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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين 

واإلنقاذ يف إىل االتفاقية الدولية للبحث 

م، املرافق للمرسوم 9191البحار لعام 

 م.4192( لسنة 35امللكي رقم )
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 م 1025 ديسمرب 9التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالسابع التقرير 

إىل االتفاقية مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين خبصوص 
 2999حث واإلنقاذ يف البحار لعام الدولية للب

 1022( لسنة 55املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 الرابعمن الفصل التشريعي  الثايندور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 2د 4ف /ص ل خ أ/222رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2122نوفمرب  21 

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار 

على أن تتم دراسته  ،1022 ( لسنة55، املرافق للمرسوم امللكي رقم )2999لعام 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإبداء املالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: :أواًل
 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م2122ديسمرب  7الرابع املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)
 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)
 واليت اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفق رأي وزارة اخلارجية. -

 (مرفق) .بشأنه واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع  -

 .2171الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام تااقية اال -

 
 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (5)

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -
 مدير إدارة الشؤون القانونية.   السفري أمحد اهلاجري .2

 املستشار القانوين.  الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .1

  باحث قانوين.  السيد مبارك عبداهلل الرميحي .5

 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

آمر الشؤون القانونية بقيادة خفر   العقيد يوسف حممد السبيعي .2
 السواحل.

 من قيادة خفر السواحل.  النقيب حممد سامي األمحد .1

 من إدارة الشؤون القانونية.  النقيب حممد يونس اهلرمي .5

 باحث قانوين.  يتالسيد حممد توفيق البخ .2
علـي حســن   الدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -

 الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 .سهري عبداللطيف لسيدةا توىل أمانة سرر اللجنة  -

 
ـًا:  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل ثانيـ

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

ـًا:  :اخلارجية رأي وزارةملخص  ثالثــــ
اخلارجية أن االتااقية هتدف إىل إرساء خطة دولية للبحث واإلنقاذ يف  وزارة بني ممثلو     

البحار تليب احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقراذ املنكروبني يف البحرار،    
موضحني أن االتااقية قد فرضت التزامات كبرية على األطراف مثل هتيئة املرافق الشاطئية 

لتصديق عليها من قبل العديد من الدول، وأن العديد مرن  املطلوبة، ونتيجة لذلك مل يتم ا
الدول الساحلية يف العامل مل تقبل االتااقية، كما أن أحد أهم األسرباب لعردم حيرازة    

ناسها، ومن هنرا   ةاالتااقية القبول وبطء دخوهلا حيز النااذ هي مشاكل أثارهتا االتااقي
، ودخرل  2111د تعديل املرفق عام ضرورة تعديل مرفق االتااقية، وقد مت اعتما جاءت

، ويوضح التعديل مسؤوليات احلكومات ويركز 2111التعديل حيز النااذ يف يناير  عام 
على النهج اإلقليمي والتنسيق بني عمليات البحث واإلنقاذ البحرية واجلوية، وينص مرفق 

بالتعاون مع االتااقية على أن تشارك األطراف يف حدود قدرهتا على ذلك بصاة فردية أو 
دول أخرى، أو مع املنظمة عند االقتضاء يف إنشاء خدمات للبحث واإلنقاذ، ضماًنا لتقدمي 

 املساعدة ألي منكوب يف البحر.
 -سواًء بصاة فردية أو بالتعاون عند االقتضاء مع دول أخرى-كما ُتنشئ األطراف      

نوين، تعيني السلطة املسرؤولة،  العناصر األساسية خلدمة البحث واإلنقاذ وهي: اإلطار القا
تنظيم املوارد املتاحة، مرافق االتصاالت، الوظائف التنسيقية والتنايذية، والعمليات الكايلة 

 بتحسني اخلدمة من بينها التخطيط وعالقات التعاون احمللية والدولية والتدريب. 
( 22) منها ( دول،211م )2122أبريل  21وقد انضمت إىل االتااقية حىت تاريخ      

، األردن، لبنان، ليبيا، املغرب، ُعمان، قطر، السعودية، اإلمارات، دولة عربية وهي اجلزائر
 تونس، سوريا، وجيبويت.
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ـًا:  :الداخلية رأي وزارةملخص  رابعــــ
أيرة   ، وال توجرد لردى الروزارة   وزارة الداخلية مع رأي وزارة اخلارجية اتاق رأي  

مالحظات على االتااقية املذكورة، موضحني أنه ال يترتب على هذه االتااقية أية التزامات 
( على أن تشارك 21212( الاقرة )2اململكة، حيث ورد يف مرفق االتااقية الاصل )على 

أو مرع   ،األطراف يف حدود قدرهتا على ذلك بصاة فردية أو بالتعاون مع دول أخررى 
اء يف إنشاء خدمات للبحث واإلنقاذ ضماًنا لتقردمي املسراعدة ألي   املنظمة عند االقتض
    .منكوب يف البحر

          
 

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ
مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحررين إىل االتااقيرة   تدارست اللجنة      

( لسنة 25للمرسوم امللكي رقم )، املرافق 2171الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 
واليت هتدف إىل تقدمي املساعدة للمنكوبني يف البحار وإىل إنشراء كرل دولرة     ،2124

ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخاارة الساحلية وخدمات البحث واإلنقاذ، كما هتردف  
يت تتعلرق  إىل تطوير وتعزيز األنشطة اليت يقوم هبا عدد من املنظمات احلكومية الدولية ال

بالسالمة يف البحار وفوق مياهها عرب إرساء خطة دولية للبحث واإلنقاذ يف البحار تلريب  
احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ املنكوبني يف البحار، وهتدف كذلك إىل 
تعزيز التعاون بني هيئات البحث واإلنقاذ يف خمتلف أرجاء العامل وبرني املشراركني يف   

 البحث واإلنقاذ يف البحار. عمليات
وممثلري   وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،     

علرى  واطلعت اللجنة واملستشار القانوين للجنة،  وممثلي وزارة الداخلية، ،وزارة اخلارجية
سرالمة  الذي جراء مؤكرًدا ل  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى و

ب قرار جملس النوا علىاطلعت كما  ،قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةمشروع ال
الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعرام   ، وعلى االتااقيةومرفقاته بشأن مشروع القانون

