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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار 

جملس النواب حول قرار جملس 

الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام قانون العمل يف القطاع 

( 63األهلي الصادر بالقانون رقم )

، )املعد يف ضوء م2102لسنة 

االقرتاحني بقانونني املقدمني من 

 جملس النواب(.
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 م8102أكتوبر  82التاريخ: 

 

 بشأن تقرير اللجنة )السابقة( خبصوص اخلدماتللجنة ( 4التقرير رقم )
مشروع قانون رقم بشأن  قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى

( بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي، الصادر ) ( لسنة )
 م.2112( لسنة 63بالقانون رقم )

 الرابع التشريعي الفصل – الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

/  خ تص ل  581، ربمرجااا خطاباايا خ اام  م5182أكتااربخ  81بتاايخ    

ربنااي ع ى ااا  ااخخخ مكتااا خطمج ااع  ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن  ااد بتاايخ    (،5د  4ف 

م، باصارص عىايدا خطن اخ  اث مااخرىيت خط ارخن ر رخطمخخ اا م 5182أكتاربخ  81

ب رخن ر رخطتث أُىدت ت يخ خهاي مار  بال خط جناس خط ايب س اا ل درخ خ ن  ايد خط ايد  

الساايع ي اا  باا   المعااال ؛   ااد أخ اال صااي ا خطخخباا خألرل ماار خطلصاال خطتاااخ  ث 

ت خ اخ طجناس خطاادميت   خطاادميتعطاا طجناس  الشاور  مج ا  صالح الصاالح رياي 

بشأ  مشارو   قرار مج   النواب بخصوص قرار مج   الشور  باأرخط يب س 

قااانو  رقاام ل ن لساانب ل ن بتعااعيك بعاان أ كااام قااانو  العمااك  اا  ال  ااا  ا   اا   
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رعىاادخد ت خ ااخ  طمني اااتق ردخخ ااتق  م8108ن لساانب 63عر بال ااانو  رقاام لالصااا

 باأنق متضمنـعي خأ  خط جنس ط خضق ى ا خطمج ع خطمر خ.

 أوالً: إجراءات اللجنة:

( 15هااي خ اام    ااث خجتميى –آنااف خطاا كخ  –تدخخ اات خط جنااس ماااخرن خط ااينرر  -0

 م.5182أكتربخ   51/52بتيخ   ( خطمن  د ر 10ر 

رضارن خطب او رخطدخخ اس ى اا خب  ت خط جنس أتني  دخخ اتهي طمااخرن خط اينرر م -8

 بهي رخطتث خاتم ت ى ا مي   ث: خطرتيئق خطمت   س

 ت خ خ طجنس خطادميت خط يب س باأر ماخرن خط ينرر  مخ ق( رخطمتضمر: -

o  .جدرل بمرخد ماخرن خط ينرر 

o  خطاااخأ  خطد اااترخ  رخط اااينرنث ط جناااس خطااااارر خطتااااخ   س رخط ينرن اااس بمج اااع

 خطارخى.

o .خأ  رزخخا خط مل 

o   غخ س تجيخا رصنيىس خطب خ ر.خأ 

o .خأ  خ ت يد خط خ طن يبيت ىميل خطب خ ر 

o .خأ  خ ت يد خط يم طن يبيت ىميل خطب خ ر 

o .خخخ مج ع خطنرخا رمخ  يتق  

 

 : ضر االجتما  م  مج   الشور  كك م  

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتـور محمـد عبـــدهللا الدليمي .1

 المستشار القانوني المساعد. عـــــراديال عبــدهللا علـــي السيد .2

 الباحثة االجتماعية.     السيدة منى إبراهيم العيـــد .3
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  السيعة عانب إبرا يم الشيخر السيع أيوب ي    ريفرترطا أمينس  ــخ خط جنس . 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 ثاني

بشأ   قرار مج   النواب بخصوص قرار مج   الشور  تدخخ ت خط جنس 

مشرو  قانو  رقم ل ن لسنب ل ن بتععيك بعن أ كام قانو  العمك    ال  ا  

، ب د عىيدتق عطا خط جنس بني ع ى ا م8108ن لسنب 63عر بال انو  رقم لا      الصا

م، 5182 أكتربخ 81بتيخ    خجتميىق خطتينث خطمن  د خخخ مكتا خطمج ع  ث 

باصرص عىيدا خطن خ  ث ماخرىيت خط رخن ر رخطمخخ  م ب رخن ر رخطتث أىدت 

 . خطخخب ت يخ خهي مر  بل خط جنس خط يب س ا ل خطلصل خطتاخ  ث 

رب د تدخخع خآلخخ  رخطم   يت خطتث أبد ت مر  بل أص يا خط  يدا 

لساب ب  خ صت ال جنب إلى الموا  ب ي ى ما انتهت إليه ال جنب اأىضي  خط جنس؛ 

 التاليب:وذلك لاليتبارات 

على   المادة األولىيتألف مشروع القانون من ثالث مواد فضالً عن الديباجة، تنص  -أ 

يجوز لصىاب  الممى  بالنص اآلتي:  (،661الفقرة األول  من المادة ) نص استبدال

إنهىىاع عقىىد الممىى  بالىىب  إشىىالك المنشىىأة يلًىىاً قو ج حًىىاً قو تقلىىًص بجىى  نشىىا ها قو 

بدال نظىا  إنتىاب بى بر بمىا يمى  بجى  الممالىة، على  قه يىت  إنهىاع المقىد إه بمىد است

إبطار الوزارة بالب  اإلنهاع قبى  ثالثىًن يومىاً مىن تىاريا إبطىار المامى  باإلنهىاع، 

وفي شًر بالة اإلشالك الكلي للمنشأة يت  مراعىاة عىد  إنهىاع عقىد المامى  الب رينىي 

مامى  األجنبىي الىذي يممى  ممىا فىي المنشىأة، بًنمىا الذي يتمتع بنف  يفاعة وببىرة ال

مكىىرراً( تضىىمن  قن  9علىى  إفىىافة مىىادة جديىىدة ت ىى  رقىى  ) المااادة الثانيااةنصىى  

يراعىىىي بىىىاب  الممىىى  إعطىىىاع األفضىىىلًة للمامىىى  الب رينىىىي علىىى  األجنبىىىي عنىىىد 
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اهستخدا  مت  يان بىال اً للممى  يمىا قوجبى  عنىد اهسىتنناع عىن عىدد مىن عمىال 

ن يىىت  تالىىريع المامىى  األجنبىىي قبىى  الب رينىىي متىى  مىىا يىىان بىىال اً ألداع المنشىىأة ق

 تنفًذية. المادة الثالثةالمم ، وقت  

( فقىرة )(( مىن 66المىادة ) بىا جىاع عل  اهست قاك الدستوري الذي  تؤيد اللجنة -ب 

تكفىى  الدولىىة تىىوفًر فىىر  الممىى  "دسىىتور مملكىىة الب ىىرين التىىي تىىنص علىى  قن 

سىىوك الممىى   اللجنىىة إلبىىالبا إفىىافة إلىى  مالىىاندة  ".شىىرو اللمىىوا نًن وعدالىىة 

الب رينىىي المامىى  ( التىىي تالىىتهدل جمىى  6161فىىمن رةيىىة الب ىىرين اهقتصىىادية )

عبىر اهرتقىاع بدرجىة تنافالىًة المامى  الب رينىي  ،الممى الخًار المفض  لدى قربا( 

  مقاب  الممالة األجنبًة. 

نىص المىادة قن ، بًث ترى للمام  الب رينيعل  قهمًة توفًر بًئة آمنا  تؤيد اللجنة -ج 

من مشروع القانون، قد وفع لممالجة باه  اإلشىالك الج حىي للمنشىاة قو  (661)

تقلًص بج  نشا ها، قو استبدال نظا  إنتاب بى بر، ممىا يمى  بجى  الممالىة، األمىر 

لى  الذي يتطل  توفًر الضمانا  الالزمة لت قًق البًئة اآلمنة للمامى  الب رينىي، و 

عبىىر فىىرورة مراعىىاة عىىد  إنهىىاع عقىىد المامىى  الب رينىىي الىىذي يتمتىىع بىىنف  يفىىاعة 

وببرة المام  األجنبي، بًث تبقى  قولويىة الم افظىة على  الممالىة الو نًىة الكفىؤة، 

الىذي تالىمو نصوبىا عىن مىا عىدا  مىن -وفقاً لما نص علًا دستور مملكة الب ىرين 

 موا نًن وعدالة شرو ا.من توفًر فر  المم  لل -القواعد القانونًة

لىىذل  تىىرى اللجنىىة بمىىد تىىدارق مشىىروع القىىانون واه ىىالع علىى  المباب ىىا  التىىي  -د 

قجرتها اللجنة الالىابقة مىع الجهىا  الممنًىة، قهمًىة إعطىاع الممالىة الو نًىة ال مايىة 

القانونًة من بطىر إنهىاع عقىد الممى ، بتى  مىع الظىرول اهسىت ناحًة التىي تمىر بهىا 

تتىىوافر فىىي هىىذ  الممالىىة الكفىىاعة والخبىىرة المطلوبىىة للنهىىو   المنشىىأة، مىىا دامىى 

 بمتطلبا  المم .

يكون من شأن تطبًق المشىروع بقىانون، بًىان بىدود سىلطة بىاب   قن تأم  اللجنة -ه 

اإلشىالك الج حىي للمنشىأة قو تقلىًص  بىاه فىي تنظىً  منشىأتا فىي المم  التقديريىة 

ا يالىه  فىي الم افظىة على  الممالىة بى بر، بمى بج  نشا ها قو استبدال نظىا  اإلنتىاب
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الب رينًة، باعتبارها ثروة و نًة مهمىة، وبمىا يصى  فىي بدمىة المصىل ة الو نًىة 

 المامة.

والممىال  قبى ا( الممى ، بالوعي والنضج الكبًرين اللذين يتمتع بهما وتشًد اللجنة -و 

ت قًىىق التنمًىىة والجهىىود الكبًىىرة التىىي تبىىذلها وزارة الممىى ، فىىي سىىبً   الب ىىرينًًن،

 اهقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة. 

ي اى قارار مج ا  الناواب   الموا  اببتاخى خط جناس خطترصا س  ، ث ضر   طا 

بتعااعيك بعاان رقاام ل ن لساانب ل ن مشاارو  قااانو  بالموا  ااب ماا   يااد المبااعأ ي ااى 

  8108ن لسانب 63رقام لل اانو  أ كام قانو  العماك  ا  ال  اا  ا   ا  الصااعر با

 ه.بشأن وي ى التععيالت الت  أجرا ا

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( مر خط ئ س خطدخا  س طمج ع خطارخى ، ختل ت خط جنس ى ا  03عىمي ع طنص خطميدا   

 خات يخ كل مر:

 م رًرا أص يـــــًا.  ا ستاذة  الب رمزي  ايــز -0

 ا تيا ًيـا.م رًرا   ا ستاذ نوار ي   الم موع -8

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

مشروع على  ،من حيث المبدأ على قرار مجلس النواب بالموافقة، الموافقة- 

( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي، قانون رقم )

 .م2012( لسنة 36الصادر بالقانون رقم )
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أجراها مجلس النواب، وفقا الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديالت التي - 

 للجدول المرفق بتقرير اللجنة.

 

 وا مر معرون ي ى المج   الموقر التخاذ الالزم   

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل               نوار علي احملمـــود         

 رئيس جلنة اخلدمات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات               
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عدم الموافقة

من حيث المبدأ 

على مشروع 

 القانون.

  التمسك بقراره

 السابق.

توصااااااااي اللجنااااااااة 

بالموافقاااااااة علاااااااى 

قاااااااااارار مجلااااااااااس 

الناااواب، بالموافقاااة 

ماااان حيااااث المباااادأ 

علااااااااى مشااااااااروع 

قاااااااانون رقااااااام ) ( 

لسااااانة ) ( بتعاااااديل 

بعض أحكاام قاانون 

العمااال فاااي القطااااع 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األهلاااااااي الصاااااااادر 

( 36بالقانون رقم )

، 2012لساااااااااااااانة 

وعلاااااى التعاااااديالت 

 بشأنه. التي أجراها
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 مسمى المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

  قاااارر المجلااااس

تغيياااااااار مساااااااامى 

المشاااروع بقاااانون 

الماااااااىكور علاااااااى 

النحااااااااو الااااااااوارد 

أدناه؛ انسجاما ما  

التوصاااية الالحقاااة 

بحااااااااى  المااااااااادة 

الثانياااااااااااة مااااااااااان 

 مسمى المشروع

  الموافقاااة علاااى

قاااااااارار مجلااااااااس 

الناااااااواب بتغييااااااار 

مسااامى المشاااروع 

بقااااانون المااااىكور 

على النحاو الاوارد 

أدناه؛ انسجاما ما  

التوصاااية الالحقاااة 

بحااااااااى  المااااااااادة 

 مسمى المشروع
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

مشروع قىانون رقى  

) ( لالنة ) ( بتمىدي  

بمىىأ قبكىىا  قىىانون 

الممىىى  فىىىي القطىىىاع 

الصىىىىىادر  األهلىىىىىي،

 المشروع بقانون.

مسمى المشروع 

 بعد التعديل

 

 

مشروع قىانون رقى  

) ( لالنة ) ( بتمىدي  

( مىىىن 661المىىىادة )

قىىىىانون الممىىىى  فىىىىي 

 القطىىىىىىاع األهلىىىىىىي،

الثانياااااااااااة مااااااااااان 

 المشروع بقانون.

مسمى المشروع 

 بعد التعديل

 

مشروع قىانون رقى  

) ( لالنة ) ( بتمىدي  

( مىىىن 661المىىىادة )

قىىىىانون الممىىىى  فىىىىي 

 األهلىىىىىىي،القطىىىىىىاع 

الصىىىىىادر بالقىىىىىانون 

 

 

 

 

مشروع قىانون رقى  

) ( لالنة ) ( بتمىدي  

( مىىىن 661المىىىادة )

قىىىىانون الممىىىى  فىىىىي 

 القطىىىىىىاع األهلىىىىىىي،
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

( 61بالقىىانون رقىى  )

 . 6166لالنة 

 

 الديباجة

ن ن بمد بن عًال  

بلًفىىىىىىة   ملىىىىىى  آل 

 مملكة الب رين

بمىىد اه ىىىالع علىىى  

 الدستور،

بالقىىىىىانون الصىىىىىادر 

( لالىىىىىىنة 61رقىىىىىى  )

6166 . 

 الديباجة

  قاااارر المجلااااس

الموافقة على نص 

الديباجااة كماااا ورد 

فاااااااي المشاااااااروع 

 بقانون.

( لالىىىىىىنة 61رقىىىىىى  )

6166 . 

 

 الديباجة

  الموافقاااة علاااى

نااص الديباجااة كمااا 

ورد في المشاروع 

 بقانون.

الصىىىىىادر بالقىىىىىانون 

لالىىىىىىنة ( 61رقىىىىىى  )

6166 . 

 الديباجة

ن ن بمد بن عًال  

آل بلًفىىىىىىة   ملىىىىىى  

 مملكة الب رين

بمىىىد اه ىىىالع علىىى  

 الدستور،
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

وعلى  قىانون الممىى  

فىىي القطىىاع األهلىىي 

الصىىىىىادر بالقىىىىىانون 

( لالىىىىىىنة 61رقىىىىىى  )

6166، 

ققر مجل  الشورى 

ومجلىىىىىى  النىىىىىىوا( 

القانون اآلتي نصا، 

وقىىىىد بىىىىدقنا علًىىىىا 

 وقبدرنا :

وعلى  قىىانون الممىى  

فىىي القطىىاع األهلىىي 

الصىىىىىادر بالقىىىىىانون 

( لالىىىىىىنة 61رقىىىىىى  )

6166، 

ققر مجل  الشورى 

ومجلىىىىىى  النىىىىىىوا( 

القانون اآلتي نصا، 

وقىىىىد بىىىىدقنا علًىىىىا 

 وقبدرنا :
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 (110المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

  قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرر

المجلىىى  الموافقىىىة 

علىىى  نىىىص المىىىادة 

يمىىىىىىىىا ورد فىىىىىىىىي 

المشىىروع بقىىانون، 

مىىىىىىىىىىع مراعىىىىىىىىىىاة 

تصىىىىى ًع الخطىىىىىأ 

المطبمي فىي يلمىة 

الىىىىىىواردة  )إنهااااااا(

 
 

 المادة األولى

  الموافقااااة علااااى

قاااااارار مجلااااااس 

بالموافقىة النواب 

عل  نىص المىادة 

يمىىىىىىا ورد فىىىىىىي 

المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروع 

بقىىىىىىىانون، مىىىىىىىع 

مراعىىاة تصىى ًع 

الخطىىأ المطبمىىي 

 المادة األولى
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياُلتبدل بنص الفقىرة 

األولىىى  مىىىن المىىىادة 

( مىىىن قىىىانون 661)

الممىىى  فىىىي القطىىىاع 

األهلىىىىىىي الصىىىىىىادر 

بالالىىىىىطر األبًىىىىىر 

 .)إنهاء(لتصبع 

نص المادة بعد 

 التعديل

 

ياُلتبدل بنص الفقىرة 

األولىىى  مىىىن المىىىادة 

( مىىىن قىىىانون 661)

الممىىى  فىىىي القطىىىاع 

األهلىىىىىىي الصىىىىىىادر 

 )إنهااا(فىىي يلمىىة 

الىىواردة بالالىىطر 

األبًىىىىر لتصىىىىبع 

 .)إنهاء(

 

 

 

 

 

ياُلتبدل بنص الفقىرة 

األولىىى  مىىىن المىىىادة 

( مىىىن قىىىانون 661)

الممىىى  فىىىي القطىىىاع 

األهلىىىىىىي الصىىىىىىادر 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

( 61بالقىىانون رقىى  )

الىىنص  6166 لالىىنة

 اآلتي:

"يجىىىىىوز لصىىىىىاب  

الممىىىى  إنهىىىىاع عقىىىىد 

المم  بالب  إشىالك 

المنشىىىىىىىأة يلًىىىىىىىاً قو 

ج حًىىىىىاً قو تقلىىىىىًص 

بجىىىىىى  نشىىىىىىا ها قو 

اسىتبدال نظىا  إنتىىاب 

ب بر بما يم  بج  

( 61بالقىىانون رقىى  )

الىىنص  6166لالىىنة 

 اآلتي:

"يجىىىىىوز لصىىىىىاب  

الممىىىى  إنهىىىىاع عقىىىىد 

المم  بالب  إشىالك 

المنشىىىىىىىأة يلًىىىىىىىاً قو 

ج حًىىىىىاً قو تقلىىىىىًص 

بجىىىىىى  نشىىىىىىا ها قو 

اسىتبدال نظىا  إنتىىاب 

ب بر بما يم  بج  

( 61بالقىىانون رقىى  )

الىىنص  6166لالىىنة 

 اآلتي:

"يجوز لصاب  

المم  إنهاع عقد 

المم  بالب  إشالك 

المنشأة يلًاً قو 

ج حًاً قو تقلًص 

بج  نشا ها قو 

استبدال نظا  إنتاب 

ب بر بما يم  بج  
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

"يجىىىىىوز لصىىىىىاب  

الممىىىى  إنهىىىىاع عقىىىىد 

المم  بالب  إشىالك 

المنشىىىىىىىأة يلًىىىىىىىاً قو 

ج حًىىىىىاً قو تقلىىىىىًص 

بجىىىىىى  نشىىىىىىا ها قو 

اسىتبدال نظىا  إنتىىاب 

ب بر بما يم  بج  

الممالىىىىىة، علىىىىى  قه 

يىىىت  إنهىىىاع المقىىىد إه 

بمد إبطار الىوزارة 

الممالىىىىىة، علىىىىى  قه 

يىىىت  إنهىىىاع المقىىىد إه 

بمد إبطار الىوزارة 

بالىىب  اإلنهىىاع قبىىى  

ثالثىىىىًن يومىىىىاً مىىىىن 

تىىىىىىىىاريا إبطىىىىىىىىار 

المامىىىىى  باإلنهىىىىىاع، 

وفىىىىىي شًىىىىىر بالىىىىىة 

اإلشىىىىىىىالك الكلىىىىىىىي 

للمنشىىأة يىىت  مراعىىاة 

عقىىىىىىد  إنهاااااااعىىىىىىد  

، علىىىىى  قه الممالىىىىىة

يىىىت  إنهىىىاع المقىىىد إه 

بمد إبطار الىوزارة 

بالىىب  اإلنهىىاع قبىىى  

ثالثىىىىًن يومىىىىاً مىىىىن 

تىىىىىىىىاريا إبطىىىىىىىىار 

المامىىىىى  باإلنهىىىىىاع، 

وفىىىىىي شًىىىىىر بالىىىىىة 

اإلشىىىىىىىالك الكلىىىىىىىي 

للمنشىىأة يىىت  مراعىىاة 

عقىىىىىد  إنهااااااءعىىىىىد  

، عل  قه الممالة

يت  إنهاع المقد إه 

بمد إبطار الوزارة 

بالب  اإلنهاع قب  

ثالثًن يوماً من 

تاريا إبطار 

المام  باإلنهاع، 

وفي شًر بالة 

اإلشالك الكلي 

للمنشأة يت  مراعاة 

عد  إنهاع عقد 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

بالىىب  اإلنهىىاع قبىىى  

ثالثىىىىًن يومىىىىاً مىىىىن 

تىىىىىىىىاريا إبطىىىىىىىىار 

 باإلنهاع.المام  

ويالت ق المام  فىي 

بالىىىىة إنهىىىىاع المقىىىىد 

ألي مىىىىن األسىىىىبا( 

المنصىىىو  علًهىىىا 

فىىىي الفقىىىرة الالىىىابقة 

مكافأة تمادل نصىف 

التمىىىىويأ المشىىىىار 

المامىىىىى  الب رينىىىىىي 

الىىىذي يتمتىىىع بىىىنف  

يفاعة وببرة المام  

األجنبي الىذي يممى  

 "شأةمما في المن

المامىىىىى  الب رينىىىىىي 

الىىىذي يتمتىىىع بىىىنف  

يفاعة وببرة المام  

األجنبي الىذي يممى  

 مما في المنشأة"

المام  الب ريني 

الذي يتمتع بنف  

يفاعة وببرة المام  

األجنبي الذي يمم  

 مما في المنشأة"
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

إلًىىىىىىا فىىىىىىي المىىىىىىادة 

( مىىىىىىن هىىىىىىذا 666)

 القانون.

 (111المادة )

إ ا قنه  باب   -أ 

المم  عقد المم  

شًر م دد المدة 

بالل األشهر 

ال الثة األول  من 

تاريا بدع المم  
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

فال يالت ق المام  

قي تمويأ إه إ ا 

يان اإلنهاع بم ابة 

فص  تمالفي  بقاً 

ألي من قبكا  

( 616المادتًن )

( من هذا 616و)

القانون، وفي هذ  

ال الة يالت ق 

المام  تمويضاً 

 ر شهر.يمادل قج
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

إ ا قنه   -ب 

باب  المم  عقد 

المم  شًر م دد 

المدة بدون سب  قو 

لالب  شًر مشروع 

بمد انقضاع ثالثة 

قشهر من تاريا 

بدع المم ، الت   

بتمويأ المام  بما 

يمادل قجر يومًن 

عن ي  شهر من 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

الخدمة وبما ه يق  

عن قجر شهر وه 

ي يد عل  قجر اثني 

 عشر شهراً.

إ ا قنه   -ج 

ب  المم  عقد با

المم  م دد المدة 

بدون سب  قو 

لالب  شًر مشروع 

الت   بتمويأ 

المام  بما يمادل 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

قجر المدة المتبقًة 

من المقد، ما ل  

يتفق الطرفان عل  

تمويأ قق  بشر  

قه يق  التمويأ 

المتفق علًا عن 

قجر ثالثة قشهر قو 

المدة المتبقًة من 

 المقد قيهما قق .

إ ا قنه  باب   -د 

المم  عقد المم  



66 
 

النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

المبر  إلنجاز عم  

ممًن بدون سب  

قو لالب  شًر 

مشروع الت   

بتمويأ المام  بما 

يمادل قجر المدة 

المتبقًة والالزمة 

إلنجاز المم  

المتفق علًا بال  

 بًمة  ل  المم ، 

ما ل  يتفق الطرفان 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

عل  تمويأ قق  

بشر  قه يق  

التمويأ المتفق 

علًا عن قجر ثالثة 

المدة  قشهر قو

المتبقًة والالزمة 

إلنجاز المم  قيهما 

 قق .

في  ال التًن  -ه 

المنصو  علًهما 

في الفقرتًن )ق( و 
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

)(( من هذ  

الفقرة، إ ا يان 

إنهاع المقد بم ابة 

فص  تمالفي  بقاً 

ألبكا  قي من 

( 616المادتًن )

( من هذا 616و)

القانون، است ق 

المام  تمويضاً 

إفافًاً يمادل 

يأ نصف التمو
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

المالت ق  بقاً 

ألبكا  هذ  المادة، 

ما ل  ينص المقد 

عل  تمويأ 

 يجاوز  ل .

ألشرا  هذ   -و 

المادة، تمتبر يالور 

 الشهر شهراً يامالً.
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

 المادة الثانية 

يُضىىال إلىى  قىىانون 

الممىىى  فىىىي القطىىىاع 

األهلىىىىىىي الصىىىىىىادر 

( 61بالقىىانون رقىى  )

مىىىىادة  6166لالىىىىنة 

( 9جديىىىىىىدة بىىىىىىرق  )

مكىىىىىىىىىرًرا نصىىىىىىىىىها 

 اآلتي:

"علىى  يىى  بىىاب  

 المادة الثانية

  قااااارر المجلاااااس

حاااااى  الماااااادة، 

وإعادة ترقيم ماا 

 يليها.

 
 

 المادة الثانية

  الموافقااااة علااااى

قاااااارار مجلااااااس 

النااااواب بحااااى  

الماااادة، وإعاااادة 

 ترقيم ما يليها.
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

عمىىىىىى  قن يراعىىىىىىي 

عنىىىىىد اسىىىىىتخدا  قي 

عامىى  وجىىو( مىىنع 

األفضىىلًة للب رينىىي 

قوهً متىىى  مىىىا وُجىىىد 

ويىىان بىىال اً ألداع 

المم  الخا  الىذي 

 ياُلتخد  فًا.

