   لها رابطة وانضمت  ليها الدو  الت   رغ  ف  ذل ع ولسـ

 10. هـل ممل مقارنة م  مييمة األمـم المتمـدةع فهمـا م ةسـتا  مختلفتـا 

 حيرى؟ هيا  م حياك

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 15 النائب األول للرئيس:

نيتقل اآل   لى البيد التال  من جدو  األعمـا  والخـاص بمياقشـة  

فــ    قريــر وفــد الشــعبة البرلمانيــة لممل ــة البمــرين بشــأ  المشــارضة

ـــة ل  مـــاد البرل ـــد الماا ـــة الخامســـة والث  ـــين بع ـــا  الجمعي مـــان  حعم

راع صلةع الميعقـدة بجييـف عاوـمة ةويسـالدول ع واالجتماعاك ذاك ال

ــرة مــن  ــى  23يــ   الفت ــوبر  27 ل ــا  م حيــاك 2016حضت ــل هي  20م. فه

 عليه؟  فضل األب ححمد مهد  المداد.

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

انلعت على  قرير وفد الشـعبة لممل ـة  م ر ا ةيد  الرايسع 

 25هـ  ح  البمرين المشار  ف  جييفع وححببت ح  حو   نقطة بشأنهع و
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االجتمــاف  طــر   لــى مو ــوف حقــو  اإلنســا  ب ثافــة مــن يــ   عــدة 

اجتماعاكع وف  عدة مياةباكع ورجاا  مستقب   من م تـ  المجلـس 

ـــة  ـــا الجه ـــة حقـــو  اإلنســـا ع ألنه المـــوقر ح  يرةـــل ححـــد حعضـــاء لجي

المختصة ف  هذا الشأ ع ف   رر من وجود حعضاء داامين لمثل هذه 

 5ح  يــذه  ححــد حعضــاء لجيــة حقــو  اإلنســا   االجتماعــاكع لــذا يم ــن

 ويشار  ف  مثل هذه االجتماعاكع وم ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

ــا حب ححمــدع مــ ر اع   وجــد لجيــة  ســمى  رد ا علــى م حيتــ  ي

 10لــ  ح  ذاللجيــة الداامــة الثانيــة ل ةــتدامة واالةــتثماراكع فهــل معيــى 

مـت    لجيـة حيـرى يذه  عضو لجية الش و  المالية م  الوفد؟! وهيـا

  مسمى األمن والس مةع فهل يفترض ح  يذه  عضو مـن لجيـة الشـ و

    الواقـفـالخارجية والدفاف واألمن الوني  م  الوفد؟ ايتيـار األعضـاء 

 يــتم علــى حةــا  ح  هيــا  لجان ــا داامــةع وح  عضــو يم ــن ح  يشــار 

ــة بمقــو  اإلنســا  ضانــت ــة المعيي ــة الداامــة الثالث  15يــت األ فيهــاع واللجي

  جميلة ةلما   مثل ممل ة البمـرين فيهـاع حيـ  ال يشـترظ ح  ي ـو

   ححـد  ـمن اللجـا  اليوعيـة األيـرىع ل ـن ال يوجـد مـا يميـ  مســتقب

لهــا. عيــد  شــ يل الوفــود مــن ح  يــتم ايتيــار ححــد حعضــاء اللجيــة لتمثي

 فضل  األيت الدضتورة ةوةن حاج   قو .  

 20 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

ـــرايسعمـــ   ـــه ةـــعادة  ر ا ةـــيد  ال   ـــافة  لـــى مـــا  فضـــلت ب

ا الرايسع هيـا  عـدد معـين مـن األعضـاء يجـ  ح  يمويـه الوفـدع وهـذ

إ  العدد يقـرره البرلمـا  الـدول  بمصـل معييـة ضمـا حعتقـدع لـذل  فـ

 25عضـاء األعضاء الداامين يأ و  ف  المقدمة و   ضانت هيا  مـواغر أل

 ر ا.ة ح   قتر  األةماءع وم  يرين حييها يم ن للشعبة البرلماني
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 األول للرئيس: النائب

 ؟حيرىهل هيا  م حياك م ر اع  

 

 5 ال توجد مالحظات() 

 