2171. 
قرارات  ، باإلضافة إىل( فصول2( مواد، ومرفق يتكون من )1تتألف االتااقية من )     
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 .التااقية البحث واإلنقاذ 2171مؤمتر عام 
( من االتااقية االلتزامات العامة مبقتضى االتااقية، وتضرمنت  2حيث تناولت املادة )     

( 5( األحكام املتعلقة باملعاهدات األخرى وتاسريها، كما تضرمنت املرادة )  2املادة )
( األحكام املتعلقرة برالتوقيع   4األحكام املتعلقة بتعديل هذه االتااقية، وتناولت املادة )

( األحكام املتعلقة 2والتصديق والقبول واملوافقة واالنضمام هلذه االتااقية، وتناولت املادة )
( األحكام املتعلقة باالنسرحاب مرن هرذه    1ببدء نااذ هذه االتااقية، وتضمنت املادة )

، وأخرًيا نصت املرادة  ( على اإليداع والتسجيل هلذه االتااقية7االتااقية، ونصت املادة )
 ( على اللغات اليت حررت هبا هذه االتااقية.1)

( املصرطلحات والتعراريف   2أما املرفق الذي ُأحلق باالتااقية فقد تناول الاصرل )      
( على الترتيبات اليت ميكن من خالهلا توفري خردمات البحرث   2الواردة، ونص الاصل )

( األحكام املتعلقة 5طراف، كما تضمن الاصل )واإلنقاذ وتنسيقها بالتعاون مع الدول األ
( األحكام املتعلقرة براإلجراءات   4بالتعاون بني الدول األطراف، فيما تضمن الاصل )

 ( نظم اإلبالغ الساينية.2التشغيلية، وأخرًيا تناول الاصل )
( 2التااقية البحث واإلنقاذ فقد تضمن القررار )  2171بالنسبة لقرارات مؤمتر عام      

( على التكاليف الريت  2ترتيبات توفري خدمات البحث واإلنقاذ وتنسيقها، ونص القرار )
( موضروع  5تتحملها السان نتيجة املشاركة يف نظم اإلبالغ الساينية، وتناول القرار )

احلاجة إىل منوذج وإجراءات معتمدة دولًيا لنظم اإلبالغ الساينية، ومرفرق مرن هرذا    
( 2على كتيبات البحث واإلنقاذ، كمرا يتعلرق القررار )   ( 4النموذج، ونص القرار )

( على تطوير نظام عاملي 1بالترددات اخلاصة بالبحث واإلنقاذ يف البحار، وينص القرار )
( على تنسيق خدمات البحث واإلنقراذ  7لالستغاثة والسالمة البحرية، كما نص القرار )

 تعزيز التعاون التقين. (1مع خدمات األرصاد البحرية، وأخرًيا تناول القرار )
عمااًل حلكم الاقرة الثانية من املادة إنه يلزم لنااذ هذه االتااقية أن تصدر بقانون إوحيث  
مشروع قانون بالتصرديق   أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين( من الدستور، فقد 57)

األوىل املادة تضمنت  ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيتوالذي االتااقية، هذه على 
  االتااقية والثانية مادة تنايذية.إىل  املوافقة على االنضمام
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مشروع قانون باملوافقة توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على ويف ضوء ذلك      
على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 

مواد املشروع كما  وعلى ،1022( لسنة 55للمرسوم امللكي رقم )، املرافق 2999
 وردت يف اجلدول املرفق.

 
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًسادســ

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتاقت اللجنة علرى   51إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

ـًا.  حممد تقويسوسن حاجي سعادة األستاذة  .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.  خالد حممد جرب املسلمسعادة األستاذ  .1  مقرًرا احتياطي

ـًا:   توصيـة اللجنـة:سابعـــ
قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 اللجنة توصي مبا يلي:
 

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
، املرافق للمرسوم 2999إىل االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 

 .1022( لسنة 55امللكي رقم )
 

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.نصوص املوافقة على  -
 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 
 

 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                                 د. حممد علي اخلزاعي         
 لجنة الرئيس                                                 لجنةالنائب رئيس 
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  2999مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 

 م 1022( لسنة 55املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 .ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتااقية الدوليرة للبحرث   
 ،2171واإلنقاذ يف البحار لعام 

أقر جملس الشورى وجملس النرواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 .ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتااقية الدوليرة للبحرث   
 ،2171واإلنقاذ يف البحار لعام 

أقر جملس الشورى وجملس النرواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املادة األوىل
 

ووفق على انضمام مملكة البحررين  
االتااقية الدولية للبحث واإلنقاذ إىل 

، واملرافقرة  2171يف البحار لعام 
 هلذا القانون.

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

ووفق على انضمام مملكة البحرين 
إىل االتااقية الدولية للبحث واإلنقاذ 

، واملرافقة 2171يف البحار لعام 
 هلذا القانون.

 املادة الثانية
 

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنايرذ هرذا    –كل فيما خيصه  –

القانون، وُيعمل به من اليوم الترايل  
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 

 املادة الثانية
 

 دون تعديل

 املادة الثانية
 

 دون تعديل

 املادة الثانية
 

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنايرذ هرذا    –خيصه كل فيما  –

القانون، وُيعمل به من اليوم الترايل  
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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 م9025 نوفمبر 92التاريخ: 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

، المرافق للمرسوم 2292إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في البحار لعام 

 م.9022( لسنة 55الملكي رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 6665 نوفمبر 65بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(6د  6/ ف ص ل ت ق 666م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية للبحث  رقم ) ( لسنة ) (

( لسنة 55للمرسوم الملكي رقم )، المرافق 2292واإلنقاذ في البحار لعام 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  ،م9022

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا م 9025 نوفمبر 92وبتاريخ      

المااوكور، وافاقاقيااة، وذلااك ب  ااور  مشااروع القااانون، حيااا اطلعااى علااى الخااام 

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   إلى عادم مخالقاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

بالموافقة على انضمام  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونارى اللجنة سالمة      

، 2292مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في البحار لعام 

من الناحيتين الدستورية ، م9022( لسنة 55المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون بشأن وقاية اجملتمع من مرض 
متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(، 
ومشروع قانون بشأن وقاية اجملتمع من 

ومحاية حقوق املتعايشني مع الفريوس اإليدز 
)املعدين يف ضوء االقتراحني بقانون املقدمني 

  من جملس النواب(
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 م5802ديسمبر  80التاريخ : 