وفىىىىي بالىىىىة زيىىىىادة 

عىىىىدد الممىىىىال عىىىىن 

باجىىة الممىى  يجىى  
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

اهسىىىىىىىىتنناع عىىىىىىىىن 

األجنبىىىىىىىىىىي قبىىىىىىىىىى  

الب رينىىىىىىي و لىىىىىى  

يلمىىىا يىىىان بىىىال اً 

 ألداع المم ".

 المادة الثالثة 

 

علىى  رحىىً  مجلىى  

الىىوزراع والىىوزراع 

 –ي  فًما يخصا  –

 -المادة الثالثة

المادة الثانية بعد 

 إعادة الترقيم

  قااااارر المجلاااااس

الموافقااااة علااااى 

 
 

 -المادة الثالثة

المادة الثانية بعد 

 إعادة الترقيم

  الموافقااااة علااااى

نااص المااادة كمااا 

 المادة الثانية

 

علىى  رحىىً  مجلىى  

الىىوزراع والىىوزراع 

 –ي  فًما يخصا  –
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النص األصلي للمادة 
من قانون العمل يف 

( 63القطاع األهلي، )
 م.2112لسنة 

نصوص مواد مشروع 
 القانون

كما وردت من  
 احلكومة

لس جملالقرار األول 
 النواب

1 

لس جملالقرار األول 
 الشورى

1 

القرار الثاني جمللس 
 النواب

2 

التوصية الثانية 
للجنة اخلدمات 
 مبجلس الشورى

2 

 النص بعد التعديل

تنفًىىىىذ قبكىىىىا  هىىىىذا 

القىىانون، ويُممىى  بىىا 

مىىىىن الًىىىىو  التىىىىالي 

لتىىىىاريا نشىىىىر  فىىىىي 

 الجريدة الرسمًة.

نااص المااادة كمااا 

فااااااااااااااااااااااي  ورد

المشااااااااااااااااااروع 

 بقانون.

ورد فااااااااااااااااااااااي 

المشااااااااااااااااااروع 

 بقانون.

تنفًىىىىذ قبكىىىىا  هىىىىذا 

القىىانون، ويُممىى  بىىا 

مىىىىن الًىىىىو  التىىىىالي 

لتىىىىاريا نشىىىىر  فىىىىي 

 الجريدة الرسمًة.
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  6166مارق  6التاريا: 

 

 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
مشروع  قرار مج   النواب بشأ  قرار مج   الشور  بخصوصالموضوع: 

بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر  بتعديلقانون رقم ) ( لسنة ) ( 

 ينالمقدم ينبقانون ين)المعد في ضوء االقتراح .م2012 ( لسنة36قانون رقم )بال

 .من مجلس النواب(

 

 ت يب  يبب وبعع 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ، قرفق 6166مارق  6بتاريا      

قرار مج    من، نالخة (6د  6  ل   ك / ل  66)، فمن يتابا رق  المجلس

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  النواب بشأ  قرار مج   الشور  بخصوص

( 36قانون رقم )بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بال بتعديل

  من مجلس النواب( ينالمقدم ينبقانون ين)المعد في ضوء االقتراح .م2012 لسنة
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إل  لجنة الشؤون التشريمًة والقانونًة، و ل  لمناقشتا وإبداع المالبظا  علًا للجنة 

 الخدما .  

 

م، ى دت طجنس خطاارر خطتاخ   س رخط ينرن س خجتميىهاي 5182ميخع  1ربتيخ         

 ر اخخخ مج اع خطنارخا بااأنق، خط ياخ،   و خب  ت ى ا خطماخرن ب ينرر خطما كرخ،

 ر ط  ب ضرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع.

ب ااينرر  خطماااخرنعطااا ىاادم مايطلااس  –ب ااد خطمدخرطااس رخطن ااي   –رخنتهاات خط جنااس            

 طمبيدئ رأ كيم خطد ترخ.

 

 رأي ال جنب:

 قرار مج   النواب بشأ  قرار مج   الشور  بخصوصتخى خط جنس   مس      

بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي  بتعديلمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

 ينبقانون ين)المعد في ضوء االقتراح .م2012 ( لسنة36قانون رقم )الصادر بال

 مر خطني  ت ر خطد ترخ س رخط ينرن س.  من مجلس النواب( ينالمقدم

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

اجملتمع من مرض قانون بشأن وقاية 

متالزمة العوز املناعي املكتسب 

)اإليدز(، ومشروع قانون بشأن وقاية 

اجملتمع من اإليدز ومحاية حقوق 

املتعايشني مع الفريوس )املعدين يف 

ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من 

 جملس النواب(.
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  5162 يونيو 61التاريخ: 

 (11) جلنة اخلدماتتقرير 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية اجملتمع من مرض بشأن 

 متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(

ومشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية اجملتمع من اإليدز ومحاية 
 حقوق املتعايشني مع الفريوس

 جملس النواب()املعدان يف ضوء االقرتاحني بقانون املقدمني من 
 الرابعالفصل التشريعي  - األولاالنعقاد العادي  دور

 

 مقدمـة:

استلمت لجنة الخدمات كتاب صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصاالح       
 ديسامبر  56( المؤرخ في  6د4/ص ل خ ت/ ف7رئيس مجلس الشورى رقم ) 

، والايي تام   الرابعمن الفصل التشريعي  األولفي دور االنعقاد العادي  م،5164
مشروع قانون رقم ) ( لسنن  ) ( ششن ن   بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

وقاي  المجتمع من مرض متالزم  العوز المناعي المكتسب )اإليدز(، ومشنروع  
قانون رقم ) ( لسن  ) ( شش ن وقاي  المجتمنع منن اإليندز ويماين  ي نو       

االقترايين ش انون الم ندمين منن    المتعايشين مع الفيروس. )المعدان في ضوء
وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضامن   ماعلى أن تتم دراسته، مجلس النواب(

 ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع.   مارأي اللجنة بشأنه



96 
 

 إجراءات اللجنة:: أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجن  شاإلجراءات التالي :

 التالية:ها اتالقانون في اجتماع يتدارست اللجنة مشروع (1)

 مالرق
رقم 
 اعاالجتم

 الجهات خالتاريا

 وزارة الصحة م5164ديسمبر  01 10 6

  م5162ر يناي 11 14 5

 وزارة الصحة م5162ر يناي 60 12 0

  م5162ر يناي 51 11 4

  م5162يناير  57 17 2

  م5162ر فبراي 10 10 1

 وزارة الصحة م5162ر فبراي 61 10 7

 وزارة الصحة م5162ر فبراي 67 61 0

  م5162ر فبراي 54 66 0

  م5162ارس م 15 65 61

  م5162ارس م 10 60 66

 عدم اعتيرت وزارة الصحة عن م5162ارس م 66 62 65
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 الحضور.

  م5162ارس م 61 61 60

  م5162ارس م 50 67 64

 م5162ارس م 01 60 62

الدكتورة سمي  عشدالريمن .1
 استشارية طب العائلة. الجودر

 الدكتور جمال ميمد صالح.2
لم ) استشاري العظام والكسور

 .(يحضر
  م5162ل أبري 17 51 61

  م5162ل أبري 50 51 67

  م5162و ماي 51 06 60

  م5162و ماي 52 05 60

  م5162و ماي 51 00 51

  م5162و يوني 16 04 56

  م5162 يونيو 10 02 55

 

القاانون   ياطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثاائ  المتعلقاة بمشاروع    (2)
 موضوع النظر والتي اشتملت على:  
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     الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشاريعية والقانونياة بمجلاس
 الشورى.)مرف (

 ) رأي لجنة حقو  اإلنسان بمجلس الشورى. )مرف 

 مرف (رأي وزارة الصحة(. 

  استشارية طب العائلة. الدكتورة سمي  عشدالريمن الجودررأي 

 ) قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرف 

 

 كل من: اتهاجتماعابدعوة من اللجنة حضر  (3)

 : حيث حضر االجتماعات كل من:وزارة الصي  -أ 
 وكيل وزارة الصي . الدكتورة عائش  مشارك شوعن  .1

للرعاي  األولي  والصي  الوكيل المساعد  الدكتورة مريم عذشي الجالهم  .2
 العام .

 .رئيس قسم مكافي  األمراض الدكتور عادل سلمان الصياد .3
 قائم ش عمال رئيس قسم مراقش  األغذي . السيد ميمد سلمان اليداد .4

 .شؤون المجالسمستشار  ميمود رشيد شريفالسيد  .5

 المستشار ال انوني.  السيد أسام  أيمد األمير .6

 
 استشارية طب العائلة. الجودرالدكتورة سمي  عشدالريمن  -ب 

 من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في االجتماع (4)
 المستشار ال انوني لشؤون اللجان. الدكتور ميمد عشداهلل الدليمي -1

 المستشار ال انوني المساعد. راديالسيد علني عشداهلل العن-2
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  السيد أيوب علي طريف أمين سر اللجن .تولى أمانة سار اللجنة 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( :ثانيـ

يهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها 
  من الناحيتين الدستورية والقانونية. ماقانون إلى سالمتهال مشروعيبشأن 

 

ا:
ً
 خمتصر رأي )جلنة حقوق اإلنسان( مبجلس الشورى: )مرفق( ثالثـ

اإلشارة إلى بعض المالحظات العامة بشأن مشروعي القاانون   تود اللجنة
 وعلى النحو التالي:

األخي بتعريف )المصاب بالفيروس( بداًل من )المتعايش مع الفيروس(، ويلاك   -6
 للتفري  بين المصابين بالمرض والحاملين له.

( مان المشاروع   5( من المشروع بقانون األول، والمادة )60تتشابه المادة ) -5
( مان  60الثاني من حيث المضمون والصياغة، وترى أن نص المادة ) بقانون

المشروع بقانون األول يلبي كافة المتطلبات المنصوص عليها فاي اتفاقياات   
 ومعاهدات حقو  اإلنسان المصاد  عليها من قبل الدولة.

تضمين مشروع القانون االهتمام بفئة المحتمل إصاابتهم بفياروس اإليادز،     -0
 لعناية بهم، وتوعيتهم إعالميًا بطر  الوقاية من المرض.والتوجيه إلى ا

تضمين مشروع القانون التعاون مع منظمات الصحة الدولية واإلقليمية بشاأن   -4
 الوقاية من مرض اإليدز وطر  معالجته والتوعية بشأنه.



616 
 

التركيز على الش  اإلعالمي في مشروع القانون مان خاالل نشار الثقافاة      -2
ز محليًا، وتوعية المواطنين والوافدين بشأن خطورة الصحية بشأن مرض اإليد

 هيا المرض وطر  الوقاية منه.

 

ا:
ً
 مرئيات )وزارة الصحة(: )مرفق( رابع

أبدت وزارة الصحة موافقتها من حيث المبدأ على فكرة المشروع بقانون وقد       
 أوردت عدة مالحظات مكتوبة للجنة تتلخص في اآلتي:

مصابة بفيروس نقص المناعة في البحرين في العام تم تشخيص أول حالة  -
6001. 

 5164حتى منتصف  6001بلغ العدد الكلي للحاالت المكتشفة مني العام  -
 حالة من غير البحرينيين. 6766حالة، منهم  5670حوالي 

 يتم إعادة غير البحرينيين إلى بلدانهم الستكمال العالج. -

 5164حاملي الفيروس حتى منتصف يبلغ عدد األحياء من البحرينيين من  -
حالة منهم األدوية في مجمع السلمانية  05حالة، ويتلقى ما يقارب  550حوالي 
 الطبي.

حالة  01 – 11حالة بين البحرينيين كل عام، و 51 – 62يتم اكتشاف حوالي  -
 أخرى بين غير البحرينيين سنويا.

مناعة البشري على الرغم من انخفاض معدل اإلصابة بعدوى فيروس نقص ال -
 )اإليدز( في مملكة البحرين، إال أن جهود مكافحة المرض مستمرة.

 

التزمت مملكة البحرين باتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة مرض نقص  -
المناعة البشري )اإليدز( بالتزامها السياسي رفيع المستوى من خالل تشكيل 
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رات يات الصلة لجنة وطنية للوقاية من المرض، وتضم اللجنة عّدة وزا
 وبرئاسة وزير الصحة بقرار من مجلس رئاسة الوزراء.

 

كما أوردت وزارة الصحة مرئياتها حول مشروعي القانون من خالل جدول  -
 )مرف (مواد تبّين فيه رأيها حول كل مادة من مواد مشروعي القانون.

 

ا: 
ً
 :(رأي الدكتورة مسية عبدالرمحن اجلودر )استشارية طب العائلةخامس

أكدت الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر على أهمية القانون ويلاك مان   
خالل دعوة األمين الساب  لمنظمة األمم المتحدة كوفي أناان لمناقشاة االلتازام    
السياسي والمالي حول اإليدز، فقامت البحرين بالتصدي  علاى االتفاقياات سانة    

القضااء علاى    م الملزمة بمواجهة مرض اإليدز، وكان الهدف منها هاو 5111
 م.5162مرض اإليدز أو الحد منه بحلول العام 

 

بينت الدكتورة سمية الجودر بأن البحرين التزمت باتفاقية األمم المتحدة كما 
عن طري  التزامهاا السياساي   اإليدز بشأن مكافحة مرض نقص المناعة البشري 

م 6004رفيع المستوى من خالل تشكيل لجنة وطنية للوقاية من المارض سانة   
بقرار من مجلاس رئاساة   و الصحة وزيرعدة وزارات يات الصلة برئاسة  تضم

الوزراء، ووضع خطة استراتيجية متعددة القطاعات، وإدماجها بخطط الوزارات، 
أثرين به بالخطة وممثلي مؤسساات المجتماع   وإشراك المتعايشين بالفيروس والمت

   المدني والقطاع الخاص.
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واعتبرت الدكتورة سمية الجودر أن الحديث عن واقع مرض اإليادز فاي   
البحرين ووصفه با )اآلمن( حديث يفتقر لكثير من الدقة والموضاوعية، وتعلال   

علاى   يلك بالقول إن افتقار البحرين للفحص الطوعي والسري يحول دون قدرتها
عان يلاك    اتشخيص وتحديد العدد الفعلي لإلصابات؛ إي ال يمكن االعتماد عوًض

في الموضوع، فاإليدز ووصمته  انهائًي اعلى الحاالت المبلغ عنها، واعتبارها رقًم
االجتماعية السلبية تحول دون لجوء المريض أو المشتبه بإصابته للعالج، كماا أن  

على مطاعم الدرجة  ؤهيدز، وإنما يتم إجراعمال المنشآت ال يجرى لهم فحص اإل
 األولى والصالونات وخدم المنازل فقط.

وترى الدكتورة سمية الجودر أن البحرين مطالبة باالستفادة مان تجاارب   
الدول المجاورة، مثل جمهورية اليمن ودولة اإلمارات العربية المتحادة، واللتاان   

 أقرتا قانون خاص بمرض اإليدز.

سمية الجودر من أن البيئة البحرينية مؤهلة في أي وقات   وتحير الدكتورة
للوصول إلى مرحلة خطرة ويلك لمواجهتها تحدِّيين اثنين، وهما يشاكالن بيئاة   
خصبة لتفاقم الوضع في أي لحظة، التحدي األول يتمثل في تشكيل الشباب للنسبة 

فنا لايلك  ( وإيا ما أضا % 11األكبر من إجمالي عدد المواطنين البحرينيين )نحو
االنتشار للمخدرات في البلد، فإننا سانكون أماام   خطر التحدي الثاني المتمثل في 

 تهديد حقيقي البد من السيطرة عليه قبل وقوع المحظور.

 

وعند سؤالها، من قبل أعضاء اللجنة، عن بعض الماواد المحيوفاة مان    
إلى بعض مراحل المشروع،  مشروعي القانون فقد أشارت الدكتورة سمية الجودر

مبينة أنها مع  بداية دخولها لمجلس النواب تفاجأت بأن مشروع القانون )المقادم  



616 
 

مرض اإليدز ضمن األمراض  -حسب قرار وزاري  -من كتلة األصالة( ُيدِرج 
المعدية، وبناًء على يلك يطب  على مرضاه آليات العزل وغيرها من اإلجراءات، 

حقو  اإلنسان التي تشدد على ضارورة عادم عازل    في خالف صريح لمبادئ 
المريض وعدم حرمانه من العالج ومن حقوقه المدنياة. وعلياه، فقاد تقادمت     

ن وحيف بعض المواد باالتفا  مع الجهات يبمشروع آخر تم خالله دمج المشروع
 المعنية ووزارة الصحة.

 

 52يها حول سبب حايف الماادتين )  أوقد بينت الدكتورة سمية الجودر ر
( والتي تنص على )تقوم 52( من المشروع بقانون األول فقد بينت أن المادة )51و

الجهة المختصة بالتنسي  مع الجهات المعنية باتخاي اإلجراءات الالزماة إلجاراء   
الفحص الطبي على القادمين للمملكة من الجهات التي يثبت تفشي المرض فيهاا،  

ويصدر بتحديد هيه اإلجراءات قارار  ويلك للتثبت من خلو هؤالء من الفيروس، 
من الوزير( هي مادة تتحدث عن عدة أمراض وليست محددة بمرض معين مثال  

من يدخل المملكة مان الادول   لاإليدز، وهيا يعني إجراء فحص لجميع األمراض 
 ي ثبت تفشي المرض فيها.تال

 

( من المشروع بقانون األول  والتاي تانص   51سبب حيف المادة )عن و
زير الداخلية بناء على قرار الوزير إعادة المصابين بالفيروس مان غيار   )على و

المواطنين إلى بلدهم أو أي بلد يختارونه بشرط أن يتم إعالن البلد األخرى بإصابة 
ن أفقد بينت أن هيه المادة يجب  المريض بالفيروس وموافقة هيا البلد على يلك (

عارض مع مبادئ حقو  اإلنسان، ماع  توضع في اللوائح التنفييية ويلك حتى ال تت



616 
 

 .إضافة عبارة )بما ال يتعارض مع األحكام(

و بينت أنه من الضروري لفت انتباه الجميع إلى أن تصنيف مرض اإليدز 
على أن اإلصابة به مرتبطاة بسالوك    اكمرض معٍد هو تصنيف خاطئ، اعتماًد

وغيرها، وقد تمكنا معين وهو في يلك ال يشبه األمراض المعدية الثانية كالحصبة 
من القضاء على جملة من المواد التي تتنافى وتلك الحقو ، وقدمنا تعديالت علاى  

 المشروع اليي تم تدارسه بمجلس النواب.

 

ا: 
ً
 رأي اللجنــة:سادسـ

وجهاات   ما، وتبودلت بشاأنه مادًة مادةالقانون  يمشروعاللجنة تدارست 
، والمستشاار  النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجاان 

 القانوني المساعد بالمجلس.

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 
، القانونياة تين الدساتورية و القانون من الناحي يمشروع لسالمةواليي جاء مؤكًدا 

هيئة التشاريع واإلفتااء   على مالحظات الحكومة، ومالحظات  لجنةكما اطلعت ال
، وعلى مرئيات لجناة  قانونال يمشروعب تينالمرفق ينالواردة في الميكر القانوني

وعلى قرار مجلس النواب حقو  اإلنسان بالمجلس، وعلى مرئيات وزارة الصحة، 
 طب العائلة. ومرئيات الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر استشاريةومرفقاته، 
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( مادة تنتظم 01من ) –فضاًل عن الديباجة  -تأّلف المشروع بقانون )األول( ي
( أبواب باإلضافة إلى الباب التمهيدي اليي يشتمل على التعاريف، يتضمن 1في )

الباب األول إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب 
ويبّين الباب الثاني كيفية اإلبالغ عن اإلصابة ومهام )اإليدز( وإعادة تشكيلها، 

الجهة المختصة بعد اإلبالغ، ويشتمل الباب الثالث على حقو  وواجبات 
المتعايشين مع الفيروس، ويحدد الباب الرابع دور الجهة المختصة، وينص الباب 

 الخامس على العقوبات، فيما يشتمل الباب السادس على أحكام ختامية.

( مادة 02من ) –فضاًل عن الديباجة  -المشروع بقانون )الثاني( يتأّلف
مقسمة على خمسة فصول، يضم الفصل األول التعريفات، ويتعل  الفصل الثاني 
بحقو  المتعايش مع الفيروس، وينظم الفصل الثالث واجبات المتعايش مع 

الفصل  الفيروس، ويعالج الفصل الرابع آلية الحماية والتوعية واإلعالم، أما
 الخامس فيختص بالعقوبات.

مشروع قنانون  وقد قامت اللجنة بضّم المشروعين بقانون الميكورين واعتبار 
)األول( مشروع قانون شش ن وقاي  المجتمع من مرض متالزم  العوز المنناعي  
 المكتسب )اإليدز(، )المعّد في ضوء االقتراح ش انون الم دم من مجلس الننواب( 

، ن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى( م00مااًل لنص المادة )هو األصل، ويلك إع
 واعتبار المشروع بقانون الالح  بمثابة تعديل عليه.

عدة مبادئ  انيحقق ماهأنالقانون  يعند تدارسها لمشروعوقد رأت اللجنة 
فقرة/ أ( من الدستور التي تكفل الدولة  0دستورية، أهّمها ما نصت عليه المادة )

ديم الرعاية الصحية والوقاية والعالج، وتوفير جميع الوسائل الالزمة بموجبها تق
للوقاية من األمراض واألوبئة، ومنها مرض نقص المناعة )اإليدز(، وتنسي  

نتشار الالجهود الرسمية للحّد من انتشار فيروس نقص المناعة )اإليدز(، والتصدي 
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حقو  وواجبات بيان تها، والمرض بوضع تقنين يحدد اإلجراءات الوقائية وتنظيما
 المتعايش مع هيا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه.

 إلى تحقي : يسعيانالقانون  يكما رأت اللجنة أيضا أن مشروع

التنسي  بين الجهود الحكومية والخاصة وجهود منظمات المجتماع المادني      .6
 للحد من انتشار الفيروس.

وتبصايرهم بحقاو  وواجباات     تنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتماع،  .5
 المتعايشين مع الفيروس.

 وضع الضوابط الالزمة لخلو الدم واألعضاء المتبرع بها من الفيروس. .0

 وقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم. .4

 تحسين نوعية حياة المتعايشين مع الفيروس من خالل اآلتي: .2

 بسبب اإلصابة به. ضمان حقو  المتعايشين مع الفيروس دون تمييز ضدهم  - أ

العمل على تخفيف أثر اإلصابة بالفيروس على المتعايشاين معاه، وعلاى      - ب
 يويهم عن طري  الدعم النفسي واالجتماعي.

 من خالل وسائل اإلعالم المختلفةبخطورة مرض اإليدز أفراد المجتمع  توعية .1
 ومنظمات المجتمع المدني.

 

علاى  من حياث المبادأ،   ، الموافقةبترى اللجنة التوصية  ،في ضوء يلك
مشروع قانون رقم ) ( لسن  ) ( شش ن وقاي  المجتمع من مرض متالزم  العوز 
المناعي المكتسب )اإليدز(، ومشروع قانون رقم ) ( لسنن  ) ( ششن ن وقاين     
المجتمع من اإليدز ويماي  ي و  المتعايشين مع الفيروس.)المعدان في ضنوء  

 مجلس النواب(.االقترايين ش انون الم دمين من 
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :سابعاً 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقات اللجناة    00إعمااًل لنص المادة ) 
 على اختيار كل من :

 .م رًرا أصليًنا   ا ستاذة  الــب رمــزي  ايــــز .1

 م رًرا ايتياطًيا.  الدكتور سعيد أينمد عشداهلل .2

ا: ثامن
ً
 توصيـة اللجنـة:ـ

 يفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشاروع 
 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسن  ) ( شش ن وقاي  المواف  ، من ييث المشدأ، على  -
المجتمع من مرض متالزم  العوز المناعي المكتسب )اإليدز(، ومشروع قانون 

) ( لسن  ) ( شش ن وقاي  المجتمع من اإليدز ويماي  ي و  المتعايشين  رقم
مع الفيروس.)المعدان في ضوء االقترايين ش انون الم دمين من مجلس 

 النواب(.

 ال انون كما وردت تفصياًل في الجدول المرف . يالمواف   على مواد مشروع -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                ودــــــي احملمـوار علــــــــن

     رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 مسمى المشرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشرو 

الموافقة عل  مالم  المشروع 

مىىىىىىىع إعىىىىىىىادة  األولبقىىىىىىىانون 

بىىىًاشتا علىىى  الن ىىىو الىىىوارد 

 قدنا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشرو 

علىىى  قىىىرار مجلىىى  الموافقىىىة 

علىى  مالىىم  النىىوا( بالموافقىىة 

 األولالمشىىىىىىىىىروع بقىىىىىىىىىانون 

مىىع بىىذل ، إعىىادة بىىًاشتابو

و لىىى  ألن ، "مااار "يلمىىىة 

هىىو "متالزمىىة اهسىى  الملمىىي 

 ،الىىىنقص المنىىىاعي المكتالىىى "

لًكىىىون التمريىىىف علىىى  الن ىىىو 

 اآلتي:

 

 

 

 مسمى المشرو 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مااخرن  ااينرر خ ام   ( ط اانس 

( باأر ر ي س خطمجتما  مار   

مااااااخم مت زمااااااس خط اااااارز 

خطمناايىث خطمكت ااا  خ( اادز( 

ر مي اااس   ااارق خألااااايص 

 خطمت ي ا ر م ق.

 لتبويب المشرو ن

 

 

 

 

 

مااخرن  ااينرر خ ام   ( ط اانس 

  ( باأر ر ي س خطمجتما  مار 

خ( ااااااادز ر مي اااااااس   ااااااارق 

 خطمت ي ا ر م  خطل خرع.

 

 

 لتبويب المشرو ن

 

 

 

 

مااخرن  ااينرر خ ام   ( ط اانس 

  ( باأر ر ي س خطمجتما  مار 

ماااااخم مت زماااااس خطااااان ص 

خطمناايىث خطمكت ااا  خ( اادز( 

ر مي اااس   ااارق خألااااايص 

 خطمت ي ا ر م ق.

 لتبويب المشرو ن

عىاايدا ه ك ااس خألباارخا خطاارخخدا 

 ااااااث خطماااااااخرى ر ب ااااااينرر 

طتصاابع ى ااا اااكل  صاارل، 

رتكااارر م ااام يتهي رتخت بهاااي 

 ى ا خطن ر خطرخخد أدنيه. 