 األول للرئيس: لنائبا

نيتقل اآل   لى البيد التال  من جدو  األعمـا  والخـاص بمياقشـة  

فــ    قريــر وفــد الشــعبة البرلمانيــة لممل ــة البمــرين بشــأ  المشــارضة

ـــة  ـــدو  الخحعمـــا  لجي ـــة ل ـــيج التيســـي  البرلمـــان  والع قـــاك الخارجي  10ل

نـوفمبر  3العربيةع الميعقدة بالميامة عاومة ممل ـة البمـرينع بتـاريخ 

 .م. فهل هيا  م حياك عليه؟  فضل األب ححمد مهد  المداد2016

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 15لـد  ةـ ا ع وهـو: اإليـوة فـ  االجتمـاف  م ر ا ةيد  الرايسع 

. مو ــوعين مهمــين: األو  يتعلــ  باإلرهــاس وضيفيــة م افمتــهحقــروا 

ليجـ  والثان  يتعل  بتش يل وفد مشتر  يمثل دو  مجلـس التعـاو  الخ

ص ح  لي و  نقطة  ماور م  اال ماد األوروب ع وبود  ف  هذا الخصو

 حعرف من األب يميس الرميم   لى حين وول هذا األمر؟ وم ر ا.

 20 

 األول للرئيس: النائب

 ر اع  فضل األب يميس حمد الرميم .م  

 خميس حمد الرميحي: العضو

ضـو  البمـرين  تـرح  هـذه الـدورة قـام  م ر ا ةيد  الـرايسع 

 25يــة التيفيذيــة للشــعبة وــاح  المعــال  راــيس مجلــس اليــواس راــيس اللج



 17المضبطة       م12/2/2017 ( 102)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

لممل ة البمرين بتش يل لجية لمتابعة التووياك الت  ير  البرلمانية 

لـ  مـرف  ـرؤ  هـذه اللجيـة مـ  .ميلـ  األب بها هذا االجتمافع وضا  

الدضتور مممد عل  وعضوين  يرين من مجلـس اليـواسع وقـد بامـرك 

اللجية اجتماعا ها األربعة ي   حضثر من مـهرع وهـ   تـاب  التووـياك 

 5التــ  ذضرهــا األب ححمــد المــدادع والتــ   ــميها مو ــوف اإلرهــاس فــ  

فتها رايســـة الـــدورة العـــام الما ـــ ع والممل ـــة العربيـــة الســـعودية بصـــ

الما ية حقامت ملتقى متعلق ا باإلرهاسع ضونه  من المو وعاك التـ  

ــ   ــام نُرحــت مو ــوعاك ف ــا ممل ــة البمــرينع وفــ  هــذا الع اقترحته

اجتمــاف الرؤةــاءع ضــا   ــميها مو ــوف الشــباس وحمــن المــاء والنــذاءع 

 10وممل ة البمرين ةوف  قيم ملتقى ف  حواير مهر  بريـلع وهـو  ـمن 

 وعاك المختـارة. دولـة اإلمـاراك العربيـة المتمـدة ضونهـا هـ  مـن المو

قد م المقتر  المتعل  بالشباس فقد  بيت هذا المقتـر ع لـذا ةـوف  قـيم 

اع وةيشــار  فيــه ضــو  البمــرين هــ  مــن  ملتقــى متعلــ  بالشــباس حيضــ 

ــ  اجتمــ   ــ  بالبرلمــا  األوروب ــة. فيمــا يتعل ــدورة البرلماني ــرح  هــذه ال  ت

 15  والســـعادة رؤةـــاء المجـــالس البرلمانيـــة وقـــد حووـــوا حوـــماس المعـــال

باالةتمرار ف   جراء اال صاالك م  البرلماناك األوروبيـةع ونمـن بصـدد 

ــيس  ــال  را ــة عــدد مــن لجــا  المجلــس عــن نريــ  وــاح  المع مخانب

 مجلس اليواسع رايس اللجية التيفيذية للشعبة البرلمانيةع وم ر ا.
 

 20 األول للرئيس: النائب

 ؟حيرىل هيا  م حياك هم ر اع  
 

 ال توجد مالحظات() 
 

 25 :سرئينائب األول للال

بهذا ن و  قد انتهييا من مياقشة جمي  بيود جدو  حعمـا  هـذه  

 م ر ا ل م جميع اع وحرف  الجلسة. الجلسةع 
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