 (9تقريـر جلنـة اخلدمات رقم )

 (مشروع قانون رقم ) ( لسنة )خبصوص التقرير )التكميلي األول( للمواد املعادة من 
بشأن وقاية اجملتمع من مرض متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(، ومشروع 

وق املتعايشني مع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية اجملتمع من اإليدز ومحاية حق
 ن يف ضوء االقرتاحني بقانون املقدمني من جملس النواب(يالفريوس )املعد

 لتشريعي الرابعدور االنعقاد العادي الثاني من الفصل ا

 

 مقدمــة :

رئيس مجلس  صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالحأحال 

 11( المؤرخ في )3د 4/ ص ل خ ت / ف 312الشورى خطابا برقم )

م(، بشأن قرار المجلس في جلسته االعتيادية الرابعة من دور 3112نوفمبر 

االنعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة في تاريخ 

  13:12ومادة ) -( 11) -م( بالموافقة على إعادة المواد: 3112نوفمبر  10)

 بعد إعادة الترقيم(.

( 3د 4/ ص ل خ ت / ف 332وكما أحال معاليه خطابا آخر برقم )   

م(، بشأن قرار المجلس في جلسته االعتيادية 3112نوفمبر  33المؤرخ في )

الخامسة من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع 

(، والفصل 10م( بإعادة المادة )3112نوفمبر  15المنعقدة في تاريخ )

المستحدثة(،  32، 34، 32، 33الخامس )العقوبات( والمواد المنضوية تحته: 



55 
 

( بشأن وقاية المجتمع من مشروع قانون رقم ) ( لسنة )وذلك بخصوص 

مرض متالزمة العوز المناعي المكتسب )اإليدز(، ومشروع قانون رقم ) ( 

المجتمع من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع لسنة ) ( بشأن وقاية 

ن في ضوء االقتراحين بقانون المقدمين من مجلس ي)المعد الفيروس

المذكورة أعاله في موعد أقصاه  بتدارس المواداللجنة  تقوم، على أن النواب(

 من تاريخه. أسبوعان

 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 نة باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللج

فوي دور االنعقواد  الموواد المعوادة مون مشوروق القوانون الموذكورتدارست اللجنة  (2)

 اتها:العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع في اجتماع

 التاريخ االجتماع الرقم

 م3112نوفمبر  32 السابع 0

 م3112ديسمبر  13 الثامن 5

 م3112ديسمبر  10 التاسع 3

 

 

علوى  المواد المعادة مون مشوروق القوانون الموذكوراطلعت اللجنة أثناء تدارسها  (9)

 كل مما يأتي:
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االعتياديووة الثالثوووة والرابعوووة والخامسووة مووون دور االنعقووواد  اتالجلسووو بطامضوو -أ 

 السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

النائوووب الثووواني لووورئيس مجلوووس  سعععتاذل جميلعععة علعععي سعععلمانسععععادل اأرأي  -ب 

 الشورى.

 عضو مجلس الشورى. )مرفق(  سعادل الدكتور أحمد سالم العريضرأي  -ج 

 . )مرفق(وزارل الصحةرأي  -د 
 

 وبدعوة من اللجنة حضر االجتماق: (5)

 مجلس الشورى: . أ

 النائب الثاني لرئي  مجل  الشورى. سعادة األستاذة جميلة علي سلمان  .2

 عضو مجل  الشورى. يضسعادة الدكتور أحمد سالم العر .9

والتي اعتورت عن عدم سعادة االستاذة دالل جاسم الزايد  كما ام دعوة .5

 ال  ور وذلك لقدومها من السقر.
 

 :وزارة الصحة . ب

 مدير إدارة الصحة العامة. الدكتورة مريم هرم  الهاجري .2

 مستشار شؤون المجال .  السيد محمود رشيد شريف .9

 إدارة الصحة العامة. محامية  السيدة رحاب أحمد الرفاعي .5

 

 شارك في االجتماق من األمانة العامة بالمجلس: (2)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .2

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــــي عبدهللا العرادي .9

 

والسعيدل دانعة أموين سور اللجنوة، السيد أيوب علي طريف  إعداد التقريروتولى  (5)

 أمين سر اللجنة المساعد. راهيم الشيخإب
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ا: رأي سعادة األستاذة مجيلـة علـي سـلمان النائـب الثـاني لـرئيس جملـس  
ا
ثانيـ

 الشورى:

 (:08المادل )

"تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحاالت  نص المادة:

 المشتبه في إصابتها بالفيروس".

قد تفتح في « طوعية»أن كلمة  سعادل اأستاذل جميلة علي سلمانبينت 

سابًقا،  11المستقبل مجاالً لالعتراضات من قبل األشخاص الذين حددوا في المادة 

والتي أتت في نصوص مواد المشروق، فهذه المادة شاملة، حيث نصت على أن يتم 

الفحص فيما عدا الفحص الوجوبي في حالة التبرق بالدم وفحص ما قبل الزواج 

لعمل وفحص المحكوم عليهم والموقوفين، رغم أن لدينا قانون وفحص اللياقة ل

الفحص قبل الزواج ــ ولكن بالنسبة إلى الفئات األخرى مثل الموقوفين والعاملين 

وغيرهم، وخصوًصا إذا جاءت الفحوص بقرارات وزارية، وأن القانون سيكون 

فتح مجاالت أعلى مرتبة من هذه القرارات ــ فإن وضع المادة بهذه الطريقة سي

لالعتراض من قبل األشخاص الذين يفترض أن يكونوا خاضعين للفحوصات 

الطبية، وخصوًصا بالنسبة إلى الموقوفين، مبينة أنها راجعت قانون مؤسسات 

التأهيل واإلصالح والالئحة التنفيذية أيًضا، ولم ينصا صراحًة على إجراء الفحوص 

ت ال يمكن الجزم بأنها مشتبه في على موقوفين معينين، وخاصة أن هناك حاال

إصابتهم بالمرض؛ ألن أعراض اإلصابة بالمرض قد تكون غير ظاهرة، وبالتالي 

فإن النص الذي ورد في نصوص مواد المشروق سيكون أضبط وأشمل بدالً من أن 

يكون األمر عائًما بهذه الطريقة، ألن ذلك قد يؤدي إلى امتناق األشخاص من 

وذلك أن القانون نص على أنه يجب أن يكون طواعيًة ، اخضاعهم لالختبار، 

قترحت األخذ وبالتالي فإن عدم خضوعهم لهذا الفحص قد يؤدي إلى ضرر، وقد ا

 في مشروق القانون الثاني. بنص المادة الذي ورد
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 (:52، 52، 53، 55الفصل الخامس والمواد المنضوية تحته ارقام )