 

 قانو  رقم ل ن لسانب مشرو 

ل ن بشأ  وقايب المجتمع ما  

متالزمااااب الاااان ص المناااااي  

المكتساااب لازياااعزن و ماياااب 

  وق ا شخاص المتعايشاي  

 معه.

 المشرو ن لتبويب

خطمرخ  ااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

إىيدا ه ك س خألبارخا خطنرخا ب

خطااااارخخدا  اااااث خطمااااااخرى ر 

ب اااينرر طتصااابع ى اااا ااااكل 

ب  اااااااا ت  ااااااا م  صااااااارل، 

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث ماا  

عجاااااخخ  ب ااااام خطت اااااد  ت، 

 قانو  رقم ل ن لسانب مشرو 

ل ن بشأ  وقايب المجتمع ما  

متالزمااااب الاااان ص المناااااي  

المكتساااب لازياااعزن و ماياااب 

  وق ا شخاص المتعايشاي  

 معه.

 لتبويب المشرو ن
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 : خطت يخ فالباب التمهيعي

خط جنااس خطربن ااس  الباااب ا وك:

ط ر ي اااااااااس مااااااااار خطماااااااااخم 

 رخاتصيصيتهي

 

 

 

 

 

 

 

 خطت خ ليت الفصك ا وك:

  ااااااارق  الفصاااااااك ال اااااااان :

 خطمت ي ا ر م  خطل خرع

رخجباااااايت  الفصااااااك ال الااااااد:

 

 

 

 

 

تبويب المشارو  ب اانو  بعاع 

 التععيك:

 : ت خ ليتالفصك ا وك

:   اااااااارق الفصاااااااك ال ااااااااان 

 خطمت ي   م  خطل خرع

رخجباااااايت  الفصااااااك ال الااااااد:

رتكااارر م ااام يتهي رتخت بهاااي 

، ما  ى ا خطن ار خطارخخد أدنايه

  ف ىبايخا ورخ ىا مو مار 

  :خطخخب ىنرخر خطلصل 

 ت

 

بويااب المشاارو  ب ااانو  بعااع 

 التععيك:

 : ت خ ليتالفصك ا وك

:   اااااااارق الفصاااااااك ال ااااااااان 

 خطمت ي   م  خطل خرع

رخجباااااايت  الفصااااااك ال الااااااد:

 

 

 

 

 

 

 

 : ت خ ليتالفصك ا وك

:   اااااااارق الفصااااااااك ال ااااااااان 

 خطمت ي   م  خطل خرع

رخجباااااايت  الفصااااااك ال الااااااد:
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خ(بااا ن ىااار  البااااب ال اااان :

خطجهاااااااس خ(صااااااايبس رمهااااااايم 

 خطماتصس ب د خ(ب ن

  اااااااارق  الباااااااااب ال الااااااااد:

ررخجبااااايت خطمت ي اااااا ر مااااا  

 خطل خرع

درخ خطجهاااااس  البااااااب الراباااااع:

 خطماتصس

 خط  ربيت الباب الخام :

 

 العيباجب

 

 خطمت ي   م  خطل خرع

أ ااااااا را  الفصاااااااك الراباااااااع:

 خط مي س رخطترى س رخ(ى م

 : خط  ربيتالفصك الخام 

 

 

 

 

 

 العيباجب

 خطل خرعخطمت ي   م  

: خط مي ااااااس الفصااااااك الرابااااااع

 رخطترى س رخ(ى م

 : خط  ربيتالفصك الخام 

: خأل كااااايم الفصااااك السااااااع 

 خطاتيم س

 

 

 

 العيباجب

خىتمااايد خطد بيجاااس كماااي رخدت 

 خطمت ي   م  خطل خرع

: خط مي ااااااس الفصااااااك الرابااااااع

 رخطترى س 

 : خط  ربيتالفصك الخام 

: خأل كااااايم الفصااااك السااااااع 

 خطاتيم س

 

 

 

 العيباجب

خطمرخ  ااس ى ااا  ااخخخ   -

 خطمت ي   م  خطل خرع

: خط مي ااااااس الفصااااااك الرابااااااع

 رخطترى س 

 : خط  ربيتالفصك الخام 

: خأل كااااايم الفصاااااك السااااااع 

 خطاتيم س

 

 

 

 العيباجب
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  ث خطماخرن ب ينرر خطتينث.

 

 

يىتماااااايد مج ااااااع خطناااااارخا ب

خطد بيجاااااس كماااااي رخدت  اااااث 

 خطماخرن ب ينرر خطتينث.

خط جنااااااااااس   اااااااااخخت  -

عضي س خط اينرن ر خطتايط  ر عطاا 

وي ااااى ال ااااانو  وخطد بيجااااس: 

بشأ   8112ن لسنب 6رقم ل

 التع يم العال  

ن 82وي ااااى ال ااااانو  رقاااام ل

 بشااأ  التع اايم  8112لساانب 

رى ااااا ر طاااا  ب ااااد ىباااايخا و

( ط اااااانس 88خط ااااااينرر خ اااااام  

باااأر خطل ااص خطببااث  5114

ط م ب اااا ر ى ااااا خطاااازرخ  ماااار 
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 .وخطجن  ر،

 اخخت خط جناس عضااي س  -

 بل خط بايخا  خطتيط  ر خط ينرن ر

 خألا خا مر خطد بيجس، رهمي:

ن 63وي اااى ال اااانو  رقااام ل"

بإصااعار قااانو   8108لساانب 

العماااك  ااا  ال  اااا  ا   ااا   

 وتععي ه 

ن 06لوي ااااى ال ااااانو  رقاااام 

بإصااعار قااانو   8106لساانب 

 ".ال فك 

وي اااااى ذلاااااك يكاااااو  ناااااص 

 العيباجب بعع التععيك:
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ييسااااى  ك  ن اااا   مااااع باااا 

خ يفاااااااب     م اااااااك مم كاااااااب 

 الب ري .

 ب د خ ب ن ى ا خطد ترخ،

رى اااااااا  اااااااينرر خألجيناااااااا 

 خطهجااااااخا رخ( يمااااااس( ط اااااانس 

 ، رت د  تق،8392

رى ااااااا  ااااااينرر خطمخخ  اااااايت 

خطمدن ااااس رخطتجيخ ااااس خطصاااايدخ 

( 85بيطمخ اارم ب ااينرر خ اام  

 رت د  تق،  ،8328ط نس 

 

ن اااا   مااااع باااا  ييسااااى  ك 

خ يفاااااااب     م اااااااك مم كاااااااب 

 الب ري .

 ب د خ ب ن ى ا خطد ترخ،

رى اااااااا  اااااااينرر خألجيناااااااا 

 خطهجااااااخا رخ( يمااااااس( ط اااااانس 

 ، رت د  تق،8392

رى ااااااا  ااااااينرر خطمخخ  اااااايت 

رخطتجيخ ااااس خطصاااايدخ خطمدن ااااس 

( 85بيطمخ اارم ب ااينرر خ اام  

 رت د  تق، ،8328ط نس 

 

ن اااا   مااااع باااا  ييسااااى  ك 

خ يفاااااااب     م اااااااك مم كاااااااب 

 الب ري .

 ب د خ ب ن ى ا خطد ترخ،

رى اااااااا  اااااااينرر خألجيناااااااا 

 خطهجااااااخا رخ( يمااااااس( ط اااااانس 

 ، رت د  تق،8392

رى ااااااا  ااااااينرر خطمخخ  اااااايت 

خطمدن ااااس رخطتجيخ ااااس خطصاااايدخ 

( 85يطمخ اارم ب ااينرر خ اام  ب

 رت د  تق، ،8328ط نس 

 

باااا  ييسااااى  ك  ن اااا   مااااع

خ يفاااااااب     م اااااااك مم كاااااااب 

 الب ري .

 ب د خ ب ن ى ا خطد ترخ،

رى ا  ينرر خألجينا  خطهجخا 

، 8392رخ( يمااااااااس( ط اااااااانس 

 رت د  تق،

رى ااااااا  ااااااينرر خطمخخ  اااااايت 

خطمدن ااااس رخطتجيخ ااااس خطصاااايدخ 

( 85بيطمخ اارم ب ااينرر خ اام  

 رت د  تق، ،8328ط نس 
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( ط انس 0رى ا خط اينرر خ ام  

س خط يماس، باأر خطصا  8322

 رت د  تق،

 

 

 

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8322( ط ااااااانس 84 

خ  ت يباايت خطصاا  س ط ر ي ااس 

 مر خألمخخم خطم د س،

 

 

( ط انس 0 ا خط اينرر خ ام  رى

ر خطصا س خط يماس، أبا 8322

 رت د  تق،

رى اااااااا  اااااااينرر خط  ربااااااايت 

خطصيدخ بيطمخ رم ب ينرر خ م 

 ( ط اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانس82 

 ،رت د  تق،8329

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8322( ط ااااااانس 84 

  س ط ر ي ااس خ  ت يباايت خطصاا

 مر خألمخخم خطم د س،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8319( ط ااااااانس 50 

( ط انس 0 ا خط اينرر خ ام  رى

ر خطصا س خط يماس، أبا 8322

 رت د  تق،

رى اااااااا  اااااااينرر خط  ربااااااايت 

خطصيدخ بيطمخ رم ب ينرر خ م 

( ط اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانس 82 

 ،رت د  تق،8329

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8322( ط ااااااانس 84 

خ  ت يباايت خطصاا  س ط ر ي ااس 

 مخخم خطم د س،مر خأل

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8319( ط ااااااانس 50 

( ط انس 0 اا خط اينرر خ ام  رى

صا س خط يماس، ر خطأباا 8322

 رت د  تق،

رى اااااااا  اااااااينرر خط  ربااااااايت 

خطصيدخ بيطمخ رم ب ينرر خ م 

( ط اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانس 82 

 ،رت د  تق،8329

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8322( ط ااااااانس 84 

خ  ت يباايت خطصاا  س ط ر ي ااس 

 مر خألمخخم خطم د س،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8319( ط ااااااانس 50 
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 خطم تال يت خطايصس،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

 ااااث اااااأر  8312( ط اااانس 5 

مزخرطااااااااس غ ااااااااخ خألببااااااااي  

رخطصااااا يدطس ط مهااااار خطبب اااااس 

 خطم يرنس،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااااأر  8313( ط ااااااااانس 2 

خ  مزخرطااس مهنااس خطبااا خطبااا

 ربا خأل نير،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8338( ط ااااااانس 89 

خنضاااميم درطاااس خطب اااخ ر عطاااا 

 خطم تال يت خطايصس،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

 ااااث اااااأر  8312( ط اااانس 5 

مزخرطااااااااس غ ااااااااخ خألببااااااااي  

رخطصااااا يدطس ط مهااااار خطبب اااااس 

 خطم يرنس،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااااأر  8313( ط ااااااااانس 2 

مزخرطااس مهنااس خطبااا خطباااخ  

 ربا خأل نير،

 ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام رى

بااااااااأر  8338( ط ااااااانس 89 

خنضاااميم درطاااس خطب اااخ ر عطاااا 

 خطم تال يت خطايصس،

خطمخ اارم ب ااينرر خ اام رى ااا 

 ااااث اااااأر  8312( ط اااانس 5 

مزخرطااااااااس غ ااااااااخ خألببااااااااي  

رخطصااااا يدطس ط مهااااار خطبب ااااااس 

 خطم يرنس،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااااأر  8313( ط ااااااااانس 2 

مزخرطااس مهنااس خطبااا خطباااخ  

 ربا خأل نير،

رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8338( ط ااااااانس 89 

خنضاااميم درطاااس خطب اااخ ر عطاااا 
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رى ااا خطمخ اارم ب ااينرر خ اام 

بااااااااأر  8338( ط ااااااانس 89 

خنضاااميم درطاااس خطب اااخ ر عطاااا 

ختلي  ااس خألماام خطمت اادا ط  اارق 

خطبلل خطتث خىتمادتهي خطجم  اس 

، 8313 اااث نااار مبخ  خط يماااس

رخطم اااادل بيطمخ اااارم ب ااااينرر 

 ،5111( ط نس 1خ م  

 

 

 

 

ختلي  ااس خألماام خطمت اادا ط  اارق 

خطبلل خطتث خىتمادتهي خطجم  اس 

، 8313خط يماااس  اااث نااار مبخ 

خطم دل بيطمخ رم ب اينرر خ ام 

 ،5111( ط نس 1 

رى اااااا  اااااينرر خ(جاااااخخ خت 

خطجنيئ اااس خطصااايدخ بيطمخ ااارم 

( ط اااااانس 49ر خ اااااام  ب ااااااينر

 رت د  تق،  5115

( ط نس 88رى ا خط ينرر خ م  

باااأر خطل ااص خطببااث  5114

ط م ب اااا ر ى ااااا خطاااازرخ  ماااار 

 خطجن  ر،

ختلي  ااس خألماام خطمت اادا ط  اارق 

خطبلل خطتث خىتمادتهي خطجم  اس 

، 8313خط يماااس  اااث نااار مبخ 

خطم دل بيطمخ رم ب اينرر خ ام 

 ،5111( ط نس 1 

رى اااااا  اااااينرر خ(جاااااخخ خت 

خطجنيئ اااس خطصااايدخ بيطمخ ااارم 

( ط اااااانس 49ب ااااااينرر خ اااااام  

 رت د  تق،  5115

( ط نس 88رى ا خط ينرر خ م  

باااأر خطل ااص خطببااث  5114

ط م ب اااا ر ى ااااا خطاااازرخ  ماااار 

 خطجن  ر،

مت اادا ط  اارق ختلي  ااس خألماام خط

خطبلل خطتث خىتمادتهي خطجم  اس 

، 8313خط يماااس  اااث نااار مبخ 

خطم دل بيطمخ رم ب اينرر خ ام 

 ،5111( ط نس 1 

رى اااااا  اااااينرر خ(جاااااخخ خت 

خطجنيئ اااس خطصااايدخ بيطمخ ااارم 

( ط اااااانس 49ب ااااااينرر خ اااااام  

 رت د  تق،  5115

( ط نس 88رى ا خط ينرر خ م  

باااأر خطل ااص خطببااث  5114

  ماااار ط م ب اااا ر ى ااااا خطاااازرخ

 خطجن  ر،
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( ط انس 2رى ا خط اينرر خ ام  

بيطتصاااااااااد ق ى اااااااااا  5119

خطم تااااااايق خط خباااااااث ط  ااااااارق 

 خ(ن ير،

( ط نس 29رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5119

مم كااااس خطب ااااخ ر عطااااا خط هااااد 

خطااااادرطث خطاااااايص بااااايط  رق 

 

 

 

 

( ط انس 2رى ا خط اينرر خ ام  

بيطتصاااااااااد ق ى اااااااااا  5119

خطم تااااااايق خط خباااااااث ط  ااااااارق 

 خ(ن ير، 

( ط نس 29رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5119

مم كااااس خطب ااااخ ر عطااااا خط هااااد 

خطااااادرطث خطاااااايص بااااايط  رق 

ن لسنب 6وي ى ال انو  رقم ل

 بشأ  التع يم العال   8112

ن 82وي ااااى ال ااااانو  رقاااام ل

 بشأ  التع يم  8112لسنب 

( ط انس 2رى ا خط اينرر خ ام  

بيطتصاااااااااد ق ى اااااااااا  5119

خطم تااااااايق خط خباااااااث ط  ااااااارق 

 خ(ن ير، 

( ط نس 29رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5119

مم كااااس خطب ااااخ ر عطااااا خط هااااد 

خطااااادرطث خطاااااايص بااااايط  رق 

 خطمدن س رخط  ي  س،

( ط انس 0رى اا خط اينرر خ ام  

 باأر خطت   م خط يطث، 5112

( ط نس 52رى ا خط ينرر خ م  

 باأر خطت   م، 5112

( ط انس 2رى اا خط اينرر خ ام  

بيطتصاااااااااد ق ى اااااااااا  5119

خطم تااااااايق خط خباااااااث ط  ااااااارق 

 خ(ن ير، 

( ط نس 29رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5119

عطااااا خط هااااد مم كااااس خطب ااااخ ر 

خطااااادرطث خطاااااايص بااااايط  رق 

 خطمدن س رخط  ي  س،
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 س،خطمدن س رخط  ي  

( ط نس 81رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5112

 كرمااس مم كااس خطب ااخ ر عطااا 

خط هد خطدرطث خطايص بيط  رق 

جتميى ااااااااس خ( تصاااااااايد س رخ(

 رخطت ي  س،

 

 

 

 

 

 خطمدن س رخط  ي  س،

( ط نس 81رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5112

 كرمااس مم كااس خطب ااخ ر عطااا 

خط هد خطدرطث خطايص بيط  رق 

خ  تصاااااااايد س رخ جتميى ااااااااس 

 رخطت ي  س،

( ط نس 01ى ا خط ينرر خ م  ر

بإناي  خطه ئاس خطربن اس  5113

طتن اااااا م خطمهاااااار رخطااااااادميت 

 خطص  س،

 

 

( ط نس 81رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5112

س خطب ااخ ر عطااا  كرمااس مم كاا

خط هد خطدرطث خطايص بيط  رق 

خ  تصاااااااايد س رخ جتميى ااااااااس 

 رخطت ي  س،

( ط نس 01رى ا خط ينرر خ م  

بإناي  خطه ئاس خطربن اس  5113

طتن اااااا م خطمهاااااار رخطااااااادميت 

  خطص  س،

ن 63وي ااااى ال ااااانو  رقاااام ل

بإصااعار قااانو   8108لساانب 

 

( ط نس 81رى ا خط ينرر خ م  

بيطمرخ  س ى ا خنضميم  5112

 كرمااس مم كااس خطب ااخ ر عطااا 

خط هد خطدرطث خطايص بيط  رق 

خ  تصاااااااايد س رخ جتميى ااااااااس 

 رخطت ي  س،

( ط نس 01رى ا خط ينرر خ م  

بإناي  خطه ئاس خطربن اس  5113

رخطااااااادميت طتن اااااا م خطمهاااااار 

  خطص  س،

( ط نس 09رى ا خط ينرر خ م  

بإصاادخخ  ااينرر خط ماال  5185
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أ اخ مج اع خطاارخى رمج ااع 

خطناارخا خط ااينرر خآلتااث نصااق، 

 ر د صد ني ى  ق رأصدخنيه:

 

 

 

 

 

 

 

 

أ اخ مج اع خطاارخى رمج ااع 

خطناارخا خط ااينرر خآلتااث نصااق، 

 ر د صد ني ى  ق رأصدخنيه:

العماااك  ااا  ال  اااا  ا   ااا   

 وتععي ه 

ن 06وي ااااى ال ااااانو  رقاااام ل

بإصااعار قااانو   8106لساانب 

 ال فك 

 

أ اخ مج اع خطاارخى رمج ااع 

خطناارخا خط ااينرر خآلتااث نصااق، 

 ر د صد ني ى  ق رأصدخنيه:

  ث خط بين خأله ث، رت د  ق،

 

( ط نس 80رى ا خط ينرر خ م  

 بإصدخخ  ينرر خطبلل، 5180

 

أ اخ مج ااع خطاارخى رمج ااع 

خطناارخا خط ااينرر خآلتااث نصااق، 

 ر د صد ني ى  ق رأصدخنيه:



666 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصك ا وك

 تعريفات

 

 ن0الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 الفصك ا وك

 تعريفات

 

 ن0ل الماعة

 

 

 

 

 

 

 الفصك ا وك

 تعريفات

 

 ن0الماعة ل

خىتميد خطت خ ليت خطارخخدا  اث 

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث ماا  

 عجخخ  خطت د  ت خآلت س:

( إلىى  التاليااةتنًًىىر يلمىىة )  -

الىىىوارد فىىىي بدايىىىة  اآلتياااة()

 المادة.

مكتاااااا  بىىىىىىذل تمريف ىىىىىىي ) -

 (.البرنامج الوطني، اللجنة

 الفصك ا وك

 تعريفات

 

 ن0الماعة ل

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

خطناااارخا بيىتماااايد خطت خ لاااايت 

خطرخخدا  اث خطمااخرن ب اينرر 

خطتينث، رخطمرخ  س ى ا عجخخئق 

، ماا  عدااايل  ااد  تب اام خطت

خط جنس ب م خطت د  ت   ا 

 خآلتث:

 الوزير:  .3

 الفصك ا وك

 تعريفات

 

 ن0الماعة ل
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أو الحامااال إفىىىافة عبىىىارة ) -

( فىىىىىي نهايىىىىىة تمريىىىىىف لاااااه

 المتعايش م  الفيروس(. )

( أو الاااوليإفىىىافة عبىىىارة ) -

( أو القاااااايمبمىىىىىىد عبىىىىىىارة )

ممثاال الىىواردة فىىي تمريىىف )

 (.المتعايش م  الفيروس

زوج، أبناااء، بىىذل عبىىارة ) -

تمريىىىىىىىىف  ( مىىىىىىىىنأحفاااااااااد

، مىع المتأثرين بالفيروس()

تصىىىىوي  الخطىىىىأ الن ىىىىوي 

لًكىىىىىون عنىىىىىوان التمريىىىىىف 

 (.بالفيروس المتأثرون)

أو األشااا  بذل عبارة ) -

 اللجنة: توصية

تمىىىىىىىدي  التمريىىىىىىىىف   -

 لًكون:

خطااااارز خ خطم ناااااث خطااااارز خ: و

 باارر خطص سو.

 

  :الوزارة .4

 اللجنة: توصية

عبىىىىىىىىىىىارة  إبىىىىىىىىىىىالل -

 المعنيااة بشااؤون"الااوزارة "

وزارة" الىىواردة م ىى  يلمىىة "

 بدر التمريف لتصبع":في 

خطااارزخخا خطم ن اااس " الاااوزارة:
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الاىين تاام نقال الاادم لهام قباال 

( مىىىن تمريىىىف 1891عاااام 

)المشااااااتبه فااااااي إصااااااابته 

 (.بالفيروس

تصوي  الخطأ المطبمي في  -

( لًكىىىىىون اارعاياااااةيلمىىىىىة )

 (.الرعاية)

 التعديل:النص بعد  -

 

 

 

 

 باارر خطص سو.

 

 الهيئة الوطنية: .1

 اللجنة: توصية

حااااااااااى  تعرياااااااااا    -

"الهيئاااة الوطنيااااة"، و لااااك 

( 23لورودهاااا فاااي الماااادة )

من المشروع بقانون الثاني، 

 التي لم توافق اللجنة عليها.

 

 المر : .6

 اللجنة: توصية

 " إبىىىىىىىالل عبىىىىىىىارة: -
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 يالمناااااعنقص متالزمااااة الاااا

 م ىىىىىىى  يلمىىىىىىىة" المكتسااااااا 

"مىىر " الىىواردة فىىي بىىدر 

 التمريف، لتصبع:

  ن ص المناااايالااا متالزمااابو

 خ( ااااادز(، رهااااار  المكتساااااب

مجمرىااس أىااخخم رى ماايت 

مخضااا س تناااتع ىااار ضااا ف 

جهااااايز خطمنيىاااااس  اااااث ج ااااام 

 .وخ(ن ير

 

المتعايش م   .7

 :الفيروس

 اللجنة: توصية
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اسىىىىىىىىىىتبدال يلمىىىىىىىىىىة   -

بكلمىىىىىىىىىىىىىة  "المكتسااااااااااااا "

الىىىىىىىواردة فىىىىىىىي  البشاااااااري"

 التمريف.

" اسىىىىىىتبدال عبىىىىىىارة  -

ظهااااااااارت علياااااااااه ساااااااااواء 

األعااااارا  أم لااااام ت هااااار " 

 "أو الحامااااال لاااااه"بمبىىىىىارة 

 الىىواردة فىىي عجىى  التمريىىف.

باعتبىىىار قن عبىىىارة "ال امىىى  

للمىىر " عبىىارة شًىىر دقًقىىة 

علمًًىىىىىا، وقن التمىىىىىاي  مىىىىىع 

الفًىىىروق هىىىو بالىىىة وابىىىدة 

وهي اإلبابة، ولكىن تختلىف 
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ب الىى  مىىدى ههورهىىا علىى  

 المصا(.

 التعري  بعد التعديل:

بمىىىدوى  الشىىىخص المصىىىا("

الفًىىىىروق المالىىىىب  لمىىىىر  

 المكتساااااا نقىىىىىىص المناعىىىىىىة 

سااواء ظهاارت عليااه  )اإليىىدز(

 .األعرا  أم لم ت هر"

 

  األمرا  االنتهازية: .9

 ذل باللجنة توبي   -

التمريىىىىف المىىىىذيور، و لىىىى  

( 6لىىورود  فىىي المىىادة رقىى  )

مىىن المشىىروع بقىىانون ال ىىاني 
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 .توافق اللجنة علًهاوالتي ل  

 

 اللجنة: .8

عد  الموافقة عل  قرار 

مجل  النوا( ب ذل 

 التمريف. 

 

ه  ن بالفيروس: يالمتأثر .10

قفراد قسرة المصا( 

 بالفًروق.

 اللجنة: توصية

 ذل باللجنة  توبي  -

 ن بىىالفًروقيالمتىىأثرتمريىىف 

فىي المىادة  مرة وابدة لورود 
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( مىىىن المشىىىروع األول: 66)

( مىىىىىن المشىىىىىروع 6المىىىىىادة )

( بالىىىى  1ال ىىىىاني: المىىىىادة )

توبىىىىىًة اللجنىىىىىة، وقىىىىىد تىىىىى  

تضىىىمًن التمريىىىف فىىىي هىىىذ  

 المادة. 

 

المشتبه في إصابته  .11

 : بالفيروس

 اللجنة: توصية 

توبي اللجنة بتمدي    -

التمريىىف لًكىىون علىى  الن ىىو 

 اآلتي:

المشتبه في إصابته "
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الشري  الجنالي  :بالفيروس

نقص  فًروق م  للمتعايش

المشارك معه في قو  المناعة

حقن التعاطي أو كل من 

تعر  إلحدى طرق نقل 

 ." العدوى

 

 توبي الادمات الصحية: .12

، و ل  ب ذل التمريفاللجنة 

( 6لورود  في المادة رق  )

من المشروع بقانون ال اني 

 اللجنة. توافق علًهاوالتي ل  
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 ث تبب ق أ كايم ها خ خط اينرر 

 كرر ط ك ميت خطتيط اس خطم اينث 

خطمب نااس  ااخ ر كاال منهااي مااي طاام 

  اااتم  ااا يق خطااانص اااا ف 

  ط :

 

 

 

 

 

 

 ث تبب ق أ كيم ه خ خط اينرر، 

ُ  صاااد بيطك ماااايت رخط باااايخخت 

خطتيط ااس خطم ااينث خطمب نااس  ااخ ر 

كل منهاي، ماي طام   اتما  ا يق 

 خطنص ا ف  ط :

 

 

 

 

 

 

 ث تبب ق أ كيم ه خ خط اينرر، 

ُ  صاااد بيطك ماااايت رخط باااايخخت 

خطم ااينث خطمب نااس  ااخ ر  اآلتيااب

كل منهاي، ماي طام   اتما  ا يق 

 خطنص ا ف  ط :

 التربوية:المؤسسات  .13

 اللجنة: توصية

توبي اللجنة ب ذل   -

التمريىىف، و لىى  لىىورود  فىىي 

مىىىن المشىىىروع  (66المىىىادة )

والتي ل  توافىق علًهىا  ال اني،

 اللجنة.

 

 بعع التععيك: ن0نص الماعة ل

  ث تبب ق أ كيم ه خ خط اينرر،

ُ  صاااد بيطك ماااايت رخط باااايخخت 

خطم ااينث خطمب نااس  ااخ ر  اآلتيااب

كل منهاي، ماي طام   اتما  ا يق 

 خطنص ا ف  ط :

 

 

 

 

 

 

 ث تبب ق أ كيم ه خ خط اينرر، 

ُ  صااااد بيطك ماااايت رخط باااايخخت 

خآلت ااس خطم ااينث خطمب نااس  ااخ ر 

منهاي، ماي طام   اتما  ا يق كل 

 خطنص ا ف  ط :
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 رز خ خطص س. الوزير:

رزخخا  الجهاااااااب المختصاااااااب:

 خطص س.

 

 

 

 

 

 

 

 : رز خ خطص س.الوزير

 خطص س.: رزخخا الوزارة

: مكتاااااب البرناااااام  الاااااو ن 

خطمكتاااا خطمنااااأ بب ااايع ط مااايدا 

( مر ه  خط اينرر، رخطا   83 

 ااااتص بمكي  اااس خألماااخخم 

 خطتني   س رخ( دز.

خطه ئاااااااس  الهيياااااااب الو نياااااااب:

خطربن اااااااس طتن ااااااا م خطمهاااااااار 

رخطاااادميت خطصااا  س خطمنااااأا 

( ط ااااانس  01بيط اااااينرر خ ااااام  

5113. 

 : رز خ خطص س.الوزير

 

 : رزخخا خطص س.الوزارة

 

 

 

خطه ئاااااااس  الو نياااااااب:الهيياااااااب 

خطربن اااااااس طتن ااااااا م خطمهاااااااار 

رخطاااادميت خطصااا  س خطمنااااأا 

( ط ااااانس  01بيط اااااينرر خ ااااام  

5113. 

المعناااااا  رز خ خطاااااا: الااااااوزير

 خطص س. بشؤو 

 المعنياااابرزخخا خطاااا: الااااوزارة

 خطص س. بشؤو 

 

 

 

 

 

 

 

خطم نااااااث رز خ خطاااااا الااااااوزير:

 خطص س.باارر 

 خطم ن اااااسرزخخا خطااااا :الاااااوزارة

 خطص س.باارر 
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: مجمرىااااااس ماااااارن ازيااااااعز

أىاااخخم رى مااايت مخضااا س 

تناااتع ىااار   اااخرع  ضااا ف 

خطجهاااايز خطمناااايىث  ااااث ج اااام 

خ(ن اااااااير، ر ب اااااااق ى  اااااااق 

 مت زماااااس خط ااااارز خطمنااااايىث 

 خطمكت ا(.

  اااااخرع ن اااااص  الفيااااارو :

 خطمنيىس خطباخ .

: أ  المتعااايم مااع الفياارو 

ااااااااص  كاااااارر  اااااايم ع أر 

مصاااايبيع باااايطل خرع خطم اااابا 

 

ماااخم  خ( ااادز(،  المااارن:

رهاااااار مجمرىااااااس أىااااااخخم 

رى ماايت مخضاا س تنااتع ىاار 

ضاااا ف جهاااايز خطمنيىااااس  ااااث 

 ج م خ(ن ير.

 

خطل ااخرع خطم اابا  الفياارو :

 طمخم  خ( دز(.

: المتعاااااايم ماااااع الفيااااارو 

خطااااااص خطمصاااايا ب اااادرى 

خطل ااااخرع خطم اااابا طمااااخم 

 

ماااخم  خ( ااادز(،  المااارن:

رهاااااار مجمرىااااااس أىااااااخخم 

رى ماايت مخضاا س تنااتع ىاار 

ضاااا ف جهاااايز خطمنيىااااس  ااااث 

 ج م خ(ن ير.

 

 

خطل ااخرع خطم اابا  الفياارو :

 طمخم  خ( دز(.

: المتعاااااايم ماااااع الفيااااارو 

خطااااااص خطمصاااايا ب اااادرى 

خطل ااااخرع خطم اااابا طمااااخم 

 

الاااان ص  متالزمااااب الماااارن:

 خ( اادز(،  المكتسااب المناااي 

رهاااااار مجمرىااااااس أىااااااخخم 

رى ماايت مخضاا س تنااتع ىاار 

ضاااا ف جهاااايز خطمنيىااااس  ااااث 

 خ(ن ير.ج م 

 

خطل ااخرع خطم اابا  الفياارو :

 طمخم  خ( دز(.

: المتعاااااايم ماااااع الفيااااارو 

خطااااااص خطمصاااايا ب اااادرى 

خطل ااااخرع خطم اااابا طمااااخم 

 

خطاااان ص  مت زمااااس الماااارن:

 خ( اادز(،  خطمناايىث خطمكت ااا

رهاااااار مجمرىااااااس أىااااااخخم 

رى ماايت مخضاا س تنااتع ىاار 

ضاااا ف جهاااايز خطمنيىااااس  ااااث 

 ج م خ(ن ير.

 

خطم اابا خطل ااخرع  الفياارو :

 طمخم  خ( دز(.

 المتعاااااايم ماااااع الفيااااارو :

خطااااااص خطمصاااايا ب اااادرى 

خطل ااااخرع خطم اااابا طمااااخم 
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 طمخم خ( دز.

كااااال مااااار اااااايطب  المخاااااال :

 مااااااتبقااصااااايع مصااااايبيع أر 

 بإصيبتق بمخم خ( دز.

: خط ضاااااااي  ى اااااااا الت هيااااااار

 م ببيت خط درى.

: تبه اااخ الت هيااار المصاااا ب

أدرخت خطمت ي   م  خطل اخرع 

خطم رتااس خطتااث   اات م هي أتنااي  

 مخضق.

: تبه اااااخ الت هيااااار النهااااااي 

خألدرخت خطتاااااااااث خ اااااااااات م هي 

خطمخ م ر ط  ب اد ت خ اخ أر 

ن اااااااص خطمنيىاااااااس خطبااااااااخ  

  خ( دز(.

 

 

 ا ماااااااااااران االنتهازياااااااااااب:

خألماااااخخم خطتاااااث  مكااااار أر 

تص ا خطمت ي   م  خطل خرع 

نت جااااس طاااان ص خطمنيىااااس  ااااث 

 ج مق.

: خط جناااااااس خطربن اااااااس ال جناااااااب

طمكي  اااااااس ماااااااخم خط ااااااارز 

 خطمنيىث خطمكت ا  خ( دز(. 

مم اااااااااك المتعاااااااااايم ماااااااااع 

ن اااااااص خطمنيىاااااااس خطبااااااااخ  

 .أو ال امك له  خ( دز(

 

 

 ا ماااااااااااران االنتهازياااااااااااب:

خألماااااخخم خطتاااااث  مكااااار أر 

تص ا خطمت ي   م  خطل خرع 

نت جااااس طاااان ص خطمنيىااااس  ااااث 

 ج مق.

 

 

 

 المكتساااااابن ااااااص خطمنيىااااااس 

سااواظ رهاارت ي يااه   خ( اادز(

 .ا يران أم لم ترهر

 

 

 

 

 

: خط جناااااااس خطربن اااااااس ال جناااااااب

 مت زماااااس خطااااان صطمكي  اااااس 

 خطمنيىث خطمكت ا  خ( دز(.

مم اااااااااك المتعاااااااااايم ماااااااااع 

 خطمكت ااااااان ااااااص خطمنيىااااااس 

 اارخ   هااخت ى  ااق  خ( اادز( 

 .خألىخخم أم طم ت هخ

 

 

 

 

 

: خط جناااااااس خطربن اااااااس ال جناااااااب

 مت زماااااس خطااااان صطمكي  اااااس 

 خطمنيىث خطمكت ا  خ( دز(.

مم اااااااااك المتعاااااااااايم ماااااااااع 
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غ اخ م اد  خطمخ م  اد أصابع

رأر مصاادخ خط اادرى  ااد أز اال 

  رخ  بيط زل أر خطر يا.

ىااازل خطمت اااي   مااا   العااازك:

خطل ااااااخرع أر خطماااااااتبق  ااااااث 

عصيبتق بيطمخم طمن  خنتاايخ 

خطمااااخم ببخ ااااق مبياااااخ أر 

غ ااخ مبياااخ عطااا خألاااايص 

 خآلاخ ر.

أ  م ااااااااخ  مكااااااااا  العاااااااازك:

 اصااااص ط اااازل خطمصاااايب ر 

 بيطل خرع.

 

خطاازر  رخأل اايخا  الفياارو :

 تااااااا خطدخجااااااس خطتيطتااااااس، أر 

م اااااااايمث خطمت ااااااااي   ماااااااا  

خطل خرع، أر خطرصث أر خط ا م 

خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع  ى ااا 

ناااااي ص خأله  اااااس، أر خئااااا ع 

خطب تس خطدب رمي  س ط درطس خطتاث 

 نتمااااث عط هااااي خطمت ااااي   ماااا  

خطل خرع ع خ طم  كر طق أ ايخا 

 اااااااااث خطمم كاااااااااس أر ت ااااااااا خ 

  ضرخهم، ب  ا خأل رخل.

 

 

: هاااام المتااااأ ري  بااااالفيرو 

مم اااااااااك المتعاااااااااايم ماااااااااع 

خطاازر  رخأل اايخا  الفياارو :

 تااااااا خطدخجااااااس خطتيطتااااااس، أر 

 ااااااااي   ماااااااا  م اااااااايمث خطمت

خطل خرع، أر خطرصث أر خط ا م 

ى ااا خطمت ااي   ماا   أو الااول 

خطل ااخرع  نااي ص خأله  ااس، أر 

خئااااا ع خطب تاااااس خطدب رمي ااااا س 

ط درطاااااس خطتاااااث  نتماااااث عط هاااااي 

خطمت ي   ما  خطل اخرع ع خ طام 

 كر طق أ ايخا  اث خطمم كاس أر 

ت ااااا خ  ضااااارخهم، ب  اااااا 

 خأل رخل.

: هاااام بااااالفيرو  المتااااأ رو 

خطاازر  رخأل اايخا  الفياارو :

 تااااااا خطدخجااااااس خطتيطتااااااس، أر 

م اااااااايمث خطمت ااااااااي   ماااااااا  

خطل خرع، أر خطرصث أر خط ا م 

ى ااا خطمت ااي   ماا   أو الااول 

خطل ااخرع  نااي ص خأله  ااس، أر 

خئااااا ع خطب تاااااس خطدب رمي ااااا س 

ط درطاااااس خطتاااااث  نتماااااث عط هاااااي 

خطمت ي   ما  خطل اخرع ع خ طام 

كاس أر  كر طق أ ايخا  اث خطمم 

ت ااااا خ  ضااااارخهم، ب  اااااا 

 خأل رخل.

 

خطاازر  رخأل اايخا  الفياارو :

 تااااااا خطدخجااااااس خطتيطتااااااس، أر 

م اااااااايمث خطمت ااااااااي   ماااااااا  

خطل خرع، أر خطرصث أر خط ا م 

أر خطاارطث ى ااا خطمت ااي   ماا  

خطل ااخرع  نااي ص خأله  ااس، أر 

خئااااا ع خطب تاااااس خطدب رمي ااااا س 

ط درطاااااس خطتاااااث  نتماااااث عط هاااااي 

خطمت ي   ما  خطل اخرع ع خ طام 

 كر طق أ ايخا  اث خطمم كاس أر 

ت ااااا خ  ضااااارخهم، ب  اااااا 

 أل رخل.خ
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أ ااااااااخخد أ ااااااااخا خطمصاااااااايا  

باااااااايطل خرع  زر ، أبنااااااااي ، 

 أ ليد(.

ه المشااااااااتبه  ااااااااا  إصاااااااااابت

: خطاااخ   خطجن ااث بااالفيرو 

ط يمل   اخرع ن اص خطمنيىاس 

أر مااايخكس   اار خطت اايبث أر 

خألاااايص خطاا  ر تاام ن اال خطاادم 

 .8312طهم  بل ىيم 

 

: كااااال المؤسساااااات الصااااا يب

منااااااأا  كرم اااااس أر ايصاااااس 

مااخاص طهااي بمزخرطااس رت ااد م 

أ ااااااااخخد أ ااااااااخا خطمصاااااااايا 

 بيطل خرع.

 

المشااااااااتبه  ااااااااا  إصاااااااااابته 

: خطاااخ   خطجن ااث بااالفيرو 

ط يمل   اخرع ن اص خطمنيىاس 

 أر مايخكس   ر خطت يبث.

 

 

: كااااال المؤسساااااات الصااااا يب

منااااااأا  كرم اااااس أر ايصاااااس 

مااخاص طهااي بمزخرطااس رت ااد م 

 

 

 

المشااااااااتبه  ااااااااا  إصاااااااااابته 

خطاخ   خطجن اث و: بالفيرو 

  ااخرع ن ااص  مااع ل متعااايم

المشاارك معاه  ا  خطمنيىس أر 

  اااا  التعااااا   أو كااااك ماااا  

تعاااارن ز ااااع   اااارق ن ااااك 

 .والععو 

: كااااال المؤسساااااات الصااااا يب

منااااااأا  كرم اااااس أر ايصاااااس 

مااخاص طهااي بمزخرطااس رت ااد م 

 

 

 

المشاااااااااتبه  ااااااااا  إصاااااااااابته 

خطاااخ   خطجن ااث  بااالفيرو :

  ااخرع ن ااص  ماا  ط مت ااي  

خطمااايخ  م ااق  ااث خطمنيىااس أر 

  اااار خطت اااايبث أر كاااال ماااار 

ت اااخم ( ااادى باااخق ن ااال 

 خط درى.

كااااال  المؤسسااااات الصاااا يب:

منااااااأا  كرم اااااس أر ايصاااااس 

مااخاص طهااي بمزخرطااس رت ااد م 
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 خطادميت خطص  س.

هااث خطجهاايت  ال جااا  ال بيااب:

خطمارطااااااااس طت د ااااااااد ىجااااااااز 

زخرطااس ىم ااق خطمااخ م ىاار م

رخطتااث  صاادخ بتاااك  هي  ااخخخ 

 مر خطرز خ.

مهاار خطبااا  المهاا  الصاا يب:

خطباااااااخ  ربااااااا خأل اااااانير 

رخطصاااا دطس، رخطمهاااار خطبب ااااس 

خطم يرناااااس خطمب ناااااس بيطجااااادرل 

( 5خطمخ ااااق بيط ااااينرر خ اااام  

باااااأر مزخرطااااس  8312ط اااانس 

غ خ خألببي  رخطص يدطس ط مهر 

 خطادميت خطص  س.

هااث خطجهاايت  ال جااا  ال بيااب:

خطمارطااااااااس طت د ااااااااد ىجااااااااز 

خطمااخ م ىاار مزخرطااس ىم ااق 

رخطتااث  صاادخ بتاااك  هي  ااخخخ 

 مر خطرز خ.

مهاار خطبااا  المهاا  الصاا يب:

خطباااااااخ  ربااااااا خأل اااااانير 

رخطصاااا دطس، رخطمهاااار خطبب ااااس 

خطم يرناااااس خطمب ناااااس بيطجااااادرل 

( 5خطمخ ااااق بيط ااااينرر خ اااام  

باااااأر مزخرطااااس  8312ط اااانس 

غ خ خألببي  رخطص يدطس ط مهر 

 خطص  س.خطادميت 

هااث خطجهاايت  ال جااا  ال بيااب:

خطمارطااااااااس طت د ااااااااد ىجااااااااز 

خطمااخ م ىاار مزخرطااس ىم ااق 

رخطتااث  صاادخ بتاااك  هي  ااخخخ 

 مر خطرز خ.

مهاار خطبااا  المهاا  الصاا يب:

خطباااااااخ  ربااااااا خأل اااااانير 

رخطصاااا دطس، رخطمهاااار خطبب ااااس 

خطم يرناااااس خطمب ناااااس بيطجااااادرل 

( 5خطمخ ااااق بيط ااااينرر خ اااام  

باااااأر مزخرطااااس  8312ط اااانس 

ي  رخطص يدطس ط مهر غ خ خألبب

 خطادميت خطص  س.

هااث خطجهاايت  ال جااا  ال بيااب:

خطمارطااااااااس طت د ااااااااد ىجااااااااز 

خطمااخ م ىاار مزخرطااس ىم ااق 

رخطتااث  صاادخ بتاااك  هي  ااخخخ 

 مر خطرز خ.

مهاار خطبااا  المهاا  الصاا يب:

خطباااااااخ  ربااااااا خأل اااااانير 

رخطصاااا دطس، رخطمهاااار خطبب ااااس 

خطم يرناااااس خطمب ناااااس بيطجااااادرل 

( 5خطمخ ااااق بيط ااااينرر خ اااام  

باااااأر مزخرطااااس  8312ط اااانس 

غ خ خألببي  رخطص يدطس ط مهر 
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 خطبب س خطم يرنس.

خطااادميت  الخااعمات الصاا يب:

ختببااااس باااايطمهر خطصاااا  س خطم

 خخخىي اااااسرخطمت   اااااس بتااااار  خ 

خط زمااااااااس ط مااااااااخ م ماااااااار 

ع ااااااا ي يت أرط اااااااس رأدر اااااااس 

رب رو ماتبخ س ر  رصايت 

عااااااا يى س رغ خهاااااااي، رماااااااي 

  تضااااا ق  طااااا  مااااار خىي اااااس 

صاا  س باارخل  تااخا خطتااخدد أر 

خطم يطجس  ث خطمخكز خطببث أر 

خطم تالا خط يم أر خطاايص أر 

خط  اااايدخت أر مخخكااااز خط اااا   

 ااااث أر مخخكااااز خطبااااا خطبب 

 ب س خطم يرنس.خطب

خطااادميت  الخااعمات الصاا يب:

خطمختببااااس باااايطمهر خطصاااا  س 

 الريايااااابرخطمت   اااااس بتااااار  خ 

خط زمااااااااس ط مااااااااخ م ماااااااار 

ع ااااااا ي يت أرط اااااااس رأدر اااااااس 

رب رو ماتبخ س ر  رصايت 

عااااااا يى س رغ خهاااااااي، رماااااااي 

  تضااااا ق  طااااا  مااااار خىي اااااس 

صاا  س باارخل  تااخا خطتااخدد أر 

خطم يطجس  ث خطمخكز خطببث أر 

ر خطاايص أر خطم تالا خط يم أ

خط  اااايدخت أر مخخكااااز خط اااا   

خطبب  ااااث أر مخخكااااز خطبااااا 

 خطبب س خطم يرنس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب س خطم يرنس.خطب
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 خطبد ل.

جم اا   المؤسسااات التربويااب:

خطما  ااااايت خطم ااااائرطس ىااااار 

خطت  ااا م مااار مااادخخع رم يهاااد 

 رجيم يت.

 خطبد ل.

جم اا   المؤسسااات التربويااب:

خطما  ااااايت خطم ااااائرطس ىااااار 

خطت  ااا م مااار مااادخخع رم يهاااد 

 رجيم يت.
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 ن06الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن8الماعة ل

 

 

 

 

 

 الفصك ال ان 

  وق المتعايم مع 

 الفيرو 

 

 ن8الماعة ل

خطمرخ  س ى ا خطانص كماي رخد  

 ااث خطماااخرن ب ااينرر خألرل؛ 

طكرنق  اد تضام ر   اخخع ى اا 

كاال   اال  اااكل تم  اازخع ضاااد 

خطمت ي ااا ر ماا  خطل ااخرع، أر 

  ب  مر كخخمتهم، أر  نات ص 

مااار   ااار هم، أر  ااااد  عطاااا 

خ ااااتم طهم ب اااابا خ(صاااايبس، 

 الفصك ال ان 

  وق المتعايم مع 

 الفيرو 

 

 ن8الماعة ل

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

يطمرخ  ااس ى ااا خطاانص خطناارخا ب

كمااااااي رخد   ااااااث خطماااااااخرن 

 .ب ينرر خألرل

 الفصك ال ان 

  وق المتعايم مع 

 الفيرو 

 

 ن8الماعة ل
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 تمتاااااااا  خطمت ي ااااااااارر ماااااااا  

خطل ااااااخرع بمميخ ااااااس كي ااااااس 

خط  اارق خطتااث  كل هااي خطد ااترخ 

رخ تلي  اايت خطدرط ااس خطمصاايدق 

ى  هاااي مااار خطدرطاااس رخط ااارخن ر 

خطم مرل بهي، ر   خ كل   ل 

أر خمتنااااااين  اااااااكل تم  اااااازخع 

ضاادهم، أر  اااد  عطااا خط ااب 

مر كخخمتهم أر خ نت يص مار 

  ااار هم أر خ اااتم طهم ب ااابا 

 

 

 

 تمت  خطمت اي   ما  خطل اخرع 

بكي ااااس خط  اااارق خطتااااث  كل هااااي 

خطد اااااترخ رخط ااااارخن ر خطني ااااا ا 

رخ تلي  اايت خطدرط ااس خطمصاايدق 

 ى  هي.

 

كمااي أر خطماااخرن ب ااينرر  ااد 

ااا ى ربااس ى ااا اااخق هاا خ  خت 

 خط  خ.

 الماعة: نص

 تمتاااااااا  خطمت ي ااااااااارر ماااااااا  

خطل ااااااخرع بمميخ ااااااس كي ااااااس 

خط  اارق خطتااث  كل هااي خطد ااترخ 

رخ تلي  اايت خطدرط ااس خطمصاايدق 

ى  هاااي مااار خطدرطاااس رخط ااارخن ر 

خطم مرل بهي، ر   خ كل   ل 

أر خمتنااااااين  اااااااكل تم  اااااازخع 

ضاادهم، أر  اااد  عطااا خط ااب 

مر كخخمتهم أر خ نت يص مار 

  ااار هم أر خ اااتم طهم ب ااابا 

 

 

 

 تمتاااااااا  خطمت ي ااااااااارر ماااااااا  

خطل ااااااخرع بمميخ ااااااس كي ااااااس 

خط  اارق خطتااث  كل هااي خطد ااترخ 

رخ تلي  اايت خطدرط ااس خطمصاايدق 

ى  هاااي مااار خطدرطاااس رخط ااارخن ر 

خطم مرل بهي، ر   خ كل   ل 

أر خمتنااااااين  اااااااكل تم  اااااازخع 

ضاادهم، أر  اااد  عطااا خط ااب 

مر كخخمتهم أر خ نت يص مار 

  ااار هم أر خ اااتم طهم ب ااابا 
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خاااااااات ف  خ(صااااااايبس ى اااااااا

 أجني هم رأىميخهم.

صااااااايبس ى اااااااا خاااااااات ف خ(

 أجني هم رأىميخهم.

 

 

خاااااااات ف  خ(صااااااايبس ى اااااااا

 أجني هم رأىميخهم.

 ن08الماعة ل

 

 

 

 

 

 ن6الماعة ل

 

 

 

 

 

 ن6الماعة ل

خطانص كماي رخد  خطمرخ  س ى ا

 ااث خطمااااخرن خطتااينث؛ ر طااا  

د ى اااا  اااب ل  طكرناااق  اااد  اااد 

خطتاصااااا ص أهااااام  خطاااااادميت 

خطصااا  س خطتاااث   اااتل د منهاااي 

 خطمت ي   م  خطل خرع.

 

 ن6الماعة ل

عىىىىد  الموافقىىىىة علىىىى   -

قرار مجل  النوا( بالموافقىة 

علىىىى  الىىىىنص يمىىىىا ورد فىىىىي 

المشىىىىىروع بقىىىىىانون ال ىىىىىاني، 

تخصًص و ل  ألنا ه يمكن 

دما  الصىى ًة التىىي الخىى يىى 

ي تاجهىىىىىا المىىىىىريأ، ومىىىىىن 

األفض  ترك ت ديدها ب ال  

 ن6الماعة ل
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ط مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق 

 ااث ت  ااث جم اا  أناارخن خط ني ااس 

خطبب ااس رخط اا   خطمناات م  ااث 

خطم تااال يت خط يمااس رخطمخخكااز 

خطبب س خط كرم اس خطمتاصصاس 

 

ط مت اي   ماا  خطل ااخرع خط ااق 

  اااااث ت  اااااث خط ني اااااس خطبب اااااس

رخط ااااااااا   خطمنااااااااات م  اااااااااث 

خطما  ااااااااااااايت خطصااااااااااااا  س 

خط كرم ااااس، رى ااااا خألاااااص 

 خطادميت خطص  س خآلت س:

خطتااااااا ص رخطل رصااااايت -8

 خطمابخ س.

خط اا   خطمضاايد ط ل ااخرع، -5

 رى   خألمخخم خ نتهيز س.

كاااال مااااي  تب بااااق خط ااااا   -0

خط ااخ خ  رمااي تتباات  يى  تااق 

باجىىىة المىىىريأ وإمكانًىىىا  

الجهىىىىىىة المختصىىىىىىة ووفقًىىىىىىا 

لمالىىىىىىىىىىىىتجدا  الخىىىىىىىىىىىىدما  

 الص ًة.

الموافقىىىة علىىى  نىىىص  -

يمىىىىا ورد فىىىىي ( 66المىىىىادة )

المشىىروع بقىىانون األول، مىىع 

بىذل يلمىىة "مجانىىا" الىىواردة 

 في نهاية المادة.