أن الفقرة األولى من هذه المادة  سلمانسعادل االستاذل جميلة علي بينت 

تتكلم عن نقل المرض بطريقة غير عمدية، فقد يكون النقل من المصاب نفسه 

بطريق غير العمد أو عن طريق إخالل الجاني بما تفرض عليه أصول وظيفته أو 

مهنته مثل األطباء أو الجراحين أو غيرهم من العاملين بالحقل الطبي أو عن طريق 

 مالحظات كالتالي: حالقة والحالقين. وبينت عدةأدوات ال

إن العقوبة ال تتماشى مع حجم الضرر، وإن كانت الجريمة بطريقة  أوالً: 

غير عمدية ولكن تترتب عليها آثار كبيرة جًدا بالنسبة إلى أي شخص يصاب أو 

ينتقل إليه هذا المرض حتى لو كان بطريق الخطأ. هناك بعد اجتماعي وبعد صحي 

 هذا الشخص نتيجة األضرار التي يتعرض لها.على 

المادة أغفلت الظرف المشدد للعقاب، حيث إن شخصية مرتكب  ثانًيا: 

الجريمة محل اعتبار في الفقه الجنائي، والمادة هنا تكلمت بشكل مطلق، فبالنسبة 

إلى العاملين في الحقل الطبي والحالقين، من المفترض أن تتبع أصول وظيفية أو 

فإخاللهم بهذه األصول المهنية قد يؤدي إلى انتقال مرض اإليدز، فمن  مهنية،

المفترض أن يكون هناك ظرف مشدد؛ ألن قانون العقوبات ــ بالنسبة إلى الجريمة 

غير العمدية ــ يراعى هذه المسألة إذا خالف أو ارتكب الشخص جريمة من غير 

 مراعاة هذه األصول.

سؤولية الشخص االعتباري، فقد تكون الجهة إن هذه المادة أغفلت م ثالًثا:

التي تم من خاللها نقل هذا المرض محل حالقة، وهذا يعتبر شخًصا اعتبارًيا وإن 

كان الشخص الطبيعي سيعاقب أيًضا، ولكن ماذا عن الشخص االعتباري إذا كان 

صالوًنا أو محل حالقة أو إذا كان مستشفى خاًصا أو حكومًيا؟ نحن في التشريعات 

السابقة سلكنا اتجاًها تشريعًيا وهو أنه يجب أن يتحمل الشخص االعتباري 

 المسؤولية الجنائية عن أخطائه.
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قد يكون الضرر والخطأ متعدًدا في الجريمة غير العمدية مثل حوادث  رابًعا:

السيارات، وقد شددنا العقوبة في السابق إذا كانت اإلصابة أو حالة الوفاة ألكثر من 

عندما ينتقل المرض إلى شخص فقد تتعدد اإلصابة، مثالً: إذا انتقل  شخص، وهنا

المرض إلى الزوج بالخطأ فقد يعاشر زوجته وينتقل إليها المرض، وعندما تحمل 

فقد يكون المولود مصاًبا، وبالتالي في هذه الحالة البد أن يكون هناك اعتبار في 

سيصابون بهذا المرض؛ لذا  وضع عقوبة مشددة بالنسبة إلى تعدد األشخاص الذين

 أرى أن هذا النص قاصر ويجب إرجاعه إلى اللجنة لتعديل العقوبة وفًقا لما ذكرت. 

ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على »وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة 

عشر سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على خمسين 

، أرى أن النص مطلق «تسبب في نقل الفيروس عمًدا إلى الغير ألف دينار، كل من

ويجب أن نضيف إليه الظرف المشدد عندما ترتكب هذه الجريمة من قبل األشخاص 

الذين يعملون في الحقل الطبي أو محالت الحالقة. أعتقد أن الكل يتذكر الواقعة التي 

ن بلغاريا وطبيب حصلت في التسعينيات في ليبيا عندما قام خمسة ممرضين م

طفالً تقريًبا، وحكمت المحكمة عليهم  434فلسطيني بنقل مرض اإليدز عمًدا إلى 

باإلعدام، وباعتبارنا مشرعين سنشرق قانوًنا يتعلق بهذا المرض يجب أن نضع في 

اعتبارنا مثل هذه الوقائع، وإن كنا نستبعد حصولها في مجتمعنا، فالبد من إضافة 

تكبت الجريمة عمًدا من قبل من يعملون في الحقل الطبي، الظرف المشدد إذا ار

ويمكن أن نأخذ رأي اللجنة إن كان سيشمل أيًضا األشخاص الذين يعملون في 

 صالونات الحالقة وغيرها. 

 واقترحت سعادة األستاذة جميلة علي سلمان تعديل المادة لتكون كالتالي:

سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار  عن تقل"يعاقب بالحبس مدة ال 

وال تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه 

 في نقل الفيروس إلى الغير.
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ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن 

سبب في نقل الفيروس عشرة آالف دينار وال تزيد على خمسين ألف دينار، كل من ت

 عمداً إلى الغير.

بتشديد العقوبة بوضع حد  سعادل اأستاذل جميلة علي سلمانكما طالبت 

 " وباألخص عند إفشاء أسرار المرضى.ال تزيدأدنى لها بدال من عبارة "

ا: رأي سعادة الدكتور أمحد سامل العريض عضو جملس الشورى
ا
 )مرفق( :ثالث

بأن الخطأ الطبي ال يمكن أن يلقى  سالم العريضسعادل الدكتور أحمد بّين 

على الطبيب مباشرة، حيث زادت الشكاوى ضد األطباء خالل السنوات الثالث 

الماضية حيث كانت نادرة الوقوق في الماضي. ولكن أمام انتشار المراكز العالجية 

ة وتعدد المستشفيات وتوسع خدمة االختيار والتردد على أكثر من طبيب، باإلضاف

إلى ارتفاق مستوى الوعي الصحي لدى المرضى وذويهم وإدراك الطرق العالجية 

الحديثة واإللمام ببعض المعلومات الصحية العامة فقد بدأت القضايا الموجهة ضد 

األطباء والمستشفيات تزداد بدرجة ملحوظة ما استدعى إنشاء مؤسسات للمراقبة 

الطبية إحدى ثمار والخدمات قبة المهن العالجية، وكان إلنشاء الهيئة العامة لمرا

 التطور الحضاري في هذا المجال.