 نص المادة:

ط مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق 

 ااث ت  ااث جم اا  أناارخن خط ني ااس 

خطبب ااس رخط اا   خطمناات م  ااث 

خطم تااال يت خط يمااس رخطمخخكااز 

 

 

 

 

 

 

 

ط مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق 

 ااث ت  ااث جم اا  أناارخن خط ني ااس 

خطبب ااس رخط اا   خطمناات م  ااث 

خطم تااال يت خط يمااس رخطمخخكااز 
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 مجاناً.

 

 ضد نايب خطل خرع.

خطخىي اااااااااااااااس خطنل ااااااااااااااا س -4

ت ااد م خطمااارخا رخ جتميى ااس ر

 رخ(خايدخت خطبب س.

خطادميت خطص  س خألاخى، -2

بمااي   هااي ااادميت مناا  خنت اايل 

خطل ااخرع ماار خطمااخأا خط يماال 

 عطا خطجن ر.

تاااااار  خ ر اااااايئل خطر ي ااااااس -9

خطمني اااابس ط  ااااد ماااار خنت اااايل 

خطل خرع مر خطزر  خطمت ي   

م ااق عطااا خطبااخف خآلاااخ  ااث 

 خط   س خطزرج س.

 خطبب س خط كرم س خطمتاصصس.

 

 

 .خطبب س خط كرم س خطمتاصصس
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 ن01الماعة ل

 

 

 

 

 

 

   جاارز  صاال خطمت ااي   ع خ 

كير   مل طادى جهاس  كرم اس 

أر أه  ااااااس ب اااااابا عصاااااايبتق 

بيطل خرع، ر   جرز  خمينق 

مر خط مل بيطماي كاير بإمكيناق 

 ن1الماعة ل

 

 

 

 

 

 

   جااارز  صااال خطمر اااف أر 

خط يماااااال خطب خ نااااااث ب اااااابا 

عصاااايبتق باااايطل خرع، كمااااي   

 جاااارز  خمينااااق ماااار خط ماااال 

بيطمي أر بي تبيىتق خط  يم بق، 

 ن1الماعة ل

خطمرخ  س ى ا خطانص كماي رخد 

 ااث خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، 

(  صاااااكمااااا  تم  اااااخ ك ماااااس  

خطاااارخخدا بيط اااابخ خألرل عطااااا 

 (.إنهاظ خعمب 

 

 النص بعع التععيك:

 إنهاااااااااظ خعمااااااااب   جاااااااارز 

خطمر ف أر خط يمال خطب خ ناث 

ب با عصيبتق بيطل خرع، كماي 

   جاارز  خمينااق ماار خط ماال 

بيطمي أر بي تبيىتق خط  يم بق، 

ع  ع خ تباات ىجاازه ىاار  طاا  

 ن1الماعة ل

الموافقىىىة علىىى  قىىىرار  -

مجلىىىىىىى  النىىىىىىىوا( المىىىىىىىوقر 

الموافقىىىة علىىى  الىىىنص يمىىىا ب

فىىىىي المشىىىىروع بقىىىىانون ورد 

ال ىىىىىاني، مىىىىىع تنًًىىىىىر يلمىىىىىة 

( الىىىىىواردة بالالىىىىىطر فصااااال)

 (.إنهاء خدمةاألول إل  )

 

 النص بعع التععيك:

   جرز عنهي  ادمس خطمر ف 

أر خط يماااال خطب خ نااااث ب اااابا 

عصاااايبتق باااايطل خرع، كمااااي   

 جاااارز  خمينااااق ماااار خط ماااال 

 ن1الماعة ل

 

 

 

 

 

 

   جرز عنهي  ادمس خطمر ف 

أر خط يماااال خطب خ نااااث ب اااابا 

عصاااايبتق باااايطل خرع، كمااااي   

 جاااارز  خمينااااق ماااار خط ماااال 

بيطمي أر بي تبيىتق خط  يم بق، 
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خط  اايم باااق، ر اااث  يطاااس ماااي ع خ 

تبت بب يع أنق غ اخ  ايدخ ى اا 

خط ماال ت اارم خطجهااس خطماتصااس 

بنااي  ى ااا ب ااا خطمصاايا أر 

بناااااي  ى اااااا ب اااااا خطبب اااااا 

بااايخ جهااس ىم اااق خطم اايطع بإا

 ب دم ط ي تق خطص  س ط  مل.

 

ع  ع خ تباات ىجاازه ىاار  طاا  

بمرجااااا ت خ ااااخ ببااااث ماااار 

خط جاااااير خطبب اااااس باااااايطرزخخا، 

 ث ب ا ن  اق ر كرر طق خط ق 

عطا ر  لس أاخى تتني ا ما  

 يطتااااق خطصاااا  س، كمااااي   ااااق 

طصااااي ا خط ماااال ن  ااااق عطااااا 

ر  لااااااس أاااااااخى ع خ كيناااااات 

ر  لتااااق خط يط ااااس  ااااد ت اااابا 

ابااخخع ى ااا خطمت اايم  ر م ااق 

 ب  ا  خخخ خط جير خطبب س.

بمرجااااا ت خ ااااخ ببااااث ماااار 

خط جاااااير خطبب اااااس باااااايطرزخخا، 

طق خط ق  ث ب ا ن  اق ر كرر 

عطا ر  لس أاخى تتني ا ما  

 يطتااااق خطصاااا  س، كمااااي   ااااق 

طصااااي ا خط ماااال ن  ااااق عطااااا 

ر  لااااااس أاااااااخى ع خ كيناااااات 

ر  لتااااق خط يط ااااس  ااااد ت اااابا 

ابااخخع ى ااا خطمت اايم  ر م ااق 

 ب  ا  خخخ خط جير خطبب س.

بيطمي أر بي تبيىتق خط  يم بق، 

ع  ع خ تباات ىجاازه ىاار  طاا  

جااااا ت خ ااااخ ببااااث ماااار بمر

 يطرزخخا،بااااااخط جاااااير خطبب اااااس 

ر كرر طق خط ق  ث ب ا ن  اق 

عطا ر  لس أاخى تتني ا ما  

 يطتااااق خطصاااا  س، كمااااي   ااااق 

طصااااي ا خط ماااال ن  ااااق عطااااا 

ر  لااااااس أاااااااخى ع خ كيناااااات 

ر  لتااااق خط يط ااااس  ااااد ت اااابا 

ى ااا خطمت اايم  ر م ااق  خابااخع 

 ب  ا  خخخ خط جير خطبب س.

 

ع  ع خ تباات ىجاازه ىاار  طااا  

بمرجااااا ت خ ااااخ ببااااث ماااار 

 باااااايطرزخخا،خط جاااااير خطبب ااااااس 

ر كرر طق خط ق  ث ب ا ن  اق 

عطا ر  لس أاخى تتني ا ما  

كمااااي   ااااق   يطتااااق خطصاااا  س،

طصااااي ا خط ماااال ن  ااااق عطااااا 

ر  لااااااس أاااااااخى ع خ كيناااااات 

ر  لتااااق خط يط ااااس  ااااد ت اااابا 

ى ااا خطمت اايم  ر م ااق  خابااخع 

 ب  ا  خخخ خط جير خطبب س.
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 ن06الماعة ل

    رجد.

 

 ن3الماعة ل

 

 

 

 

 

 

طألبلاااااايل خطمت ي ااااااا ر ماااااا  

خطل اااخرع خط اااق  اااث خطت  ااا م، 

ر   ااخ  صاا هم أر ن  هاام ماار 

خطمااادخخع ب ااابا خ(صااايبس أر 

عاضيىهم أل س مميخ يت مار 

 ن2الماعة ل

اعتمىىىاد الىىىنص يمىىىا ورد فىىىي 

المشىىىىىروع بقىىىىىانون ال ىىىىىاني، 

والىىذي شىىكم  فىىماناً ل  فىىال 

المتمايشىىىىىًن مىىىىىع الفًىىىىىروق 

صىىىىول علىىىى  ال ىىىىق فىىىىي لل 

 التملً  وعد  تقًًد  ل  ال ق.

 

 نص المادة:

طألبلاااااايل خطمت ي ااااااا ر ماااااا  

خطل اااخرع خط اااق  اااث خطت  ااا م، 

ر   ااخ  صاا هم أر ن  هاام ماار 

خطمااادخخع ب ااابا خ(صااايبس أر 

عاضيىهم أل س مميخ يت مار 

 ن2الماعة ل

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

خطاانص بيطمرخ  ااس ى ااا  خطناارخا

كمي رخد  ث خطماخرن ب اينرر 

ماااا  ت ااااد ل ىباااايخا خطتااااينث، 

و خطرخخدا لأل فاك المتعايشي و

 ااااث صاااادخ خطماااايدا، طتكاااارر 

 و.ل متعايشي و

 :بعد التعديل نص المادة

مااااا  خطل اااااخرع  ل متعايشاااااي 

خط اااق  اااث خطت  ااا م، ر   اااخ 

 ص هم أر ن  هم مار خطمادخخع 

ب اابا خ(صاايبس أر عاضاايىهم 

ميخ يت مر اأنهي ت   د أل س م

 ن2الماعة ل

 

 

 

 

 

 

مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق ط 

 ث خطت   م، ر   خ  ص هم أر 

ن  هااام ماااار خطماااادخخع ب اااابا 

خ(صااايبس أر عاضااايىهم أل اااس 

مميخ ااايت مااار ااااأنهي ت   اااد 
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   هم  ث خطت   م.   هم  ث خطت   م. اأنهي ت   د   هم  ث خطت   م. اأنهي ت   د   هم  ث خطت   م.

 ن02الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن2الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن3الماعة ل

اعتمىىىاد الىىىنص يمىىىا ورد فىىىي 

، مىىىع األولالمشىىروع بقىىانون 

"فيمااا ياااص إفىىافة عبىىارة 

الىىواردة فىىي نهايىىة الماار " 

 المادة.

 

 

 

 

 

 ن3الماعة ل

الموافقة على قرار مجلس 

النص لى بالموافقة ع النواب

يما ورد في المشروع بقانون 

، مع إفافة عبارة األول

"فيما ياص المر " 

، الواردة في نهاية المادة

وقفاف  اللجنة عبارة 

بمد عبارة  "وأفراد أسرته"

، "للمتعايش م  الفيروس"

و لك لحى  تعري  

 ن3الماعة ل
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تممىىىىىىى  الجهىىىىىىىة المختصىىىىىىىة 

الجهىىا  الممنًىىة بالتنالىىًق مىىع 

عل  توفًر المشىورة القانونًىة 

والمالىىاعدة القضىىاحًة الالزمىىة 

للمتمىىىىىىاي  مىىىىىىع الفًىىىىىىروق 

والمتىىىىىأثرين بىىىىىا فىىىىىي بالىىىىىة 

إعالاره  وباجته  إلى  إقامىة 

 دعوى ل ماية بقوقه .

 

 

 

 

 

للمتمايشىىىىىًن مىىىىىع الفًىىىىىروق 

والمتىىىىىأثرين بىىىىىا فىىىىىي بالىىىىىة 

إعالىىاره  ال ىىق فىىي المشىىورة 

القانونًة والمالىاعدة القضىاحًة 

الالزمة ل مايىة بقىوقه   بقىاً 

ألبكىا  القىوانًن المممىول بهىىا 

 في البالد.

 

 

 

 

 

 النص بعع التععيك:

تممىىىىىىى  الجهىىىىىىىة المختصىىىىىىىة 

بالتنالىىًق مىىع الجهىىا  الممنًىىة 

عل  توفًر المشىورة القانونًىة 

والمالىىاعدة القضىىاحًة الالزمىىة 

للمتمىىىىىىاي  مىىىىىىع الفًىىىىىىروق 

والمتىىىىىأثرين بىىىىىا فىىىىىي بالىىىىىة 

إعالاره  وباجته  إلى  إقامىة 

فيمااا دعىىوى ل مايىىة بقىىوقه  

 ياص المر .

 "المتأثرين بالفيروس".

"الجهة تنًًر عبارة  -

الواردة في بدر  الماتصة"

 "الوزارة".المادة إل  يلمة 

 النص بعع التععيك:

بالتنالىىىًق مىىىع  الاااوزارةتممىىى  

الجهىىا  الممنًىىة علىى  تىىوفًر 

المشىىورة القانونًىىة والمالىىاعدة 

القضىىىاحًة الالزمىىىة للمتمىىىاي  

 وأفااراد أساارته مىىع الفًىىروق

والمتىىىىىأثرين بىىىىىا فىىىىىي بالىىىىىة 

إعالاره  وباجته  إلى  إقامىة 

فًمىىا بقىىوقه  دعىىوى ل مايىىة 

 يخص المر .

 

 

 

 

بالتنالىىىًق مىىىع  الىىىوزارةتممىىى  

الجهىىا  الممنًىىة علىى  تىىوفًر 

المشىىورة القانونًىىة والمالىىاعدة 

القضىىىاحًة الالزمىىىة للمتمىىىاي  

وقفىىراد قسىىرتا  مىىع الفًىىروق

والمتىىىىىأثرين بىىىىىا فىىىىىي بالىىىىىة 

إعالاره  وباجته  إلى  إقامىة 

دعىىوى ل مايىىة بقىىوقه  فًمىىا 

 يخص المر .
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 ن80ل الماعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن2الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن2الماعة ل

خىتمااايد خطااانص كماااي رخد  اااث 

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، ماا  

ب سااااااااب تم  ااااااااخ ىباااااااايخا  

( ا  اواك  ي ااى ذلاك صاارا ب

ي ى ذلك كتابًب أو    طتكرر  

ا  اااااااااواك التااااااااا  ت ر  اااااااااا 

 (.التشريعات النا ذة

 النص بعع التععيك:

 

 

 

 

 

 ن2الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

خطانص بالموا  ب ي اى  النواب

ب اينرر  كمي رخد  ث خطماخرن

تم  ااااخ ىباااايخا  خطتااااينث، ماااا 

ب سااب ا  ااواك  ي ااى ذلااك  

ي ااى ذلاااك ( طتكااارر  صاارا ب

كتاباااًب أو  ااا  ا  اااواك التااا  

 (.ت ر  ا التشريعات النا ذة

تنًًر باللجنة  توبي -

الواردة قب  يلمة  "أية"يلمة 

 "أي".إل   "وسيلة"

 النص بعع التععيك:

 ن2الماعة ل
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تلتىىىىىىى   الجهىىىىىىىة المختصىىىىىىىة 

والمىىاملون بهىىا بضىىمان سىىرية 

المملومىىا  الطبًىىة الشخصىىًة 

للمتمايشىىىىىًن مىىىىىع الفًىىىىىروق 

ويمنىىع اسىىتخدامها بىىأي شىىك  

 يان.

ي ظر نشر البًانا  الشخصًة 

للمتماي  مع الفًروق في قيىة 

وسىًلة مىن وسىاح  النشىر،  إه 

المتمىىىىىىىاي  مىىىىىىىع إ ا وافىىىىىىىق 

الفًىىىروق قو مم لىىىا، ب الىىىى  

 األبوال، عل   ل  برابة.

ي ظر نشر البًانا  الشخصًة 

للمتماي  مع الفًروق في قيىة 

وسىًلة مىن وسىاح  النشىر،  إه 

إ ا وافىىىىىىىق المتمىىىىىىىاي  مىىىىىىىع 

علااى  لااك الفًىىروق قو مم لىىا 

كتاباااةو أو فاااي األحاااوال التاااي 

 .تقّرها التشريعات النافىة

   اااااااااخ نااااااااااخ خطب ينااااااااايت 

خطااصاااااا س ط مت ااااااي   ماااااا  

ر اا  س ماار  أيع  ااث خطل ااخر

ر ااايئل خطنااااخ،  ع  ع خ رخ اااق 

خطمت ااااي   ماااا  خطل ااااخرع أر 

ى ااا  طاا  كتيبااسع أر  ااث ممت ااق 

هاااااااااي  خأل ااااااااارخل خطتاااااااااث ت خ 

 خطتاخ  يت خطني  ا.

 

 

 

   خ ناخ خطب ينيت 

خطااص س ط مت ي   م  

خطل خرع  ث أ  ر   س مر 

ر يئل خطناخ،  ع  ع خ رخ ق 

خطل خرع أر خطمت ي   م  

ممت ق ى ا  ط  كتيبسع أر  ث 

هي  خأل رخل خطتث ت خ 

 خطتاخ  يت خطني  ا.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ن80الماعة ل

 

 

 

 

تلتىىىىىىى   الجهىىىىىىىة المختصىىىىىىىة 

والمىاملون بهىا بضىمان سىرية 

المملومىىا  الطبًىىة الشخصىىًة 

للمتمايشىىىىىًن مىىىىىع الفًىىىىىروق 

ويمنىىع اسىىتخدامها بىىأي شىىك  

 يان.

 ن9الماعة ل

 

 

 

 

علىىىى  المىىىىاملًن فىىىىي المجىىىىال 

الطبىىىي والصىىى ي الم افظىىىة 

عل  سرية المملومىا  الطبًىة 

والشخصىىىىىًة للمتمىىىىىاي  مىىىىىع 

الفًىىىروق، وعىىىد  إفشىىىاحها إه 

فىىىىي األبىىىىوال التىىىىي يوجبهىىىىا 

 القانون.

 ن2الماعة ل

اعتمىىىاد الىىىنص يمىىىا ورد فىىىي 

 المشروع بقانون ال اني.

 

 نص الماعة:

علىىىى  المىىىىاملًن فىىىىي المجىىىىال 

الطبىىىي والصىىى ي الم افظىىىة 

المملومىا  الطبًىة عل  سرية 

والشخصىىىىىًة للمتمىىىىىاي  مىىىىىع 

الفًىىىروق، وعىىىد  إفشىىىاحها إه 

فىىىىي األبىىىىوال التىىىىي يوجبهىىىىا 

 القانون.

 ن2الماعة ل

الموا  ب ي ى قرار مج   

 خطنصبالموا  ب ي ى  النواب

كمي رخد  ث خطماخرن ب ينرر 

 خطتينث.

 

 ن2الماعة ل

 

 

 

 

علىىىى  المىىىىاملًن فىىىىي المجىىىىال 

الطبىىىي والصىىى ي الم افظىىىة 

سرية المملومىا  الطبًىة عل  

والشخصىىىىىًة للمتمىىىىىاي  مىىىىىع 

الفًىىىروق، وعىىىد  إفشىىىاحها إه 

فىىىىي األبىىىىوال التىىىىي يوجبهىىىىا 

 القانون.
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 ن03الماعة ل

 

 

 

 

مع عد  اإلبىالل بمىا ورد فىي 

قىىىىىانون المرافمىىىىىا  المدنًىىىىىة 

والتجاريىىة بشىىأن الم ايمىىا  

يجىىىىوز للم كمىىىىة مىىىىن تلقىىىىاع 

نفالىىىىها قو بنىىىىاع علىىىى   لىىىى  

يم لىىىا قمىىىا  المتمىىىاي  قو مىىىن 

الم ىىىاي  قن تجمىىى  الم ايمىىىة 

سىىىرية إ ا يىىىان قبىىىد ق رافهىىىا 

 متمايشاً مع الفًروق.

 ن01الماعة ل

 

 

 

 

إ ا يىىىىىىىىان المتمىىىىىىىىاي  مىىىىىىىىع 

الفًىىىروق  رفىىىاً فىىىي دعىىىوى 

قضىىىىاحًة يتملىىىىق موفىىىىوعها 

بالفًروق، فللم كمة من تلقاع 

نفالىىها قو بنىىاع علىى   لبىىا قو 

 لىىىى  مىىىىن يم لىىىىا قن تجمىىىى  

عىىىىد  الم ايمىىىىة سىىىىرية، مىىىىع 

اإلبىىالل بمبىىدق عالنًىىة جلالىىة 

 النطق بال ك .

 ن9الماعة ل

خىتمااايد خطااانص كماااي رخد  اااث 

 خطماخرن ب ينرر خطتينث.

 

 نص الماعة:

ع خ كااااااااير خطمت ااااااااي   ماااااااا  

خطل اااخرع بخ ااايع  اااث دىااارى 

 ضاااايئ س  ت  ااااق مرضاااارىهي 

بيطل خرع،    م كمس مر ت  ي  

نل ااهي أر بنااي  ى ااا ب بااق أر 

ب ااااا ماااار  مت ااااق أر تج اااال 

خطم يكمااااس  ااااخ س، ماااا  ىاااادم 

خ(ااا ل بمباادأ ى ن ااس ج  ااس 

 ن9الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

 طانصخبالموا  ب ي اى  النواب

كمي رخد  ث خطماخرن ب اينرر 

 خطتينث.

 

 ن9الماعة ل

 

 

 

 

إ ا يىىىىىىىىان المتمىىىىىىىىاي  مىىىىىىىىع 

الفًىىىروق  رفىىىاً فىىىي دعىىىوى 

قضىىىىاحًة يتملىىىىق موفىىىىوعها 

بالفًروق، فللم كمة من تلقاع 

نفالىىها قو بنىىاع علىى   لبىىا قو 

 لىىىى  مىىىىن يم لىىىىا قن تجمىىىى  

الم ايمىىىىة سىىىىرية، مىىىىع عىىىىد  

اإلبىىالل بمبىىدق عالنًىىة جلالىىة 

 النطق بال ك .
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  خطنبق بيط كم.

 ن9الماعة ل

 

 

 

 

ه يجىىىوز ألي  بًىىى  ف ىىىص 

قي شىىىخص للتأيىىىد مىىىن بلىىىو  

من الفًروق إه بمد ال صول 

علىىىى  موافقتىىىىا الخطًىىىىة فىىىىي 

النمو ب الذي ي دد بقرار مىن 

 الجهة المختصة.

 ن00الماعة ل

 

 

 

 

فًما عدا الف ص الوجوبي في 

باه  التبرع بالىد ، وف ىص 

مىىىىا قبىىىى  الىىىى واب، وف ىىىىص 

اللًاقىىىىىىىة للممىىىىىىى ، وف ىىىىىىىص 

الم كىىو  علىىًه  والموقىىوفًن، 

وف ىىىىص زوب مىىىىن ايتشىىىىف 

 ن01الماعة ل

عىااايدا صااا يغس خطمااايدا ى اااا 

 خطن ر خطمدخ  أدنيه. 

 النص بعع التععيك:

 

تكااو  اختبااارات الكشااف ياا  

الفيااااااارو   ويياااااااب ياااااااعا 

ال االت المشتبه    إصاابتها 

 .بالفيرو 

 ن01الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

 .إىيدا ص يغس خطميداب النواب

 

 ن01الماعة ل

 

 

 

تكىىون ابتبىىارا  الكشىىف عىىن 

الفًروق  وعًة عدا ال اه  

المشىىىىىىىىىتبا فىىىىىىىىىي إبىىىىىىىىىابتها 

 بالفًروق.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ومىىىىىع  لىىىىى  يجىىىىىوز للجهىىىىىة 

المختصىىىىىة إجىىىىىراع الف ىىىىىص 

جبىىراً علىى  قي شىىخص تقىىو  

دهحىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى  إبىىىىىىىىىابتا 

بىىالفًروق، بتىى  لىىو عىىار  

لخضىىىىىىوع لهىىىىىىذا المصىىىىىىا( ا

الف ىىص للتأيىىد مىىن بلىىو  مىىن 

 الفًروق.

إبىىىىابتا بىىىىالفًروق، تكىىىىون 

ابتبىىىىىىىارا  الكشىىىىىىىف عىىىىىىىن 

 الفًروق  وعًة وسرية.

 

 ن-الماعة ل

 

 

 

 ن08الماعة ل

 

 

 

 ن00الماعة ل

خىتماايد خطماايدا كمااي رخدت  ااث 

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، ماا  

المنرماااااااب تم  اااااااخ ىبااااااايخا  

( عطااااااااا ل ضااااااااانب ال فااااااااك

 (.المنرمب لها 

 ن00الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

يىتمااايد خطمااايدا كماااي ب الناااواب

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

ىباااايخا خطتااااينث، ماااا  تم  ااااخ 

( المنرمااااب ل ضااااانب ال فااااك 

 ن00الماعة ل
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    رجد

 

 

 

 

ط مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق 

 ااث  ضااينس خطبلاال ماا  ىاادم 

خ(ااااا ل بيأل كاااايم خطمن مااااس 

 ط ضينس خطبلل.

 النص بعع التععيك:

ط مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق 

 ااث  ضااينس خطبلاال ماا  ىاادم 

المنرمااااب خ(ااااا ل بيأل كاااايم 

 .لها

 (.المنرمب لهاعطا  

 

 

 

 

ط مت ي ا ر م  خطل خرع خط ق 

 ااث  ضااينس خطبلاال ماا  ىاادم 

خ(ااااا ل بيأل كاااايم خطمن مااااس 

 طهي.

 

 ن-الماعة ل

 

 

 ن01الماعة ل

 

 

 

 ن08الماعة ل

خطمرخ  ااس ى ااا خطماايدا خطاارخخدا 

 ااث خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، 

م  عىيدا ص يغتهي ى ا خطن ر 

 ن08الماعة ل

الموا  ب ي ى قرار مج   

يطمرخ  س ى ا خطميدا ب النواب

خطرخخدا  ث خطماخرن ب ينرر 

 ن08الماعة ل
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ى ا خطرزخخا مر ا ل مكتا 

خطبخناااااايمع خطااااااربنث خط  اااااايم 

بتااادخ ا رتأه ااال خطمت ي اااا ر 

مااا  خطل اااخرع ط   ااايم بترى اااس 

 خطرخخد أدنيه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص بعع التععيك:

ي ااى الجهااب المختصااب ال يااام 

بتااعريب وتأ يااك المتعايشاااي  

مااع الفياارو  ل  يااام بتوييااب 

غيااار م ل وقاياااب مااا  مااارن 

 م  عىيدا ص يغتهي، خطتينث،

 لتمكينهم"عضي س ىبيخا م  

ب د ك مس  م  توييب غير م"

خطرخخدا  ث  "الفيرو "

 ط كرر خطنص خطميدامنتصف 

 ى ا خطن ر خطرخخد أدنيه. 

"الجهة تنًًر عبارة  -

الواردة في بدر  الماتصة"

 "الوزارة".المادة إل  يلمة 

 النص بعع التععيك:

خط  يم بتدخ ا  الوزارةى ا 

رتأه ل خطمت ي ا ر م  

م  توييب  لتمكينهم خطل خرع

ط ر ي س مر مخم  غير م
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    رجد

 

غ خهم مر خطمت ي ا ر رر ي س 

 خطمجتم  مر خ( دز.