ولقد كان لتصريح رئيس هذه الهيئة العامة للتراخيص الطبية بهاء فتيحة 

بشأن وفاة الطفلة )فاطمة( حيث توفيت في المستشفى نتيجة خطأ طبي خالل إجراء 

القسم أو االستشاري  فبدل أن توضع المسئولية الجنائية على رئيس -عملية لها 

المسئول عن تخدير المريضة اتجه التحقيق للقول بأن الخطأ كان نتيجة أخطاء 

 متراكمة للمنظومة العالجية التي باشرت عالج هذه الطفلة.

بمعنى أن المسئولين عن هذه المنظومة العالجية والصحية تشمل كبار 

 المسئولين الذين يديرون هذه المنظومة.
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المتوفاة بين هؤالء... ويخرج التحقيق ليضع عالمة استفهام  وبهذا يضيع حق

 كبيرة؛ ألنه قد استخدم الخطأ ضد منظومة عالجية كاملة.

فإلقاء المسئولية عن األخطاء الطبية على الجميع، وعدم تحميل فرد بعينه 

عن األخطاء الطبية التي تؤدي إلى وفاة مريض أو إصابته بعاهة مستديمة يخالف 

 والدساتير الطبية المعمول بها في العالم. القوانين

المناط في مسئولية الطبيب عن الضرر الحاصل للمريض هو أن يثبت بصفة 

أكيدة وواضحة أنه خالف األصول الطبية العلمية الثابتة والمتعارف عليها نظرّياً 

وعلمّياً بين األطباء والتي يجب أن يلمَّ بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي 

 بحسب نوعية هذا العمل.

 ومخالفة هذه األصول العلمية الثابتة قد تحدث بأحد األسباب اآلتية:

 الخطأ المحض. - 1

 الجهل أو اإلهمال أو التهاون أو التقصير. - 3

 االعتداء أو العمد. - 2

 رابعا: رأي وزارة الصحة: )مرفق(

 (:08المادل )

تقترح الوزارة إضافة عبارة: "أو التي توجب الكشف عليها القوانين  

واالجراءات الصحية المعتمدة في المملكة"، وذلك إلى نهاية المادة، لتصبح: " تكون 

اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحاالت المشتبه في إصابتها بالفيروس، 

 ت الصحية المعتمدة في المملكة".جراءاي توجب الكشف عليها القوانين واإلأو الت

 (:00( بعد إعادل الترقيم، والمادل )05:03المادل )

 تتفق الوزارة مع تعديل اللجنة.
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 (:52، 52، 53، 55الفصل الخامس والمواد المنضوية تحته ارقام )

ى تشديد العقوبات المقترحة تتفق الوزارة مع تعديالت اللجنة مع التأكيد عل

 خالفات لمواد هذا القانون.م مع شدة المءلتتال

ا: رأي اللجنة:
ا
 خامس

تدارست اللجنة المواد المعادة من مشروق القانون مادًة مادة، وتبودلت بشوأنها 

وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشوار 

 القانوني المساعد بالمجلس.

لمتعلقوووة بموضووووق البحوووث اطلعوووت اللجنوووة علوووى مضوووابط جلسوووات المجلوووس ا

الثوواني لوورئيس  النائووب سعععادل االسععتاذل جميلععة علععي سععلمانوالدراسووة، وعلووى رأي 

يووض عضووو مجلووس سعععادل الععدكتور أحمععد سععالم العععر، وعلووى رأي مجلووس الشووورى

. وزارل الصعحةن حضرا اجتماق اللجنة، وعلى رأي ممثلي يلذ، وال)مرفق(الشورى 

 )مرفق(.

لمشوووروق القوووانون وجاهوووة موووا طرحوووه أصوووحاب  رأت اللجنوووة أثنووواء تدارسوووها

أثنواء نقوام مشوروق القوانون الموذكور فوي  وجهات نظرالسعادة أعضاء المجلس من 

جلسات المجلس، وقد قامت اللجنة بتضمين هذه اآلراء ضمن التعديالت التي أجرتها 

اللجنوة  توصويحيوث ، على المواد المعادة وعلى الفصل الخوامس الخواص بالعقوبوات

بموا يعطوي مرونوة أكثور بالنسوبة لحواالت  بعوض المووادبالموافقة على إعوادة صوياغة 

الفحوووص الوجووووبي عووون الفيوووروس، والتوووي قووود تووونص عليهوووا القووووانين أو اللووووائح أو 

المحوالت التوي  وأعمول األشوخاص  اللجنة حاالتالقرارات األخرى. وكذلك عالجت 

وس إلووى الغيوور، كمووا هووو الحووال بالنسووبة تمووارس أعموواالً قوود تووؤدي إلووى انتقووال الفيوور

بإضوافة عقوبوة أيضاً  اللجنةوتوصي للصالونات ومحالت الحالقة وأعمال الحجامة. 

 .  لجريمة من قبل أحد العاملين لديهللشخص االعتباري الذي تقع ا

مشععروع المععواد المعععادل مععن وعليووه، توورى اللجنووة التوصووية بالموافقووة علووى 
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أن وقايعة المجتمعع معن معرض متالزمعة الععوز المنعاعي ( لسنة ) ( بشعقانون رقم )

المكتسعب )اإليععدز(، ومشععروع قععانون رقععم ) ( لسععنة ) ( بشععأن وقايععة المجتمععع مععن 

اإليععدز وحمايععة حقععوق المتعايشععين مععع الفيععروس )المعععدان فععي ضععوء االقتععراحين 

 حسب الجدول المرفق.بقانون المقدمين من مجلس النواب(، 

ا
ا
 املوضوع األصلي واالحتياطي : اختيار مقرري -سادس

( موون الالئحووة الداخليووة لمجلووس الشووورى، اتفقووت  23إعموواالً لوونص المووادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.  سعادل اأستاذل هالة رمزي فايـز .0
 مقرًرا احتياطًيا.  سعادل الدكتور سعيد أحمد عبدهللا .5

 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -سابع

الموواد المعوادة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثنواء دراسوة 

 المشروق بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:من 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية  الموافقة على المواد المعادة من -

المجتمع من مرض متالزمة العوز المناعي المكتسب )اإليدز(، ومشروع قانون 

وق المتعايشين مع ) ( لسنة ) ( بشأن وقاية المجتمع من اإليدز وحماية حقرقم 

، ن في ضوء االقتراحين بقانون المقدمين من مجل  النواب(يالفيروس )المعد

 حسب الجدول المرفقوذلك 

 واأمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                    نوار علي احملمود       

 رئيس جلنة اخلدمـات                             نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 (9المادل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (00المادل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (08المادل )

إعادة صياغة المادة على 

 النحو المدرج أدناه. 

 النص بعد التعديل:

 

 

 

 

 

 

 (08المادل )

الموافقعععععة علعععععى قعععععرار 

إعوووادة ب مجلعععس النعععواب

 .صياغة المادة

 

 (08المادل )

 توصي اللجنة -

بالموافقة على المادة كما 

وردت في المشروق 

بقانون الثاني، مع إعادة 

بما يعطي صياغتها 

مرونة أكثر بالنسبة 

لحاالت الفحص 

عن الفيروس،  الوجوبي

 والتي قد تنص عليها

القوانين أو اللوائح أو 

 القرارات األخرى.

وعلى ذلك يكون نص  

 (08المادل )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

ف يجاااااااوي أل  طبيااااااا  

ف ص أ  شاخص للتككاد 

ماان ولااو  ماان القياارو  

إف بعاااد ال صاااول علاااى 

موافقتاااااه الخيياااااة فاااااي 

النماااااوذي الاااااو  ي ااااادد 

بقاااااااارار ماااااااان الجهااااااااة 

 المختصة.

ومااذ ذلااك يجااوي للجهااة 

المختصة إجراء الق ص 

جبااارال علاااى أ  شاااخص 

اقوم دفئا  علاى إصاابته 

باااااالقيرو ، حتاااااى لاااااو 

عااااااااااار  المصااااااااااا  

 

فيماااااااا عااااااادا الق اااااااص 

الوجااااوبي فااااي حااااافت 

التبرع بالدم، وف ص ماا 

قباااا  الااااحواي، وف ااااص 

للعمااا ، وف اااص اللياقاااة 

الم كااااااااااااوم علااااااااااااايهم 

والموقاااااوفين، وف اااااص 

يوي من اكتشف إصابته 

بااااااااااالقيرو ، اكااااااااااون 

اوتباااارات الكشاااف عااان 

القياااااااااارو  طوعيااااااااااة 

 وسرية.

 

 

 

 

 

تكععون اختبععارات الكشععف 

ععععن الفيعععروس طوعيعععة 

المشتبه في عدا الحاالت 

 .إصابتها بالفيروس

 المادل على النحو اآلتي: 

مااااااذ مراعاااااااة حااااااافت  

الق ااااااااااص الوجااااااااااوبي 

الاااااواردة فاااااي القاااااوانين 

واللاااااااوائح والقااااااارارات 

التنقيوية اكون اوتباارات 

الكشااااف عاااان القياااارو  

 طوعية وسرية.

 

 

 

 

مااااااذ مراعاااااااة حااااااافت  

الق ص الوجوبي الواردة 

فااااي القااااوانين واللااااوائح 

والقرارات التنقيوية اكون 

اوتباااارات الكشاااف عااان 

 القيرو  طوعية وسرية.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

الخ اااوع لهاااوا الق اااص 

للتككااااد ماااان ولااااو  ماااان 

 القيرو .

 

 

 

 

 (01المادل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02المادل )

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

واجبات المتعايش مع 

 الفيروس

 

 (03المادل )

إعادة صياغة المادة على 

 النحو الوارد أدناه.

 

 النص بعد التعديل:

 

 الفصل الثالث

واجبات المتعايش مع 

 الفيروس

 

 (03المادل )

الموافقعععععة علعععععى قعععععرار 

إعوووادة ب مجلعععس النعععواب

 .صياغة المادة

اغيير عبارة  -

"الجهة المختصة" 

 الفصل الثالث

واجبات المتعايش مع 

 الفيروس

 

 (03المادل )

 

اوصااااي اللجنااااة  -

بالموافقة على نص المادة 

كماااا جااااء فاااي المشاااروع 

 احااللبقانون األول، ماذ 

 الفصل الثالث

واجبات المتعايش مع 

 الفيروس

 

 (03المادل )

 

 

 

 

 

 



56 
 

 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علووووووى موووووون يشووووووتبه أو 

يكتشووووووووووووف إصووووووووووووابته 

بووالفيروس التوجووه للجهووة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علووووووى المتعووووووايم مووووووع 

الفيووروس، فووور اكتشوواف 

إصوووووابته، التوجوووووه إلوووووى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواردة في المادة إلى 

 كلمة "الويارة".

 النص بعد التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

 

عبااااااااااارة "للمؤسسااااااااااة 

الصااا ية" م ااا  عباااارة 

، وذلاك للجهة المختصاة"

ألن اعرياااف المؤسساااات 

الصاا ية  ااو "كاا  منشااكة 

حكومياااااااااة أو واصاااااااااة 

مااااروص لهااااا بمحاولااااة 

واقااااااااااااديم الخاااااااااااادمات 

 الص ية". 

وعلى ذلك يكون نص 

 المادل على النحو اآلتي:

 

علووووووى موووووون يشووووووتبه أو 

يكتشووووووووووووف إصووووووووووووابته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علووووووى موووووون يشووووووتبه أو 

يكتشووووووووووووف إصووووووووووووابته 

بووووووووووالفيروس التوجووووووووووه 

 للمؤسسوووووووووة الصوووووووووحية 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

المختصووووووووووة إلجووووووووووراء 

الفحوووص الوووالزم، وتلقوووي 

العووووووووووالج واإلحاطووووووووووة 

بمخووووواطر ومضووووواعفات 

اإلصوووابة وطووورق انتقوووال 

 الفيروس.

مكتووب البرنووامو الوووطني 

لقسووم اإلرشوواد والتوجيووه، 

لتلقووي العووالج والمشووورة 

والتوعيوووووووووة بمخووووووووواطر 

اإلصوووابة وطووورق انتقوووال 

 الفيروس.