  خ( دز. .ازيعز

خط  يم بتدخ ا  خطرزخخاى ا 

رتأه ل خطمت ي ا ر م  

مر ترى س  طتمك نهم خطل خرع

ط ر ي س مر مخم غ خهم 

 خ( دز.

 

 

 

 

 ن02الماعة ل

 

 

 

 

 

 ن02الماعة ل

 

 الفصك ال الد

واجبات المتعايم مع 

 الفيرو 

 

 ن06الماعة ل

عىااايدا صااا يغس خطمااايدا ى اااا 

 الفصك ال الد

واجبات المتعايم مع 

 الفيرو 

 

 ن06الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

 الفصك ال الد

واجبات المتعايم مع 

 الفيرو 

 

 ن06الماعة ل
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ى اااا مااار  ااااتبق أر  كتااااف 

عصاااايبتق باااايطل خرع خطترجااااق 

ط جهاااااس خطماتصاااااس (جاااااخخ  

خطل ص خط زم، رت  ث خط ا   

رخ( يبااااااااااااااس بمااااااااااااااايبخ 

رمضاايىليت خ(صاايبس ربااخق 

 خنت يل خطل خرع.

 

 

 

 

 

ى ا خطمت اي   ما  خطل اخرع، 

 رخ خكتايف عصايبتق، خطترجاق 

عطااا مكتااا خطبخناايمع خطااربنث 

ط  م خ(خايد رخطترج ق، طت  ث 

خط ااا   رخطماااارخا رخطترى اااس 

بماااااايبخ خ(صااااايبس رباااااخق 

  يل خطل خرع.خنت

 خطن ر خطرخخد أدنيه.

 

 

 

 النص بعع التععيك:

ي ى م  يتم اكتشاف إصاابته 

بالفيرو  التوجه إلى الجهاب 

المختصااااااب لت  اااااا  العااااااال  

والمشورة والتوييب بمخاا ر 

ازصاااااااابب و ااااااارق انت ااااااااك 

 .الفيرو 

 

 .إىيدا ص يغس خطميداب النواب

تنًًر عبارة "الجهة  -

المختصة" الواردة في المادة 

 إل  يلمة "الوزارة".

 النص بعع التععيك:

ى ا مر  اتم خكتاايف عصايبتق 

 الوزارةبيطل خرع خطترجق عطا 

طت  ااااااث خط اااااا   رخطمااااااارخا 

رخطترى اااس بماااايبخ خ(صااايبس 

 ربخق خنت يل خطل خرع.

 

 

 

 

 

ى ا مر  اتم خكتاايف عصايبتق 

 خطرزخخابيطل خرع خطترجق عطا 

طت  ااااااث خط اااااا   رخطمااااااارخا 

رخطترى اااس بماااايبخ خ(صااايبس 

 ربخق خنت يل خطل خرع.
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 ن09لالماعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى ااا خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

 اااارخ خطت  ااااق ماااار عصاااايبتق 

 ن03الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى ااا خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

خطت  ااد بيطت   ماايت خطتااث ت بااا 

 ن01الماعة ل

 خطمج ع خآلتث:  خخ

 

وي ياه   ف ىبايخا   -0

ينااااع ازقااااعام ي ااااى الاااازوا  

( إخبار ال ارف اآلخار ب التاه

 مر نهي س خطل خا خألرطا.

سااواظ  اا ف ىباايخا   -8

ياا   ريااق العالقااب الجنساايب 

( مار نهي اس أو مشاركب ال   

 خطل خا خطتين س.

 التععيك: نص الماعة بعع

ى ااا خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

 ن01الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

  بالموا  ب ي ى الماعة النواب

الاااوارعة بالمشااارو  ب اااانو  

ال ااااااان   والموا  ااااااب ي ااااااى 

  التععيالت الت  أجرا ا.

 ن01الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى ااا خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

خطت  ااد بيطت   ماايت خطتااث ت بااا 
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عابااايخ كااال مااار ىيااااخه أر 

 تر اااا  خنت اااايل خطل ااااخرع طااااق 

ب اابا ن اال خطاادم أر خط  اايا أر 

ت  ااق أ  ر اا  س ماار ر اايئل 

 خنت يل خطل خرع طق.

 

خطما  ااايت خطصااا  س  طاااق مااار

خطتاااث تتااارطا ى جاااق، بهااادف 

خط   رطاااس درر ن ااال خطل اااخرع 

عطاااا خآلااااخ ر، رى  اااق ىنااااد 

خ( ااادخم ى اااا خطااازرخ  عابااايخ 

 خطبخف خآلاخ ب يطتق.

ر   اااخ ى اااا خطمت اااي   مااا  

خطل ااااااااخرع،  اااااااارخ ى مااااااااق 

بإصيبتق، خط  يم بأ    ر  مر 

خطمت يخف ى  ق أنق  اد  عطاا 

ن ل خطل خرع عطا خطم خ  ارخ  

ر بخ ق خط   س خطجن  س أر ى

 مايخكس خط  ر.

خطت  ااد بيطت   ماايت خطتااث ت بااا 

طاااق مااار خطما  ااايت خطصااا  س 

خطتاااث تتااارطا ى جاااق، بهااادف 

خط   رطاااس درر ن ااال خطل اااخرع 

 عطا خآلاخ ر. 

 

 

ر   اااخ ى اااا خطمت اااي   مااا  

خطل ااااااااخرع،  اااااااارخ ى مااااااااق 

بإصيبتق، خط  يم بأ    ر  مر 

خطمت يخف ى  ق أنق  اد  عطاا 

 طا خطم خ. ن ل خطل خرع ع

طاااق مااار خطما  ااايت خطصااا  س 

خطتاااث تتااارطا ى جاااق، بهااادف 

خط   رطاااس درر ن ااال خطل اااخرع 

 عطا خآلاخ ر. 

 

 

ر   اااخ ى اااا خطمت اااي   مااا  

خطل ااااااااخرع،  اااااااارخ ى مااااااااق 

بإصيبتق، خط  يم بأ    ر  مر 

خطمت يخف ى  ق أنق  اد  عطاا 

 ن ل خطل خرع عطا خطم خ. 
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 ن00الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع خ تبت عصايبس أ اد خطازرج ر 

بااااااااايطمخم أر خطم يااااااااااخ ر 

 ن02الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع خ كااير ماار خكتاااف عصاايبتق 

بااايطل خرع بخ ااايع  اااث ى  اااس 

 ن02الماعة ل

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

خطتاااينث، مااا  عىااايدا صااا يغتهي 

 ى ا خطن ر خطرخخد أدنيه. 

 

 

 

 

 

 

 ن02الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار   -

يطمرخ  اس ى اا ب مج   النواب

خطماااااااايدا كمااااااااي رخدت  ااااااااث 

ب ااينرر خطتااينث، ماا  خطماااخرن 

 .ص يغتهيعىيدا 

ترصث خط جنس ب ا ف  -

ك مااااس وخطاااارزخخاو ماااار نااااص 

 خطميدا.

تم  ااخ ىباايخا وخطجهااس  -

خطماتصسو خطارخخدا  اث صادخ 

 خطميدا عطا ك مس وخطرزخخاو.

 النص بعع التععيك:

ع خ خكتالت خطما  س خطصا  س 

 ن02الماعة ل
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ط مت ي   م  خطل اخرع،    اا 

خطجهاااااااس خطماتصاااااااس عبااااااا ن 

خطباخف خآلااخ ااصا يع با ط  

  رخ خطت  ق مر خ(صيبس.

 

زرج س،    ا مكتا خطبخنايمع 

خآلااخ خطربنث عبا ن خطباخف 

 ااااث هاااا ه خط   ااااس بي(صاااايبس 

رعاضاايىق ط ل ااص خطرجااربث 

خطمنصاارص ى  ااق  ااث خطماايدا 

 ( مر ه خ خط ينرر.88 

 النص بعع التععيك:

إذا اكتشاااااااااافت المؤسسااااااااااب 

ال كومياااااااااااب أو الصااااااااااا يب 

الخاصاااااااااب إصاااااااااابب أ اااااااااع 

ا شااخاص بااالفيرو   وكااا  

 ذا الشخص  ر اً    يالقاب 

جنساااااااايب   ع ااااااااى الجهااااااااب 

المختصاااااب باااااالوزارة إباااااال  

المشاااااااتبه  ااااااا  إصااااااااابتهم 

 .بالفيرو 

خط كرم ااس أر خطايصااس عصاايبس 

أ اااد خألااااايص بااايطل خرع، 

ركير ه خ خطاااص بخ ايع  اث 

 الااوزارةا ى  اس جن ا س،    ا

عبااا ن خطمااااتبق  اااث عصااايبتهم 

 بيطل خرع.

 

 

ع خ خكتالت خطما  س خطصا  س 

خط كرم ااس أر خطايصااس عصاايبس 

أ اااد خألااااايص بااايطل خرع، 

ركير ه خ خطاااص بخ ايع  اث 

 خطاارزخخاى  ااس جن اا س،    ااا 

عبااا ن خطمااااتبق  اااث عصااايبتهم 

 بيطل خرع.

 

 

 

 

 الرابع الفصك

 ال مايب والتوييب وازيالم

 الفصك الرابع

 ال مايب والتوييب وازيالم

ترصث خط جنس ب ا ف  -

 الفصك الرابع

 ال مايب والتوييب 
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 ن8الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن02الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن03الماعة ل

خىتماايد خطماايدا كمااي رخدت  ااث 

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، ماا  

عىااايدا صااا يغتهي ى اااا خطن ااار 

 خطرخخد أدنيه. 

 النص بعع التععيك:

 

 

 

 

ماااااار  يااااااالم""وازىباااااايخا 

ىناارخر خطلصاال ط اادم مرخ  ااس 

( مار 53خط جنس ى ا خطمايدا  

خطمااااااخرن ب اااااينرر خطتاااااينث 

رخطمت   اااس باااي(ى م، ط كااارر 

 ىنرخر خطلصل:

 الفصك الرابع

 ال مايب والتوييب

 

 ن03الماعة ل

الموافقااة علااى قاارار مجلااس  -

اعتمىىىاد المىىىادة يمىىىا ب الناااواب

ورد  فىىي المشىىروع بقىىانون 

 

 ن03الماعة ل
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بىىًاشتها ال ىىاني، مىىع إعىىادة 

 عل  الن و الوارد قدنا .

 "ماااااار "بىىىىىىذل يلمىىىىىىة  -

اللجنااة "الىىواردة بمىىد عبىىارة 

 ".الوطنية لمكافحة

"بدرجااة وكياال بىذل عبىىارة  -

 .وزارة"

تنًًىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر عبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارة  -

"وابتصاباتها" الواردة في 

نهايىىىىىىىىة المىىىىىىىىادة بمبىىىىىىىىارة: 

، "ملهاواألحكام الااصة بع"

و لىىىى  بالىىىىب  ت ديىىىىد هىىىىذ  

اهبتصابىىىىا  فىىىىي المىىىىادة 

 الالبقة.
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تناااأ ب ااخخخ ماار خطاارز خ طجنااس 

ت ما وخط جنس خطربن س ط ر ي اس 

مااار ماااخم خط ااارز خطمنااايىث 

خطمكت اااا  خ( ااادز(و، ر  ااادد 

 ئهيخط اااااخخخ ماااااددهي رأىضاااااي

 رعىيدا تاك  هي.

 

تناااااأ طجنااااس ُت ااااما  خط جنااااس 

خطربن اااااس طمكي  اااااس مااااااخم 

خطمكت اااااا خط ااااارز خطمنااااايىث 

وخ( اادزو(، تاااكل ب ااخخخ ماار 

مج ااااااع خطاااااارزخخ  بخئي ااااااس 

خطرز خ، رتضم  اث ىضار تهي 

ممت  ر ىر خطجهيت خط كرم اس 

خطم ن ااس باايألمخ بدخجااس رك اال 

رزخخا، ر كاارر خئاا ع مكتااا 

خطبخناااااايمع خطااااااربنث م ااااااخخخع 

ط جنس، رت دد خط ئ س خطتنل   س 

طهاااا خ خط ااااينرر ك ل ااااس تاااااك ل 

 خط جنس رخاتصيصيتهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

تنشاااااأ ب ااااارار مااااا  مج ااااا  

الوزراظ لجنب تسامى لال جناب 

الو نياااااب لمكا  اااااب مااااارن 

 النص بعع التععيك:

تنااااااأ ب اااااخخخ مااااار مج اااااع 

خطاارزخخ  طجنااس ت ااما  خط جنااس 

خطربن ااااس طمكي  ااااس مت زمااااس 

خطاااان ص خطمناااايىث خطمكت ااااا 

وخ( ااادزو(، بخئي اااس خطااارز خ، 

رتضاام  ااث ىضاار تهي ممت اا ر 

ىر خطجهيت خط كرم س خطم ن س 

رخطجهااايت  خت خ اتصااايص، 

رت اادد خط ئ ااس خطتنل   ااس طهاا خ 

خط ااينرر ك ل ااس تاااك ل خط جنااس 

 .خاصب بعم هاوا  كام ال

 

 

تنااااااأ ب اااااخخخ مااااار مج اااااع 

خطاارزخخ  طجنااس ت ااما  خط جنااس 

خطربن ااااس طمكي  ااااس مت زمااااس 

خطاااان ص خطمناااايىث خطمكت ااااا 

وخ( ااادزو(، بخئي اااس خطااارز خ، 

رتضاام  ااث ىضاار تهي ممت اا ر 

ىر خطجهيت خط كرم س خطم ن اس 

رخطجهااايت  خت خ اتصااايص، 

رت اادد خط ئ ااس خطتنل   ااس طهاا خ 

خط ااينرر ك ل ااس تاااك ل خط جنااس 

 .ايصس ب م هيرخأل كيم خط
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المناااااي   متالزمااااب الاااان ص

المكتسب "ازياعز"ن  برياساب 

الوزير  وتضم    يضاويتها 

مم  ااااااااي  ياااااااا  الجهااااااااات 

ال كوميااااب المعنيااااب بعرجااااب 

وكيااااك وزارة والجهااااات ذات 

االختصاااص  وت ااعع الالي ااب 

التنفيذياب لهااذا ال ااانو  كيفيااب 

 .تشكيك ال جنب واختصاصاتها

 ن6الماعة ل

 

 

 

    رجد

 ن6الماعة ل

  خخ خطمج ع   ف خطميدا.

 

 ن02الماعة ل

ىدم خطمرخ  س ى ا   -

 خخخ مج ع خطنرخا ب  ف 

( مر خطماخرن 0خطميدا  

ب ينرر خألرل، رخ(ب ي  ى  هي 

 ن02الماعة ل
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خط جنس طت د د خاتصيصيت  

خطربن س، م  عجخخ  ب م 

 خطت د  ت.

  ف ىبيخا   -

وبالمرضى الم تاجي  إلى "

يم يات غسك الك ى 

والمرضى المشتبه بإصابتهم 

بمرن لكابو  سار 

، خطرخخدا  ث نهي س "كومان

 (.8خطبند  

 "يامب"  ف ك مس  -

خطرخخدا  ث بدخ س خطبند خ م 

 8.) 

تم  خ ىبيخا وخنت يل   -
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نهي س  خط درىو خطرخخدا  ث

( عطا ك مس 0خطبند خ م  

 وخنت يطقو.

عىيدا ص يغس خطبند   -

ر ع -2:لو، ط كرر2خ م و

ت ارير عوريب إلى الوزير 

 ال جنب متضمنب توصيات

والت ورات الع ميب الم  يب 

 .نوالعالميب ي   ذا المرن

 (.1  ف خطبند خ م   -

تخت ا تخ  م خطميدا   -

(  ث ترص س 82بخ م  

 .خط جنس

تكو  الماعة بعع التععيك 
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تاتص خط جنس خطربن س ط ر ي اس 

 مر خطمخم بيألمرخ خآلت س:

 كالتال :

 ن02الماعة ل

تااااااااتص خط جناااااااس خطربن اااااااس 

لمكا  ااااب متالزمااااب الاااان ص 

 المناااي  المكتسااب "ازيااعز"

 بيألمرخ خآلت س:

رضااااا  ع اااااتخخت ج س  -8

تهاااادف عطااااا خطر ي ااااس ماااار 

خ(صيبس به خ خطمخم، ى ا 

أر  ااااااامل  طاااااا    ااااااص 

خألاايص خطمتبخى ر بيطدم، 

رخطمخضاااااااااا خطمصااااااااايب ر 

خخم تج  هااام ىخضاااس باااأم

 

 

 

 

 

 

 

 

تااااااااتص خط جناااااااس خطربن اااااااس 

طمكي  اااااس مت زماااااس خطااااان ص 

خطمنااايىث خطمكت اااا وخ( ااادزو 



666 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

رضااااا  ع اااااتخخت ج س  -8

تهدف عطا خطر ي س مار  يامب

خ(صيبس به خ خطمخم، ى ا 

أر  ااااااامل  طاااااا    ااااااص 

خألاايص خطمتبخى ر بيطدم، 

رخطمخضاااااااااا خطمصااااااااايب ر 

باااأمخخم تج  هااام ىخضاااس 

طإلصااااااااااايبس بااااااااااايطمخم، 

وبالمرضاى الم تااجي  إلاى 

يم ياااااااات غساااااااك الك اااااااى 

والمرضاااااااااااى المشاااااااااااتبه 

بإصابتهم بمارن لكاابو  

 .طإلصيبس بيطمخم

 

 

 

 

 

 

رضاا  بااخخمع طتت  ااف  -5

خطجمهرخ ىر ها خ خطماخم، 

رك ل س خ(صيبس بق، رباخق 

 خطر ي س منق.

رضاا  بااخخمع ايصااس  -0

 بيألمرخ خآلت س:

  اااااتخخت ج سعرضااااا   -8

تهاااادف عطااااا خطر ي ااااس ماااار 

خ(صيبس به خ خطمخم، ى ا 

أر  ااااااامل  طاااااا    ااااااص 

خألاايص خطمتبخى ر بيطدم، 

رخطمخضاااااااااا خطمصااااااااايب ر 

خخم تج  هااام ىخضاااس باااأم

 .طإلصيبس بيطمخم
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 سار كومان.

رضاا  بااخخمع طتت  ااف  -5

ها خ خطماخم، خطجمهرخ ىر 

رك ل س خ(صيبس بق، رباخق 

 خطر ي س منق.

رضاا  بااخخمع ايصااس  -0

طتت  اااااف خطمت ي اااااا ر مااااا  

خطل اااااخرع ر ر هااااام رمااااار 

 اااااااايطبرنهم ر ااااااااتخكرر 

م هم  ث م ال ع ايمتهم ىار 

ك ل ااس خطت يماال ماا  خطمااخم 

رمضااايىليتق، رك ل اااس منااا  

 خنت يل خط درى.

رضاااااا  خطضاااااامينيت  -4

طتت  اااااف خطمت ي اااااا ر مااااا  

خطل اااااخرع ر ر هااااام رمااااار 

 اااااااايطبرنهم ر ااااااااتخكرر 

م هم  ث م ال ع ايمتهم ىار 

ك ل ااس خطت يماال ماا  خطمااخم 

رمضااايىليتق، رك ل اااس منااا  

 .هانت ال

رضاااااا  خطضاااااامينيت  -4

رخطتخت باايت خط زمااس ط  لااي  

ى اااااا  اااااخ س خ(جاااااخخ خت 

خطايصااااس ب ماااال خطل اااارص 

خطمت   ااااااس بهاااااا خ خطمااااااخم 

 رنتيئجهي.

رضااا  ن ااايم (ىااايدا  -2

 

 

 

رضاا  بااخخمع طتت  ااف  -5

خطجمهرخ ىر ها خ خطماخم، 

رك ل س خ(صيبس بق، رباخق 

 خطر ي س منق.

رضاا  بااخخمع ايصااس  -0

طتت  اااااف خطمت ي اااااا ر مااااا  

خطل اااااخرع ر ر هااااام رمااااار 

 اااااااايطبرنهم ر ااااااااتخكرر 

م هم  ث م ال ع ايمتهم ىار 

م ك ل ااس خطت يماال ماا  خطمااخ
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 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

رخطتخت باايت خط زمااس ط  لااي  

جاااااخخ خت ى اااااا  اااااخ س خ(

خطايصااااس ب ماااال خطل اااارص 

خطمت   ااااااس بهاااااا خ خطمااااااخم 

 رنتيئجهي.

رضااا  ن ااايم (ىااايدا  -2

  ااااص خط  ناااايت خ( جيب ااااس 

 بأكتخ مر بخ  س رخ دا.

خ(اااخخف ى ااا تنل اا   -9

اباااااب خطر ي اااااس مااااار هااااا خ 

خطمااخم ب ااد خىتميدهااي ماار 

 خطرز خ.

ت اااارم خط جنااااس بخ اااا   -2

ت اايخ خ درخ ااس عطااا خطاارز خ 

  ااااص خط  ناااايت خ( جيب ااااس 

 بأكتخ مر بخ  س رخ دا.

خ(اااخخف ى ااا تنل اا   -9

اباااااب خطر ي اااااس مااااار هااااا خ 

خطمااخم ب ااد خىتميدهااي ماار 

 خطرز خ.

رياااب ر اااع ت اااارير عو -2

إلاااااااى الاااااااوزير متضااااااامنب 

والت ورات  ال جنب توصيات

الع ميااب الم  يااب والعالميااب 

 ي   ذا المرن.

رمضااايىليتق، رك ل اااس منااا  

 .قخنت يط

رضاااااا  خطضاااااامينيت  -4

رخطتخت باايت خط زمااس ط  لااي  

ى اااااا  اااااخ س خ(جاااااخخ خت 

خطايصااااس ب ماااال خطل اااارص 

خطمت   ااااااس بهاااااا خ خطمااااااخم 

 رنتيئجهي.

رضااا  ن ااايم (ىااايدا  -2

ب ااااس   ااااص خط  ناااايت خ( جي

 بأكتخ مر بخ  س رخ دا.

خ(اااخخف ى ااا تنل اا   -9

اباااااب خطر ي اااااس مااااار هااااا خ 

خطمااخم ب ااد خىتميدهااي ماار 
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نصوص مواد مشروع         
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 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

متضاااااااااااامنس ترصاااااااااااا يتهي 

س خطم   اس رخطتبرخخت خط  م ا

 رخط يطم س ىر ه خ خطمخم.

ىااازل خطمت اااي   مااا   -1

خطل ااااخرع أر خطماااااتبق  ااااث 

 عصيبتق بيطمخم.

 

 خطرز خ.

درخ اااس خ ااا  ت ااايخ خ  -2

عطاااااااا خطااااااارز خ متضااااااامنس 

رخطتبرخخت  خط جنس ترص يت

خط  م اااس خطم   اااس رخط يطم اااس 

 ىر ه خ خطمخم.

 ن2الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 ن88الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 ن02الماعة ل

خىتماايد خطماايدا كمااي رخدت  ااث 

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، ماا  

عىااايدا صااا يغتهي ى اااا خطن ااار 

 خطرخخد أدنيه. 

 

 

 ن 02الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار   -

يىتميد خطميدا ب مج   النواب

كمااااي رخدت  ااااث خطماااااخرن 

ب ااااينرر خطتااااينث، ماااا  عىاااايدا 

 .ص يغتهي

ترصث خط جنس ب  ف    -

 ن02الماعة ل
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

تتاااا  خطجهاااس خطماتصاااس  ااارخ 

بااايطل خرع تب  مهاااي بي(صااايبس 

جم اااا  خ  ت يباااايت خط زمااااس 

 طمن  خنتايخ خطمخم.

 

 

 

ى ا خطما  ايت خطصا  س  اث 

خطمم كاااااس ختباااااين خ(جاااااخخ خت 

رخطتاادخب خ خط يمااس ط  اا مس  ااث 

كل مار خط م  ايت خطتاا صا س 

رخط  ج س خطم ددا  ث بخنيمع 

 خطر ي س خط يمس.

رى ااا ت اا  خطما  اايت ختاااي  

خطبب اس خط زماس جم   خطتدخب خ 

ط    رطس درر خنت يل خطل اخرع 

 ط مخضا.

 

 النص بعع التععيك:

ي ى المؤسسات الصا يب  ا  

المم كاااااب اتباااااا  ازجاااااراظات 

والتعابير العاماب ل ساالمب  ا  

لعم يااات التشخيصاايب جميااع ا

والعالجيااااب  واتخااااااذ جمياااااع 

التاااااعابير الصااااا يب الالزماااااب 

ل  ي ولااااااااااااب عو  انت اااااااااااااك 

ااااا  الخعماااااب  الفيااااارو  لمت   

 .الص يب

خطمم كاسو خطارخخدا ىبيخا و ث 

  ث بدخ س خطميدا.

 النص بعع التععيك:

ى اااااا خطما  ااااايت خطصااااا  س 

ختبااااين خ(جااااخخ خت رخطتاااادخب خ 

خط يمااااس ط  اااا مس  ااااث جم اااا  

خط م  اااااااااااايت خطتاا صاااااااااااا س 

رخط  ج اااااس، رختااااااي  جم ااااا  

خطتااااادخب خ خطصااااا  س خط زماااااس 

ط    رطس درر خنت يل خطل اخرع 

 طمت   ث خطادمس خطص  س.

 

 

 

 

ى اااااا خطما  ااااايت خطصااااا  س 

ختبااااين خ(جااااخخ خت رخطتاااادخب خ 

خط يمااااس ط  اااا مس  ااااث جم اااا  

خط م  اااااااااااايت خطتاا صاااااااااااا س 

رخط  ج اااااس، رختااااااي  جم ااااا  

خطتااااادخب خ خطصااااا  س خط زماااااس 

ط    رطس درر خنت يل خطل اخرع 

 طمت   ث خطادمس خطص  س.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ن-الماعة ل

    رجد

 

 ن81الماعة ل

ى اااااااااا خطااااااااارزخخا ختااااااااااي  

طتااااج    خ(جاااخخ خت خط زماااس

خأل خخد ى ا خطل ص خطبرىث 

 ط كاف ىر خطل خرع.

 ن02الماعة ل

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

 خطتينث.

 

 ن09الماعة ل

الموا  ب ي ى قرار مج   

يطمرخ  س ى ا خطميدا ب النواب

كمي رخدت  ث خطماخرن 

 ب ينرر خطتينث.

 ن09الماعة ل

ى اااااااااا خطااااااااارزخخا ختااااااااااي  

خط زماااس طتااااج    خ(جاااخخ خت

خأل خخد ى ا خطل ص خطبرىث 

 ط كاف ىر خطل خرع.

 ن-الماعة ل

 

 

 

 

 

 ن82الماعة ل

 

 

 

 

 

 ن09الماعة ل

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

خطتااااينث، ماااا  تم  ااااخ ىباااايخا 

المهاا  و عطااا والمهاا  ال بياابو

 و.الص يب

 التععيك: الماعة بعع

 ن 81الماعة ل 

الموا  ب ي ى قرار مج   

يطمرخ  س ى ا خطميدا ب النواب

كمي رخدت  ث خطماخرن 

ب ينرر خطتينث، م  تم  خ 

و عطا المه  ال بيبىبيخا و

 و.المه  الص يبو

 ن81الماعة ل  

 

 

 

 

 



666 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

    رجد

 

 

ى اااااا خطما  ااااايت خطصااااا  س 

ختاااااي  خ(جااااخخ خت خط زمااااس 

طتدخ ا رخ    دخخت خألبباي  

رخطلن اااا ر خط اااايم  ر رتبب ااااق 

أا   اايت خطمهاار خطبب ااس ىنااد 

خطت يمااال مااا  خطمت ي اااا ر مااا  

خطل ااخرع، رعجااخخ  خطدخخ اايت 

رخألب ااايو خط  م اااس  اااث هااا خ 

خطمجااايل، ر طااا  ك اااق بماااخم 

ر ي ااس خطمجتماا  ماار خطمااخم 

ر مي س   رق خطمت ي ا ر ما  

 خطل خرع.

ى اااااا خطما  ااااايت خطصااااا  س 

ختاااااي  خ(جااااخخ خت خط زمااااس 

طتدخ ا رخ    دخخت خألبباي  

رخطلن اااا ر خط اااايم  ر رتبب ااااق 

ىناد  المه  الص يبأا   يت 

خطت يمااال مااا  خطمت ي اااا ر مااا  

خطل ااخرع، رعجااخخ  خطدخخ اايت 

رخألب ااايو خط  م اااس  اااث هااا خ 

خطمجااايل، ر طااا  ك اااق بماااخم 

ر ي ااس خطمجتماا  ماار خطمااخم 

  رق خطمت ي ا ر ما   ر مي س

 خطل خرع.

  

ى ا خطما  يت خطص  س 

ختاي  خ(جخخ خت خط زمس 

 دخخت خألببي  طتدخ ا رخ   

رخطلن  ر خط يم  ر رتبب ق 

أا   يت خطمهر خطص  س ىند 

خطت يمل م  خطمت ي ا ر م  

خطل خرع، رعجخخ  خطدخخ يت 

رخألب يو خط  م س  ث ه خ 

خطمجيل، ر ط  ك ق بمخم 

ر ي س خطمجتم  مر خطمخم 

ر مي س   رق خطمت ي ا ر م  

 خطل خرع.
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 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ن-الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن83الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن81الماعة ل

 

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

خطتااااينث، ماااا  تم  ااااخ ىباااايخا 

وبعور ا ت وم باإبال  مكتاب و

البرناااام  الاااو ن  لتساااجي ها 

ومتابعتها واتخاذ ما ي زم م  

بالوقايااب  ازجااراظات المتع  ااب

و طتكرر والعال  م  الفيرو 

التخااااااااذ ماااااااا ي ااااااازم مااااااا  و

ازجاااراظات الالزماااب ل وقاياااب 

 و.والعال 

ن م  المشرو  83الماعة ل

ن 81ب انو  ال ان /الماعة ل

  سب قرار مج   النواب

 

توصااااااااا  ال جناااااااااب   -

ب ااذف الماااعة  لكونهااا تاانص 

ي ااى إجااراظات إعاريااب تااعخك 

ضااااام  اختصااااااص الالي اااااب 

 التنفيذيب.
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 نصوص مواد مشروع القانون
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

    رجد

 

 

 

 

 

ى ا خط يم  ر  ث خطماتباخخت، 

عبااااااااا ن خطم ااااااااائرط ر  اااااااااث 

خطما  ااااايت خطصااااا  س خطتاااااث 

 تب رنهاااااااااي بكااااااااال عصااااااااايبس 

بااااايطل خرع، رى اااااا هاااااا   

خطم ئرط ر عبا ن   ام مكي  اس 

خألماااااخخم خطم د اااااس باااااإدخخا 

خطصااااا س خط يماااااس بااااايطرزخخا، 

رباادرخهي ت اارم بااإب ن مكتااا 

 النص بعع التععيك:

ى ا خط ايم  ر  اث خطماتباخخت 

عبااااااااا ن خطم ااااااااائرط ر  اااااااااث 

خطما  ااااايت خطصااااا  س خطتاااااث 

 تب رنهاااااااااي بكااااااااال عصااااااااايبس 

بااااايطل خرع، رى اااااا هاااااا   

خطم ئرط ر عبا ن   ام مكي  اس 

س باااااإدخخا خألماااااخخم خطم د ااااا

خطصاااااا س خط يمااااااس باااااايطرزخخا 

التخاذ ما ي زم م  ازجراظات 

 .الالزمب ل وقايب والعال 
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(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خطبخناااايمع خطااااربنث طت ااااج  هي 

رمتيب تهي رختاي  ماي   ازم مار 

خ(جااخخ خت خطمت   ااس بيطر ي ااس 

 رخط    مر خطل خرع.

 ن02الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 ن82الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 ن80الماعة ل

ماااي رخد  اااث خىتمااايد خطااانص ك

خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، ماا  

لأل بااااااااظ  ااااااا ف ىبااااااايخا و

وماااااااـعاونيهم والممرضاااااااي  

والعاااااااام ي   ااااااا  ال  ااااااااا  

و ررضاااااا  ىباااااايخا الصاااااا  

و بااد ع لاذوي المها  الصا يبو

أي منهاااااي، ر ااااا ف ىبااااايخا و

و مااااانهم باااااه بسااااابب يم اااااه

 ن 80الماعة ل

الموا  ااب ي ااى قاارار مج اا  

ىتمااايد خطااانص كماااي يب الناااواب

رخد  ااااث خطماااااخرن ب ااااينرر 

خطتااااينث، ماااا   اااا ف ىباااايخا 

لأل بااااااااااااظ وماااااااااااـعاونيهم و

والممرضاااي  والعاااام ي   ااا  

و ررضااااا  ال  اااااا  الصااااا  

لااااااااذوي المهاااااااا  ىباااااااايخا و

نهااي، ر اا ف ىو بااد ع الصاا يب

 ن80الماعة ل
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أ اااع مااانهم  ررضااا  ىبااايخا و

و باد ع بالفيرو  بسبب يم اه

 منهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

أي مااانهم بااه بسااابب ىباايخا و

أ ااع  و ررضاا  ىباايخا ويم ااه

ماااااانهم بااااااالفيرو  بساااااابب 

 نهي.ىو بد ع يم ه

اسىىىىتبدال باللجنىىىىة  توبىىىىي -

بكلمىىىىة  "الالزمااااة"يلمىىىىة 

الىىىىواردة بمىىىىد  "الكافيااااة"

عبىىىىارة "ال صىىىىول علىىىىى  

 اهبتًا ا ".

 

 النص بعع التععيك:

خط اااق  طاا ر  خطمهااار خطصاا  س

 ااااااااااث خط صاااااااااارل ى ااااااااااا 

ط ماي تهم  الالزمبخ  ت يبيت 
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تتكلااااااال خطجهاااااااس خطماتصاااااااس 

بتاص ص منع اهخ س  دخهي 

( د نيخ طكل مر أصا ا 211 

بااااايطمخم نت جاااااس طم يطجتاااااق 

بأدر ااس أر ن اال دم أر أىضااي  

خر خ اااااااتادخم أدرخت م رتاااااااس 

نت جااس طإلهماايل خطببااث ط اا ر 

خ اااااات م مباااااايط  خطت ااااااار م 

خطم اااااخخا بمرجاااااا خأل كااااايم 

 

 

 

 

طألببااااااااااااااي  رم اااااااااااااايرن هم 

رخطممخضااا ر رخط ااايم  ر  اااث 

خط باااين خطصااا ث خط اااق  اااث 

خط صااارل ى اااا خ  ت يبااايت 

خطكي  س ط ماي تهم مار خ(صايبس 

بيطل خرع ب با ىم هم، ر اث 

 يطااااس عصاااايبس أ  ماااانهم بااااق 

ب اابا ىم ااق،  كاارر طااق خط ااق 

 ااث خطت اار م خطمني ااا ر  اايع 

 التععيك:النص بعع 

خط ااق  لااذوي المهاا  الصاا يب

 ااااااااااث خط صاااااااااارل ى ااااااااااا 

خ  ت يباايت خطكي  ااس ط مااي تهم 

مر خ(صيبس بايطل خرع ب ابا 

أ اع ىم هم، ر ث  يطس عصيبس 

، منهم بالفيرو  بسبب يم ه

 كارر طاق خط اق  اث خطت ار م 

خطمني اااااااا ر  ااااااايع ط  ااااااارخن ر 

 خطم مرل بهي.

 

مر خ(صيبس بايطل خرع ب ابا 

أ اع عصيبس ىم هم، ر ث  يطس 

 ،منهم بالفيرو  بسبب يم ه

 كارر طاق خط اق  اث خطت ار م 

خطمني اااااااا ر  ااااااايع ط  ااااااارخن ر 

 خطم مرل بهي.

 

 

 

 

طاا ر  خطمهااار خطصااا  س خط اااق 

 ااااااااااث خط صاااااااااارل ى ااااااااااا 

ط ماي تهم  خط زمسخ  ت يبيت 

مر خ(صيبس بايطل خرع ب ابا 

ىم هم، ر ث  يطس عصيبس أ اد 

منهم بايطل خرع ب ابا ىم اق، 

 كارر طاق خط اق  اث خطت اار م 

خطمني اااااااا ر  ااااااايع ط  ااااااارخن ر 
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ر  تاصاااام هاااا ه خط ضاااايئ س، 

 خطمنع مر   مس خطت ر م.

 ط  رخن ر خطم مرل بهي.

 

 خطم مرل بهي.

 ن-الماعة ل

 

 

 

    رجد

 

 ن89الماعة ل

 

 

 

ى اااا ه ئاااس اااائرر خ(ىااا م، 

بيطت ااااااااايرر مااااااااا  خط جناااااااااس 

رخطرزخخخت رخطجهيت خطم ن س، 

خط ماااال ى ااااا ناااااخ خطااااارىث 

بمااايبخ خطمااخم باا ر أ ااخخد 

خطمجتمااا ، رتااارى تهم بباااخق 

خنت يل خطل خرع رك ل س خطر ي س 

 ن88الماعة ل

عىااايدا صااا يغس خطمااايدا ى اااا 

 خطن ر خطرخخد أدنيه. 

 النص بعع التععيك:

الهييااااااات ي ااااااى الجهااااااات و

المختصاااب بشاااؤو  ازياااالم  

بالتعاااااااااو  مااااااااع الااااااااوزارة 

والجهات المعنيب  العمك ي ى 

نشر الوي  بمخا ر المارن 

باااااااااي  أ اااااااااراع المجتماااااااااع  

وتاااااوييتهم ب ااااارق انت ااااااك 

ن م  المشرو  89الماعة ل

ن 88ب انو  ال ان /الماعة ل

  سب قرار مج   النواب

 

 توص  ال جنب ب اذف -

المااااعة  لكونهاااا تااانص ي اااى 

إجاااااااراظات تاااااااعخك ضااااااام  

 اختصاص الالي ب تنفيذيب.
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الفياااارو  وكيفيااااب الوقايااااب  منق.

 منه.

 

 

 ن82الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 ن60الماعة ل

 

 

 

 

 

 الفصك الخام 

 الع ــــوبات

 ن86الماعة ل

كماي رخد خطمرخ  س ى ا خطانص 

 ااث خطماااخرن ب ااينرر خطتااينث، 

م  عىيدا ص يغتق ى ا خطن ار 

 خطرخخد أدنيه.

 

 

 الفصك الخام 

 الع ــــوبات

 ن 88الماعة ل

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ  -

ى اا يطمرخ  س مج ع خطنرخا ب

خطنص كمي رخد  ث خطماخرن 

ب ااااينرر خطتااااينث، ماااا  عىاااايدا 

صاا يغتق ى ااا خطن اار خطاارخخد 

 أدنيه.

ترصث خط جناس بتم  اخ  -

عطاااا  "ساااتب أشاااهر"ىبااايخا 

 الفصك الخام 

 الع ــــوبات

 ن88الماعة ل
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 النص بعع التععيك:

ااااي ماااا    "ساااانب" ك مااااس  ترخ  ع

جخ مس خطم يع ب  مس ج م 

خطم ااااخ خطاااارخخدا  ااااث خطماااايدا 

 ( مر  ينرر خط  ربيت.040 

ترصث خط جناس بتم  اخ  -

خطاارخخدا  "تزيااع ي ااى"ىبايخا 

 ااث صاادخ خطل ااخا خطتين ااس عطااا 

 ."ت ك ي "ىبيخا 

 النص بعع التععيك:

 ن88الماعة ل

  ي ااا باايط بع ماادا   تز اااد 

ربيطمخخمااس خطتااث    ساانبى ااا 

ت ل ىار أطلاث د نايخ ر  تز اد 

ى ااا ىاااخ ر أطااف د ناايخ، أر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي ااا بااايط بع ماادا   تز اااد 

ربيطمخخمااس خطتااث     اانسى ااا 

ت ل ىار أطلاث د نايخ ر  تز اد 

ى ااا ىاااخ ر أطااف د ناايخ، أر 

بإ اادى هاايت ر خط  ااربت ر، كاال 
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م  ىادم خ(اا ل باأ  ى رباس 

أاااااد منصاااارص ى  هااااي  ااااث 

خط اااااارخن ر خألاااااااخى   ي ااااااا 

باايط بع ماادا   تتجاايرز  ااب  

 ااانرخت ربمخخمااااس   تجاااايرز 

أطاااف د نااايخ كااال مااار اااايطف 

هااا خ ( ماار 51أ كاايم خطمااايدا  

 خط ينرر.

 

 

 

  ي ااا بيط اااجر ماادا   تز اااد 

ى ا ىاخ  انرخت ربيطمخخماس 

خطتاث   ت ال ىار ىااخا آ ف 

د ناايخ ر  تز ااد ى ااا ام اا ر 

أطف د نيخ، كل مر ت ابا  اث 

 ن ل خطل خرع ىمدخع عطا خطم خ.

 

 

يعاقااب بااال ب  مااعة ال تزيااع 

ي ااى سااتب أشااهر وبال رامااب 

التاا  ال ت ااك ياا  ألفاا  عينااار 

وال تزيااع ي ااى يشااري  ألااف 

عينااااااار  أو بإ ااااااع   اااااااتي  

الع اااوبتي   كاااك مااا  تسااابب 

ن ك الفيرو  إلاى بخ يه    

 .ال ير

ويعاقب بالساج  ماعة ال تزياع 

ي ى يشر سنوات وبال راماب 

الت  ال ت اك يا  يشارة  الف 

عيناار وال تزيااع ي اى خمسااي  

ألف عينار  كك م  تسبب  ا  

بإ اادى هاايت ر خط  ااربت ر، كاال 

مااار ت ااابا بابئاااق  اااث ن ااال 

 خطل خرع عطا خطم خ.

 

ت ااك بيط ااجر ماادا    ر  ي ااا

ىاااخ  اانرخت ربيطمخخمااس  ياا 

خطتاث   ت ال ىار ىااخا آ ف 

د ناايخ ر  تز ااد ى ااا ام اا ر 

أطف د نيخ، كل مر ت ابا  اث 

 ن ل خطل خرع ىمدخع عطا خطم خ.

مااار ت ااابا بابئاااق  اااث ن ااال 

 خطل خرع عطا خطم خ.

 

ت اال ر  ي ااا بيط ااجر ماادا   

ىاااخ  اانرخت ربيطمخخمااس  ىاار

خطتاث   ت ال ىار ىاااخا آ ف 

د ناايخ ر  تز ااد ى ااا ام اا ر 

 اث  أطف د نيخ، كل مر ت ابا

 ن ل خطل خرع ىمدخع عطا خطم خ.
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ن ااااك الفياااارو  يمااااعاً إلااااى 

 .ال ير

 ن-الماعة ل

 

    رجد

 

 

 

 ن68الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 ن81الماعة ل

 

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

خطتااينث، ماا  مخخىاايا تصاار ا 

خطابااااأ خ(م ئااااث  ااااث ك مااااس 

( خطاااارخخدا بيط اااابخ أختكااااا 

 (.ارتكبخطتينث طتكرر  

 

 

 ن 86الماعة ل

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ  -

يطمرخ  س ى اا مج ع خطنرخا ب

خطمااااااايدا كماااااااي رخدت  اااااااث 

خطماخرن ب اينرر خطتاينث، ما  

مخخىاااااايا تصاااااار ا خطابااااااأ 

( أختكاااخ(م ئااث  ااث ك مااس  

خطرخخدا بيط بخ خطتينث طتكرر 

 (.ارتكب 

 "ت اااك"تم  اااخ ك ماااس  -

"أو خطاااااارخخدا ب ااااااد ىباااااايخا 

 ن86الماعة ل
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  ي ااا باايط بع ماادا   تز اااد 

ى ااا  ااتس أاااهخ أر بيطمخخمااس 

ىااار ام اااميئس  ت ااالخطتاااث   

ر  تز ااااد ى ااااا أطااااف د ناااايخ 

   ع أر  أختكا، كل مر د نيخ

خمتناا  ىاار ىماال  ااث مرخجهااس 

خطمت ي   م  خطل اخرع ُ ااكل 

 

 

 

 

 ع التععيك:نص الماعة بع

  ي ااا باايط بع ماادا   تز اااد 

ى ااا  ااتس أاااهخ أر بيطمخخمااس 

خطتاااث   ت ااال ىااار ام اااميئس 

د ناااايخ ر  تز ااااد ى ااااا أطااااف 

  ا ع أر  رتكباد نيخ، كل مر 

خمتناا  ىاار ىماال  ااث مرخجهااس 

خطمت ي   م  خطل اخرع ُ ااكل 

ا ك مااس عطاا بال رامااب التاا  ال"

 "تزيع".

"وال  ااااا ف ىبااااايخا  -

 تزيع ي ى ألف عينار"

 

 نص الماعة بعع التععيك:

 ن86الماعة ل

  ي ا بيط بع مدا   تز د 

ى ا  تس أاهخ أر بيطمخخمس 

ىر ام ميئس  تزيعخطتث   

   ع  ختكاخد نيخ ، كل مر 

أر خمتن  ىر ىمل  ث 

مرخجهس خطمت ي   م  

 

 

 

 

 

 

  ي ا بيط بع مدا   تز د 

ى ا  تس أاهخ أر بيطمخخمس 

ىر ام ميئس  تز دخطتث   

   ع  ختكاخد نيخ ، كل مر 

أر خمتن  ىر ىمل  ث 

مرخجهس خطمت ي   م  
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تم  ااازخع ضاااده أر  ااااد  عطاااا 

خط ب مر كخخمتق أر خ نت يص 

مر   ر ق أر خ اتم طق ب ابا 

 خ(صيبس.

تم  ااازخع ضاااده أر  ااااد  عطاااا 

خط ب مر كخخمتق أر خ نت يص 

ب ابا مر   ر ق أر خ اتم طق 

 خ(صيبس.

خطل خرع ُ اكل تم  زخع ضده 

 اد  عطا خط ب مر أر 

كخخمتق أر خ نت يص مر 

  ر ق أر خ تم طق ب با 

 خ(صيبس.

ضده خطل خرع ُ اكل تم  زخع 

أر  اد  عطا خط ب مر 

كخخمتق أر خ نت يص مر 

  ر ق أر خ تم طق ب با 

 خ(صيبس.

 ن-الماعة ل

 

 

 

    رجد

 

 ن66الماعة ل

 

 

 

بمخخىاااااايا أ كاااااايم خطماااااايدت ر 

( مااااااااااار هااااااااااا خ 05،  (08 

خط اااااينرر،   ي اااااا كااااال مااااار 

 ن82الماعة ل

عىااايدا صااا يغس خطمااايدا ى اااا 

 خطن ر خطرخخد أدنيه.

 النص بعع التععيك:

يعاقااب بااال ب  مااعة ال تزيااع 

ي ااى سااتب أشااهر وبال رامااب 

التااا  ال ت اااك يااا  خمسااامايب 

عينااااار وال تزيااااع ي ااااى ألااااف 

  ن81الماعة ل

 

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

 إىيدا ص يغس خطميدا.خطنرخا ب

 

 ن81الماعة ل

 

 

 

  ي ا بيط بع مدا   تز د 

ى ا  تس أاهخ ربيطمخخمس 

خطتث   ت ل ىر ام ميئس 



691 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اااايطف أ كااايم هااا خ خط اااينرر 

ر ئ تااق خطتنل   ااس رخط ااخخخخت 

تز د خطمنل ا طق بيط بع مدا   

ى اااا  اااتس أااااهخ ربيطمخخماااس 

خطتاااث   ت ااال ىااار ام اااميئس 

د ناااايخ ر  تز ااااد ى ااااا أطااااف 

د نااااااايخ أر بإ ااااااادى هااااااايت ر 

 خط  ربت ر.

عينااااااار  أو بإ ااااااع   اااااااتي  

الع اااوبتي   كاااك مااا  خااااالف 

ن ماا  2  2أ كااام الماااعتي  ل

 . ذا ال انو 

 

د نيخ ر  تز د ى ا أطف 

د نيخ، أر بإ دى هيت ر 

خط  ربت ر، كل مر ايطف 

( مر 1، 2أ كيم خطميدت ر  

 ه خ خط ينرر.

 ن83الماعة ل  

 

 ماعة مست ع ب

خ اات دخو ماايدا ى يب ااس جد اادا 

 كاااارر نصااااهي ى ااااا خطن اااار 

 ن82الماعة ل

 

 ماعة مست ع ب

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

ي ت دخو ميدا ى يب اس خطنرخا ب

 ن82الماعة ل
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 خطرخخد أدنيه.

 

 نص الماعة المست ع ب:

 

يعاقااب بال رامااب التاا  ال ت ااك 

ي  خمسمايب عينار وال تزياع 

ي اااى ألاااف عيناااار  كاااك مااا  

ن 2  1خالف أ كام الماعتي  ل

 .م   ذا ال انو 

 جد دا  كرر نصهي ى ا خطن ر

 خطرخخد أدنيه.

 نص الماعة المست ع ب:

 

يعاقااب بال رامااب التاا  ال ت ااك 

ي  خمسمايب عينار وال تزياع 

ي اااى ألاااف عيناااار  كاااك مااا  

ن 2  1خالف أ كام الماعتي  ل

 .م   ذا ال انو 

 

 

 

 

 

  ي ااا بيطمخخمااس خطتااث   ت اال 

ىر ام اميئس د نايخ ر  تز اد 

ى اااا أطاااف د نااايخ، كااال مااار 

( 2، 4أ كيم خطمايدت ر  ايطف 

 مر ه خ خط ينرر.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 ن89الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن-الماعة ل

 

 

 

 

 

 

 الساع  الفصك

 ختاميب أ كام

 

 ن82الماعة ل

 

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااااث خطماااااخرن خألرل 

ص يغتهي ى ا خطن ر م  عىيدا 

 خطرخخد أدنيه.

 النص بعع التععيك:

ي ااى الااوزير إصااعار الالي ااب 

التنفيذيااااااب لهااااااذا ال ااااااانو   

 الساع  الفصك

 ختاميب أ كام

 

  ن83الماعة ل

خطمرخ  س ى ا خطميدا كمي 

رخدت  ث خطماخرن خألرل 

م  عىيدا ص يغتهي ى ا خطن ر 

 خطرخخد أدنيه.

 

 بعع التععيك:النص 

ى ااا خطاارز خ عصاادخخ خط ئ ااس 

اااا ل  ينررخطتنل   ااس طهااا خ خط ااا

 الساع  الفصك

 ختاميب أ كام

 

 ن83الماعة ل

 

 

 

 

 

 



696 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 صااااااادخ خطااااااارز خ خط ئ اااااااس 

خطتنل   اااااااس طهااااااا خ خط اااااااينرر، 

 رخط خخخخت خطمنل ا طق.

    رجد

 

  نس مر تيخ   صدرخه. .وال رارات المنفذة له

ال ااااارارات  يصاااااعر الاااااوزيرو

 .ذا ال انو المنفذة له

ى ااا خطاارز خ عصاادخخ خط ئ ااس 

اااا ل  خطتنل   اااس طهااا خ خط اااينرر

  نس مر تيخ   صدرخه.

خط ااااخخخخت  خطاااارز خ صاااادخ ر

  خ خط ينرر.خطمنل ا طه

 ن61الماعة ل

ى ااا خئاا ع مج ااع خطاارزخخ  

كاال   مااي  اصااق  –رخطاارزخخ  

تنل اا  هاا خ خط ااينرر، ر  ماال  –

بق ب اد  اتس أااهخ مار تايخ   

 ناخه  ث خطجخ دا خطخ م س.

 ن61الماعة ل

ى ااا خئاا ع مج ااع خطاارزخخ  

كاال   مااي  اصااق  –رخطاارزخخ  

 ماال تنل اا  هاا خ خط ااينرر، ر ُ  –

بااق خىتباايخخع ماار خط اارم خطتاايطث 

طتاااايخ   ناااااخه  ااااث خطجخ اااادا 

 خطخ م س.

 ن82الماعة ل

خطمرخ  ااااس ى ااااا خطماااايدا كمااااي 

رخدت  ااث خطماااخرن ب ااينرر 

 خطتينث.  

 

  ن82الماعة ل

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ مج اااع 

يطمرخ  ااس ى ااا خطماايدا خطناارخا ب

كماااااي رخدت  اااااث خطمااااااخرن 

 ب ينرر خطتينث.  