 

علعععى معععن يعععتم اكتشعععاف 

إصعععععععععابته بعععععععععالفيروس 

التوجععععععه إلععععععى الجهععععععة 

المختصععة لتلقععي العععال  

والمشععععععورل والتوعيععععععة 

بمخاطر اإلصعابة وطعرق 

 .الفيروسانتقال 

 

 

علوووى مووون يوووتم اكتشووواف 

إصابته بالفيروس التوجه 

لتلقي العالج  الوزارلإلى 

والمشوووووووورة والتوعيوووووووة 

بمخاطر اإلصابة وطرق 

 انتقال الفيروس.

بووووووووووالفيروس التوجووووووووووه 

  للمؤسسععععععععة الصععععععععحية

إلجووراء الفحووص الووالزم، 

وتلقووي العووالج واإلحاطووة 

بمخووووواطر ومضووووواعفات 

اإلصوووابة وطووورق انتقوووال 

 الفيروس.

إلجووراء الفحووص الووالزم، 

واإلحاطووة وتلقووي العووالج 

بمخووووواطر ومضووووواعفات 

اإلصوووابة وطووورق انتقوووال 

 الفيروس.

 

 (1المادل )

 

 

 

 

 (55المادل )

 

 

 

 

 (01المادل )

اعتماد المادة كموا وردت 

فووووي المشووووروق بقووووانون 

الثووووووواني، موووووووع إعوووووووادة 

صووووياغتها علووووى النحووووو 

 ( 00المادل )

الموافقعععة علعععى   -

 قععععرار مجلععععس النععععواب

اعتموووووواد المووووووادة كمووووووا ب

وردت فوووووي المشوووووروق 

 (00المادل )

بالموافقوة  توصي اللجنة -

علووى المووادة كمووا وردت 

فوووي المشوووروق بقوووانون 

إعووووووادة الثوووووواني، مووووووع  

 (00المادل )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوارد أدناه. 

 

 النص بعد التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقانون الثاني، مع إعوادة 

 .صياغتها

توصوووي اللجنوووة   -

بحووووووذف عبووووووارة "فووووووي 

المملكووووة" الووووواردة فووووي 

 بداية المادة.

 التعديل:النص بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

صووووياغتها لتشوووومل فووووي 

الفقوووووورة الثانيووووووة منهووووووا 

األشووووخاص والمحووووالت 

التووي تمووارس أعموواالً قوود 

توووووووؤدي إلوووووووى انتقوووووووال 

الفيووووروس إلووووى الغيوووور، 

كمووا هووو الحووال بالنسووبة 

للصوووووالونات ومحوووووالت 

الحالقووووووووووة وأعمووووووووووال 

 الحجامة. 

ة كووووذلك توصووووي اللجنوووو -

بإضافة عقوبة للشوخص 

االعتبوووواري الووووذي تقووووع 

الجريمووة موون قبوول أحوود 

العاملين لديه، وذلك فوي 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

 

 

 

 

 

تتخووووذ الجهووووة المختصووووة 

فووووور تبليغهووووا باإلصووووابة 

بوووووووووووالفيروس جميوووووووووووع 

االحتياطات الالزمة لمنع 

 انتشار المرض.

 

 

 

 

 

 

 

على المؤسسات الصحية 

اتبووووووواق فوووووووي المملكوووووووة 

اإلجووووووراءات والتوووووودابير 

العامووة للسووالمة فووي كوول 

من العمليات التشخيصوية 

والعالجيوووة المحوووددة فوووي 

 برنامو الوقاية العامة.

وعلوووى تلوووك المؤسسوووات 

اتخووووواذ جميوووووع التووووودابير 

 

 

 

 

 

 

علعععععععععععى المؤسسعععععععععععات 

الصععععحية فععععي المملكععععة 

اتبعععععععععععاع اإلجعععععععععععراءات 

والتدابير العامة للسالمة 

فعععععي جميعععععع العمليعععععات 

التشخيصععية والعالجيععة، 

ير واتخعععاذ جميعععع التعععداب

الصعععععععععععحية الالزمعععععععععععة 

للحيلولععععععة دون انتقععععععال 

 

 

 

 

 

 

 

 

على المؤسسات الصحية 

اتبووووووووووواق اإلجوووووووووووراءات 

والتدابير العاموة للسوالمة 

فووووووي جميووووووع العمليووووووات 

التشخيصوووية والعالجيوووة، 

واتخوووواذ جميووووع التوووودابير 

الصحية الالزمة للحيلولة 

( من الفصول 33المادة )

 الخاص بالعقوبات.

وعلععى ذلععك يكععون نععص 

المعععععادل   علعععععى النحعععععو 

 اآلتي:

 

على المؤسسات الصحية 

اتبووووووووووواق اإلجوووووووووووراءات 

والتدابير العاموة للسوالمة 

فووووووي جميووووووع العمليووووووات 

الجيوووة، التشخيصوووية والع

واتخوووواذ جميووووع التوووودابير 

الصحية الالزمة للحيلولة 

دون انتقووووووال الفيووووووروس 

 لمتلّقي الخدمة الصحية.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

الطبيووة الالزمووة للحيلولووة 

دون انتقووووووال الفيووووووروس 

 للمرضى.

الفيروس لمتلّقي الخدمة 

 .الصحية

دون انتقووووووال الفيووووووروس 

 لمتلّقي الخدمة الصحية.

وعلووووووووووى األشووووووووووخاص 

والمحووالت التووي تمووارس 

أعموووواالً قوووود تووووؤدي إلووووى 

انتقوووال الفيوووروس، اتخووواذ 

الصووحية جميووع التوودابير  

الالزموووووة للحيلولوووووة دون 

انتقوووال الفيوووروس لمتلّقوووي 

 .الخدمة

على المؤسسات الصحية 

اتبووووووووووواق اإلجوووووووووووراءات 

والتدابير العاموة للسوالمة 

فووووووي جميووووووع العمليووووووات 

التشخيصوووية والعالجيوووة، 

واتخوووواذ جميووووع التوووودابير 

الصحية الالزمة للحيلولة 

دون انتقووووووال الفيووووووروس 

 لمتلّقي الخدمة الصحية.