 

 ن82الماعة ل

مج ع خطرزخخ   ى ا خئ ع

كل   مي  اصق  –رخطرزخخ  

تنل   ه خ خط ينرر، رُ  مل  –

بق خىتبيخخع مر خط رم خطتيطث 

طتيخ   ناخه  ث خطجخ دا 

 خطخ م س.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مواد حمذوفة

 

 مواد حمذوفة

 

  مواد حمذوفة

 ااخخ خطمج ااع  اا ف   -

، 1، 9، 2، 4، 0خطمااااااااااااارخد 

81 ،51 ،55 ،50 ،54 ،

( مر خطماخرن 52، 59، 52

 . ا وكب ينرر 

 

 ااخخ خطمج اااع  ااا ف  -

، 51، 83، 80، 2خطمااااااارخد  

( ماااااااااااار 01، 51، 50، 58

 .ال ان خطماخرن ب ينرر 

 مواد حمذوفة

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ  -

 ااااااا ف مج اااااااع خطنااااااارخا ب

، 81، 1، 9، 2، 4خطمااااااااارخد 

51 ،55 ،50 ،54 ،52 ،

( مااااااار خطمااااااااخرن 52، 59

 .ا وكب ينرر 

 

خطمرخ  اااس ى اااا  اااخخخ  -

 اا ف خطماارخد مج ااع خطناارخا ب

 2 ،80 ،83 ،51 ،58 ،

( مر خطماخرن 01، 51، 50

 .ال ان ب ينرر 

 مواد حمذوفة
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

اد احملذوفة من املشروع املو
 األولبقانون 

 

 ن1الماعة ل

ت ااادد خط ئ اااس خطتنل   اااس طهااا خ 

خط ااااااينرر عجااااااخخ خت ىماااااال 

 خط جنس، رطجينهي.

 

   

 

م   ن1 ذف الماعة ل

 المشرو  ا وك

( خطتث 89خكتلي ع بيطميدا  

 ى ا  خت خط كم.نصت 

 

 ن2الماعة ل

ع خ أصااا ا اااااص أر خااااتبق 

بإصاااايبتق باااايطل خرع، رجااااا 

خ(باااا ن ىنااااق  اااارخخع أل ااااخا 

 ن 2الماعة ل 

  ف خطمايدا خكتلاي ع بماي أ ختاق 

( ماااار 5خط جنااااس  ااااث خطماااايدا  

خطمااااااااخرن ب اااااااينرر  ب اااااااد 

م   ن2 ذف الماعة ل

 المشرو  ا وك

رجرا خ(ب ن  تضمنت خطميدا

ىر خطااص خطمصيا أر 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مخكاااااز صااااا ث أر ط جهااااايت 

 خطماتصس.

 

 خطت د ل(.

 

خطماتبق  ث عصيبتق 

بيطل خرع، رهر مي  ت يخم 

م   ق ه خ خطااص  ث 

عجخخ  خطل ص خطبرىث طق، 

رتجدخ خ(ايخا عطا أر خط جنس 

 ،خطربن س طمكي  س خ( دز

خىتمدت ترجق من مس خطص س 

خط يطم س بإاخخ  مخم خ( دز 

مر تصن ف خألمخخم 

رج  ق مخضيع مزمنيع  خطم د س

  تمد  ث ن  ق ى ا خط  ر  

  خ  جيبث طأل خخد.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ن3الماعة ل

  تاااازم بااااي(ب ن خطمنصاااارص 

( ماار هاا خ 2ى  ااق  ااث خطماايدا  

 خط ينرر كل مر:

خطبب اااااا خطااااا    ااااايم  -8

 بيطكاف ى ا خطمخ م.

خطمت اااااااااااي   مااااااااااا   -5

خطل ااخرع أر خا أ ااختق أر 

أ يخباااق خطبااايطمرر خطم  مااارر 

 م ااااق  ااااث م اااال ع يمتااااق أر

 خطمخخ  رر طق.

خطااااص خطاا     باار  -0

ماا  خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

 اااث  اااكر رخ اااد بصاااخف 

م   ن3 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

طاااا ع ماااار مهاااايم خطمااااايطب ر 

رجهااايت خط مااال خطتب  ااا  ىااار 

خطااص خطمصايا أر خطمااتبق 

كمااي رأر  بإصاايبتق باايطل خرع،

خطتب  اا   بااد رأر  كاارر ط جهااس 

خطماتصاااااااس   اااااااب ضميناااااااـعي 

 ط  خ س.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 خطن خ ىر  خخبتق ط مخ م.

خطجهس خطتث   مال بهاي  -4

 خطمت ي   م  خطل خرع.

 ن2الماعة ل

ط جهاااااااس خطماتصاااااااس خط  ااااااايم 

بي(جخخ خت خطتيط س ىند خطتب    

 بي(صيبس بيطمخم:

خطكاااااااااااااف ى ااااااااااااا  -8

خطماااااخ م رت اااااد خ أن اااااا 

خطبااخق ط ر ي اااس ماار خنت ااايل 

خطماااخم رخنتاااايخه، رمنهاااي 

 ىزل خطمصيا جبخخع.

خطكاااااااااااااف ى ااااااااااااا  -5

خطمااايطب ر ط مصاايا رأااا  

 

 

م   ن2 ذف الماعة ل 

 المشرو  ا وك

بيىتبيخهي تتضمر عجخخ خت  

عدخخ س تدال ضمر 

خاتصيص خط ئ س خطتنل   س، 

بي(ضي س عطا خطم   يت 

 خ ت س:

ألر خنت يل خطماخم  (:8خطبند  

  ااترجا  اا ركيع ع جيب اايع ماار 

 خطمصيا تجيه ااص آاخ. 

(:    تب ااا خطكاااف 5خطبنااد  
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ى نااااااايت مااااااانهم ط ل اااااااص 

 خطماتبخ .

عجاااخخ  ماااي   ااازم مااار  -0

خطتبه ااااااااخ خطمصااااااااي ا أر 

 خطتبه خ خطنهيئث.

تب ااااا م أر ت صااااا ر  -4

خطماااااااايطب ر بيطمصااااااال أر 

 خطب م خطرخ ث.

ىااااااااازل خطماااااااااخ م  -2

خطمت اااااي   مااااا  خطل اااااخرع 

بمكااير خط اازل  تااا تنتهااث 

 ابرخا خنت يل خطمخم منق.

مناااا  خطمت ااااي   ماااا   -9

ل خرع رخطمايطب ر طق مر خط

ع  ط اااااااااااخ   خطجن ااااااااااث أر 

 خطم رتس.خطاخ    ث خط  ر 

(:    تب اااا تبه اااخ 0خطبناااد  

خطمصي ا أر خطتبه خ خطنهيئث 

  ماااي  ت  اااق ب ااادرى   اااخرع 

 ن ص خطمنيىس.

(:    رجاد  تاا خآلر 4خطبند  

تب  م ضد ه خ خطمخم، ر ث 

 ااايل رجااارده  ااارف  ضااايف 

عطا خطتب  ميت خطخرت ن س خطتاث 

 تر خهي خطرزخخا.

(: ماااي رخد  اااث هااا خ 2خطبناااد  

(، 8بناااد  خطبناااد متكاااخخ مااا  خط

رمااااار ني  اااااس أااااااخى تمااااات 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مميخ اااس خألىمااايل خطمت   اااس 

بت ضاا خ خطماارخد خطم خئ ااس أر 

 خطماخربيت أر ب  هي.

ترج اااااااااااق أ ااااااااااايخا  -2

خطمتاااار ا ب اااابا خطمااااخم، 

ىاار أ ضاال خطبااخق خط  م ااس 

طتجناااااااا اباااااااخ خنتاااااااايخ 

خطمااخم  باال رب ااد خطااد ر، 

رتاااخف خط اا بس خطماتصااس 

ى ا تنل   خطترج هيت بااكل 

 آمر.

 

خ(اااايخا عطاااا أناااق    تب اااا 

ىازل خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

 أر خطماتبق بإصيبتهم.

(:    نت اال خطل ااخرع 9خطبنااد  

ماااااااااار ااااااااااا ل خألب مااااااااااس 

رخطماااااخربيت، ر  تبااااخ هاااا خ 

خطبنااااااد م ااااااهمي  ااااااث عتباااااايت 

خطرصااااااامس رخطتم  اااااااز تجااااااايه 

خطمصيا رأه ق ر ت يخم م  

ت   اااااارق خ(ن ااااااير ختلي  ااااااي

  هرد خطدرط س.رخط

(: طااام   ااابق خنت ااايل 2خطبناااد  

ىااادرى خطل اااخرع مااار باااخق 

أاخى غ خ خ تصايل خطجن اث 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أر ن اال دم م اارو أر خ ااتادخم 

 خط  ر خطم رتس.

 ن01الماعة ل

 تم ىازل خطمصايا بايطل خرع 

ب خخخ  صدخ مر خط جنس، رطهاي 

أر ت ااخخ عجااخخ خت أاااخى ع خ 

ماااي خ اااتدىت  يطاااس خطماااخ م 

 يطتااق   طاا  كااأر ت ااخخ متيب ااس

ىاار بخ ااق خطمخخ بااس خطصاا  س 

ر ق خ(جخخ خت خطتاث ت اددهي 

 خطجهس خطماتصس.

ر  اااادد خطاااارز خ ب ااااخخخ منااااق 

أمااايكر خط ااازل رخ ااااتخخبيت 

م   ن01الماعة ل ذف   

 المشرو  ا وك

ىزل خطمصيا    ت زم  

بي( دز،   و عر خنت يل 

خطل خرع    تم ع  ىبخ 

  ر  ع جيبث، أمي خطمايطبس 

 خط رم س    تن ل خطمخم.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خطرخجااااا ترخ خهااااي، ر جاااارز 

تلر م رزخخا خطدخا  اس طتنل ا  

خطمخخ بس خطص  س أر خط زل ع خ 

خ تضا خألمخ  ط  أر تنل   أ  

 مر أ كيم ه خ خط ينرر.

 ن81الماعة ل

   اااخ ى ااااا خطمت اااي   ماااا  

خطل ااااخرع  اااارخ ت   ااااق ماااار 

عصااايبتق خ(ت اااير باااأ   ااا ر  

بن س ن ل خطل اخرع عطاا خطم اخ. 

ر  ااد خطمت ااي   ماا  خطل ااخرع 

 ااث  يطااس ىاادم عىاا م خطبااخف 

خآلااااااخ ىناااااد ع دخماااااق ى اااااا 

خطااازرخ  بإصااايبتق بااايطل خرع 

م   ن81 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

( باأر 54خكتلي ع بيطميدا  

 .خط  ربيت

خطل ص ىر ه خ كمي أر 

خطمخم متضمر  ث 

عجخخ خت خطل ص خطببث 

ط م ب  ر ى ا خطزرخ  رخط   
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مت ماااادخع ن اااال خطل ااااخرع عطااااا 

 خطم خ.

ي ى ا كل مر   بل  بيت عطزخم ع

 ى ا خطزرخ .

 ن88الماعة ل

تضاامر خطجهااس خطماتصااس ا اار 

خطاااادم رخألن ااااجس رخألىضااااي  

خطتث  تم خطتبخن بهاي ألغاخخم 

 خطل خرع.بب س مر 

م   ن88 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

( مر 81خكتلي ع بيطميدا  

 .ترص س خط جنس

 

 ن86الماعة ل

ى ااا خطجهااس خطماتصااس تزر ااد 

خطم تااااااال يت خطتااااااث ت اااااايطع 

خطمت ي اااااا ر مااااا  خطل اااااخرع 

بر يئل خطتبه اخ رغ خهاي مار 

ر ايئل خط ضاي  ى اا م ااببيت 

م   ن86 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

ألر ر اايئل خطتبه ااخ طل ااخرع 

ن ااااص خطمنيىااااس ماااار خطماااارخد 

خطمن لااااس متاااال ماااايدا خطك اااارخ 

رخطااد ترل طاا ع ماار م ااارط س 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

طجهاااااس خطماتصاااااس تزر ااااادهي خ خط درى.

 .ط م تال يت

 ن81الماعة ل

ت رم خطجهس خطماتصس جم   

خطا ااايئخ خطتاااث  اااد تااانجم ىااار 

 ىم  يت خطتبه خ طم ت   هي.

م   ن81 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

ر يئل خطتبه خ طل خرع ألر 

ن ص خطمنيىس مر خطمرخد 

خطمن لس متل ميدا خطك رخ 

رخطد ترل ط ع مر م ارط س 

طجهس خطماتصس تزر دهي خ

 .ط م تال يت

 

 ن82الماعة ل

ت رم خطجهس خطماتصس بيطتن  ق 

مااا  خطجهااايت خطم ن اااس بيتااااي  

م   ن82 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

ألر ه ه خطميدا تنببق ى ا 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خ(جاااخخ خت خط زماااس (جاااخخ  

خطل ص خطبباث ى اا خط ايدم ر 

خطجهيت خطتث  تبت ط مم كس مر 

تلااااث خطماااخم   هاااي، ر طااا  

ط تتباات مااار ا اار هاااا   مااار 

خطل خرع، ر صدخ بت د د ه ه 

 خ(جخخ خت  خخخ مر خطرز خ.

خطل ص خط يم عجخخ  

خطم د س بصرخا  طألمخخم

خئ   س، رخطتث     تبخ منهي 

(ضي س عطا مخم خ( دز. بي

أنق مر خأل ضل تخ  ت د خ 

   ط  عطا خطجهس خطماتصس. 

 

 ن83الماعة ل

ى ا رز خ خطدخا  س بناي  ى اا 

 خخخ خطرز خ عىايدا خطمصايب ر 

بيطل خرع مر غ خ خطمارخبن ر 

عطا ب دهم أر أ  ب د  اتيخرنق 

بااااخب أر  ااااتم عىااا ر خطب ااااد 

م   ن83 ذف الماعة ل  

 المشرو  ا وك

ماااا   خطماااايدا  تت اااايخم هاااا ه

( مااااار خطم تااااايق 59 خطمااااايدا 

 خط خباااااث ط  ااااارق خ(ن اااااير.

بي(ضي س عطا أنق مر خأل ضال 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خألاااااخى بإصاااايبس خطمااااخ م 

باايطل خرع رمرخ  ااس هاا خ خطب ااد 

 ى ا  ط .

تااخ  ت ااد خ  طاا  عطااا خطجهااس 

  خطماتصس. 

 ن82الماعة ل

م  ىادم خ(اا ل باأ  ى رباس 

أاااد،   ي ااا كاال ماار  ااايطف 

أ كااايم هااا خ خط اااينرر ر ئ تاااق 

خطتنل   اااس رخط اااخخخخت خطمنلااا ا 

( مار 51طق، بي اتتني  خطمايدا  

هاا خ خط ااينرر، باايط بع ماادا   

تز ااااااد ى ااااااا  ااااااتس اااااااهرخ 

ربمخخمااس   تجاايرز ام ااميئس 

د نااااااايخ أر بإ ااااااادى هااااااايت ر 

م   ن82 ذف الماعة ل  

 شرو  ا وكالم

خكتلي ع بمرخد خط  ربيت خطرخخدا 

 اااااااث خطمااااااااخرن ب اااااااينرر، 

ربيط رخىااااد خط يمااااس ط   رباااايت 

 خطرخخدا  ث  ينرر خط  ربيت.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 خط  ربت ر.

اد احملذوفة من املشروع املو 
 بقانون الثاني

 

 ن2الماعة ل

طألبلاااااايل خطمت ي ااااااا ر ماااااا  

خطل ااخرع خط ااق  ااث خط صاارل 

ى اااااااا خطخىي اااااااس خطصااااااا  س 

رخطمااااارخا خطبب ااااس، رتتكلاااال 

خطدرطااااااس بااااااي تخخم   ااااااار هم 

خأل ي اااا س، ر   ااااخ خطتم  ااااز 

  

 

 

م   ن2 ذف الماعة ل

 المشرو  ال ان 

خط جناااس  اااث  بترصااا سخكتلاااي ع 

 (.0، رخطميدا  (5خطميدا  

 



616 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ضااااااادهم ب ااااااابا خ(صااااااايبس 

 بيطل خرع.

 

 ن06الماعة ل 

 اضااااااا  خطم كااااااارم ى  اااااااق 

خطمت ي   م  خطل خرع ط رخىد 

خطل اااااص رخطتصااااان ف خطتاااااث 

تبباااق ى اااا جم ااا  خطم كااارم 

 ى  هم.

م   ن06 ذف الماعة ل 

 المشرو  ال ان 

خط جناااس  اااث  بترصااا سخكتلاااي ع 

،  ض ع ىر أر ه ه (5خطميدا  

خطمااايدا طااام تلاااخد  كااام اااايص 

ط مت ااي   ماا  خطل ااخرع، ماار 

 خطم كرم ى  هم.

 

 ن09الماعة ل 

 ناأ مكتاا ط بخنايمع خطاربنث 

م   ن09 ذف الماعة ل 

 المشرو  ال ان 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

طمكي  ااس خألمااخخم خطتني ااا  س 

رخ( دز  تب  خطارز خ،  ااتص 

بمتيب اااااااااس تنل ااااااااا  خطاباااااااااس 

خ  تخخت ج س خطربن س طمكي  س 

خألماااخخم خطتني ااا  س رخ( ااادز 

رخطمهااايم خطمنرباااس باااق   اااا 

خ تلااايق مااا  من ماااس خطصااا س 

خط يطم اااس  خطمكتاااا خ(   ماااث( 

يئ يت ر اااااث عىااااادخد خ( صااااا

رخطت ااااااااااايخ خ رخطدخخ ااااااااااايت 

رخطب اااااارو خطمت   ااااااس بت اااااا  

خألمااااخخم ررضاااا  م ااااي  خ 

خط ااااا   رأ ااااا را خ(خاااااايد 

رخطل اااص خطبااارىث، رت ااادد 

خطميدا  طمرخ  س خط جنس ى ا

مر خطماخرن ب ينرر  (81 

مر  82ر 89خطتينث  خطميدت ر 

رخطتث تنص  ترص س خط جنس(

طجنس ُت ما  عناي ى ا 

 خط جنس خطربن س طمكي  س 

خطمنيىث  مت زمس خطن ص

 خطمكت ا وخ( دزو(،

بي(ضي س عطا من  ت دد 

خطجهيت رتدخال 

خ اتصيصيت ب نهي،  ض ع 

ىر عىبي  خطرز خ   بس 

   س عصدخخ خط ئ س خطتنل

رخط خخخخت خط زمس طتنل   
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خط ئ س خطتنل   س خاتصيصايت 

 خطمكتا خألاخى.

أ كيم خط ينرر، رخطتث  مكر 

تضم نهي ه ه خ(جخخ خت 

 خ(دخخ س.

 ن81الماعة ل 

 اكل مكتا خطبخنيمع خطربنث 

ب خخخ مار خطارز خ مار خئا ع 

 خ تااااايخ  بب ااااا ىيئ ااااس(، 

رنيئااااا خطااااخئ ع  خ تااااايخ  

بب ااا ىيئ ااس(، رم اائرل ىاار 

خ(خاااايد رخطترج اااق رخطل اااص 

ت خ، خطباااااااااااارىث، ر ااااااااااااكخ

رمماااااخم صااااا س مجتمااااا ، 

رأاصااايئث خجتمااايىث بتلاااخن 

كيمااااال؛ رخ تاااااايخ  بب اااااا 

م   ن81 ذف الماعة ل 

 المشرو  ال ان 

 .ر  ـعي طمي  بق ب ينق

 

 



666 
 

نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أمخخم م د س، رم ائرل ىار 

ىاااااااا   خط ااااااااي ت دخااااااااال 

خطم تااالا، رأاصاايئث تت  ااف 

صاا ث، رأاصاايئث عى مااث، 

رملاات  صاا ث بن اايم جزئااث 

 مر أ  يم خطرزخخا.

 ن80ل الماعة 

تناااااأ طجنااااس تنل   ااااس بخئي ااااس 

خئ ع مكتا خطبخنيمع خطربنث 

أر مر  نارا ىناق، رىضار س 

كااااااال مااااااار مااااااادخخ  عدخخخت 

خطااارزخخخت خطم ن اااس، رممت ااا ر 

ىر كل مر خطجم  يت خطم ن اس 

رمنهااي جم  ااس خطهاا ل خأل مااخ 

م   ن80 ذف الماعة ل 

 المشرو  ال ان 

 .ر  ـعي طمي  بق ب ينق
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خطب خ نث، خطجم  اس خطب خ ن اس 

ط صاااا س خ(نجيب ااااس، جم  اااااس 

أصااااد ي  مخضااااا خ(دمااااير، 

ىاار خطمت ي ااا ر ماا   رممت اا ر

خطل ااااخرع، رتاااااتص خط جنااااس 

بتنل اااا  خطابااااس خ( ااااتخخت ج س 

خطربن اااس طمكي  اااس خألماااخخم 

خطتني اااا  س رخ( اااادز، رتخصااااد 

 ط جنس م زخن س ايصس م ت  س.

 ن86الماعة ل 

ى ااا خطه ئااس خطربن ااس مميخ ااس 

  بيتهي  ث خطخ يباس رخطتلتا   

ى اااااااا جم ااااااا  خطما  ااااااايت 

خطصااا  س، ط تأكاااد مااار تااارخ خ 

م   ن86 ذف الماعة ل 

 المشرو  ال ان 

بمااااي رخد  ااااث  ااااينرر خكتلااااي ع 

خطه ئااااااااس خطربن ااااااااس ط مهاااااااار 

رخطااااادميت خطصاااا  س،   ااااو 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

م ااات زميت خطن ي اااس رخطت  ااا م 

طااااااألدرخت خطم ااااااتادمس  ااااااث 

خطجخخ اايت خطمات لااس رخطترط ااد 

ر ث مخخكز رى يدخت خأل نير 

رمخخكااز ن اال خطاادم، رأر تتااا  

خ(جاااااااااخخ خت خطضاااااااااخرخ س 

رو هاااااا ه ط    رطاااااس درر ت اااااا

 خألدرخت رخنت يل خطل خرع.

 

( 4مر خطميدا   (1 نص خطبند  

ى اااا  خت خ اتصااايص  مناااق

 ط ه ئس.

 ن82الماعة ل 

ى اااا رزخخا خطتخب اااس رخطت  ااا م 

رخطما  ااااااااااايت خطتخبر اااااااااااس 

رخطت   م اس خألااخى، بيطت اايرر 

ماا  خط جنااس، تضاام ر خطمناايهع 

م   ن82 ذف الماعة ل 

 المشرو  ال ان 

طتضمنهي ى اا تليصا ل تادال 

ضاااامر خاتصاااايص خط ئ ااااس 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خطدخخ اا س ط ماادخخع رخطك  اايت 

خطم ن اااااس  خط  ااااارم، خأل  اااااي ، 

خطبا خطباخ ، با خأل نير، 

خطتماااااخ م،  ناااااث خأل ااااانير، 

خطص س خط يمس... عط (، ترى س 

خطباااا ا باباااارخا خطمااااخم 

 ااس منااق، رتن اا م ربااخق خطر ي

أناااابس بااا ط  كيطم يضاااخخت 

رخطنااادرخت، رى  هاااي أر تااارطث 

خطجينااااااا خطمت  ااااااق بيطت ي ااااااس 

خطص  س أهم س ايصاس، ر طا  

 ااااث عباااايخ أ كاااايم خطاااااخ  س 

 خ(  م س.

 خطتنل   س.
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ن61الماعة ل 

خطدخا  اااااااااااس،  ى اااااااااااا رزخخا

بيطتن اااا ق ماااا  رزخخا خط اااادل 

رخطااااارزخخا رخط جناااااس، خط مااااال 

 ى ا:

رضاااا  ابااااس خ ااااتخخت ج س -8

  يطاس طمكي  اس خطماادخخت، 

رخط ضاااااي  ى اااااا  ااااايهخا 

خ(دماااير كم ااابا  نتاااايخ 

 خطل خرع.

ترى اااااس خطم كااااارم ى ااااا هم -5

بماااااايبخ خطماااااخم رباااااخق 

خط ااااااادرى باااااااق، رتزر ااااااادهم 

بيطم  رميت ىر ك ل اس خطر ي اس 

 ن61 ذف الماعة ل 

خط جناااس  بياتصيصااايتخكتلاااي ع 

كي  ااااس مت زمااااس خطربن ااااس طم

خطاااان ص خطمناااايىث خطمكت ااااا، 

خط جنس خطربن اس  يتخاتصيصر

طمكي  اااااس خطماااااادخخت خطتاااااث 

أنااائت ب ااخخخ خئاا ع مج ااع 

( ط ااااانس 53خطااااارزخخ  خ ااااام  

5119. 
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نصوص مواد مشروع         
 القانون

 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 خطل خرع.مر خنت يل 
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  6166 ديالمبر 66التاريا: 

 

 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية المجتم  من مر  الموضوع: 

متالزمة العوز المناعي المكتس  )اإليدز(، ومشروع بقانون بشأن وقاية المجتم  

م  الفيروس )المعدان في ضوء االقتراحين من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين 

 بقانونين المقدمين من مجلس النواب(.

 

 ت يب  يبب وبعع 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ، قرفق 6166يونًو  61بتاريا      

مشروع  من، نالخة (6د  6  ل   ك / ل  6166)، فمن يتابا رق  المجلس

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية المجتم  من مر  متالزمة العوز المناعي 

المكتس  )اإليدز(، ومشروع بقانون بشأن وقاية المجتم  من اإليدز وحماية 

حقوق المتعايشين م  الفيروس )المعدان في ضوء االقتراحين بقانونين المقدمين 
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إل  لجنة الشؤون التشريمًة والقانونًة، و ل  لمناقشتهما  من مجلس النواب(  

 وإبداع المالبظا  علًهما للجنة الخدما .  

 

م، ى ااادت طجناااس خطااااارر خطتااااخ   س رخط ينرن اااس 5184د  ااامبخ  54ربتااايخ        

ر اخخخ مج اع  خطما كرخ ر، خجتميىهي خطتينث،   و خب  ت ى ا خطماخرى ر ب ينرن ر

 ر ط  ب ضرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع. خطنرخا باأنهمي،

 عطااا ىاادم مايطلااس ماااخرىث خط ااينرن ر –ب ااد خطمدخرطااس رخطن ااي   –رخنتهاات خط جنااس       

 طمبيدئ رأ كيم خطد ترخ.

 رأي ال جنب:     

المجتم  من مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية  تخى خط جنس   مس     

مر  متالزمة العوز المناعي المكتس  )اإليدز(، ومشروع بقانون بشأن وقاية 

المجتم  من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين م  الفيروس )المعدان في ضوء 

مر خطني  ت ر خطد ترخ س   انونين المقدمين من مجلس النواب(االقتراحين بق

 رخط ينرن س.

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