وعلووووووووووى األشووووووووووخاص 

والمحووالت التووي تمووارس 

أعموووواالً قوووود تووووؤدي إلووووى 

انتقوووال الفيوووروس، اتخووواذ 

الصووحية جميووع التوودابير  

الالزموووووة للحيلولوووووة دون 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

انتقوووال الفيوووروس لمتلّقوووي 

 .الخدمة

 

 

 (50المادل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (30المادل )

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 العقــــوبات

 (53المادل )

الموافقة على الونص كموا 

ورد في المشروق بقانون 

الثووووووواني، موووووووع إعوووووووادة 

صوووووياغته علوووووى النحوووووو 

 الوارد أدناه.

 

 

 الفصل الخامس

 العقــــوبات

 ( 55المادل )

الموافقوووووة علوووووى  -

قوووورار مجلووووس النووووواب 

الموافقوووة علوووى الووونص ب

كمووا ورد فووي المشووروق 

بقانون الثاني، مع إعوادة 

صووووياغته علووووى النحووووو 

 الوارد أدناه.

توصووووي اللجنووووة  -

 الفصل الخامس

 العقــــوبات

 (55المادل )

 توصووووي اللجنووووة -

بالموافقووووة علووووى المووووادة 

كمووووووووووووا وردت فووووووووووووي 

المشروق بقانون الثاني، 

صوووياغتها، إعوووادة موووع  

بتشوووووووووديد العقوبوووووووووات، 

ومراعوووووووواة الظووووووووروف 

المشوووووووووددة للجريموووووووووة، 

 الفصل الخامس

 العقــــوبات

 (55المادل )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"سععععتة بتغييوووور عبووووارة 

إلووووووى كلمووووووة  أشععععععهر"

توافًقوووووا موووووع   "سعععععنة"،

جريمة المسواس بسوالمة 

جسووم الغيوور الووواردة فووي 

( من قانون 242المادة )

 العقوبات.

توصووووي اللجنووووة  -

"تزيععععد بتغييوووور عبووووارة 

الواردة في صدر  على"

الفقرة الثانية إلوى عبوارة 

 ."تقل عن"

 النص بعد التعديل:

 (55المادل )

باإلضووووافة إلووووى تقريوووور 

مسوووووووووئولية الشوووووووووخص 

 االعتباري.

ذلععك يكععون نععص وعلععى 

المعععععادل   علعععععى النحعععععو 

 اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعاقوووب بوووالحبس مووودة ال 

وبالغرامووة  سوونة عوون تقوول
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

 

 

 

موووع عووودم اإلخوووالل بوووأي 

عقوبوووة أشووود منصوووووص 

عليهووووووا فووووووي القوووووووانين 

بووالحبس األخوورى يعاقووب 

مووووودة ال تتجووووواوز سوووووبع 

سوووووووونوات وبغرامووووووووة ال 

تجاوز ألف دينار كل من 

( 31خالف أحكام المادة )

 من هذا القانون.

 

 

 

 

يعاقوووب بالسوووجن مووودة ال 

تزيد علوى عشور سونوات 

وبالغراموووة التوووي ال تقووول 

عووون عشووورة آالف دينوووار 

وال تزيووود علوووى خمسوووين 

ألووووف دينووووار، كوووول موووون 

تسووبب فووي نقوول الفيووروس 

 عمداً إلى الغير.

 

 

 

 النص بعد التعديل:

 

يعاقعععب بعععالحبس معععدل ال 

تزيعععد علعععى سعععتة أشعععهر 

ال تقعععل وبالغرامعععة التعععي 

عن ألفي دينعار وال تزيعد 

على عشرين ألف دينار، 

أو بإحعععععععععععد  هعععععععععععاتين 

العقوبتين، كل من تسبب 

بخطئه في نقل الفيروس 

 .إلى الغير

ويعاقععب بالسععجن مععدل ال 

يعاقوووب بوووالحبس مووودة ال 

 سعععععععععنةتزيووووووووود علوووووووووى 

وبالغراموووة التوووي ال تقووول 

عن ألفي دينوار وال تزيود 

على عشرين ألف دينار، 

أو بإحووووووووووودى هووووووووووواتين 

العقوبتين، كل من تسوبب 

بخطئه في نقول الفيوروس 

 إلى الغير.

 

ويعاقووب بالسووجن موودة ال 

عشوور سوونوات  تقععل عععن

وبالغراموووة التوووي ال تقووول 

عووون عشووورة آالف دينوووار 

وال تزيووود علوووى خمسوووين 

 

 

ال يعاقووووب بووووالحبس موووودة 

وبالغرامووة  سوونة عععن تقععل

التوووي ال تقووول عووون ألفوووي 

عشرين  تجاوزدينار وال 

ألوووف دينوووار، أو بإحووودى 

هاتين العقوبتين، كل مون 

تسوووبب بخطئوووه فوووي نقووول 

 الفيروس إلى الغير.

 

ال ويعاقب بالسجن مدة 

عشر سنوات  تقل عن

وبالغرامة التي ال تقل 

التوووي ال تقووول عووون ألفوووي 

عشرين  تجاوزدينار وال 

ألوووف دينوووار، أو بإحووودى 

هاتين العقوبتين، كل مون 

تسوووبب بخطئوووه فوووي نقووول 

 الفيروس إلى الغير.

 

ويعاقب بالسجن مدة ال 

عشر سنوات  تقل عن

وبالغرامة التي ال تقل 

عن عشرة آالف دينار 

خمسين ألف  تجاوزوال 

دينار، كل من تسبب 

في نقل الفيروس عمداً 

 إلى الغير.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

تزيد علعى عشعر سعنوات  

وبالغرامعععة التعععي ال تقعععل 

عععن عشععرل دالف دينعععار 

وال تزيعععد علعععى خمسعععين 

ألععععف دينععععار، كععععل مععععن 

 تسبب في نقل الفيعروس

 .عمداً إلى الغير

 

 

 

 

ألووووف دينووووار، كوووول موووون 

فووي نقوول الفيووروس  تسووبب

 عمداً إلى الغير.

عن عشرة آالف دينار 

خمسين ألف  تجاوزوال 

دينار، كل من تسبب 

في نقل الفيروس عمداً 

 إلى الغير.

ويعتبععر فرفععاً مشععدداً إذا 

ريمعععة نتيجعععة وقععععت الج

خعععععععالل الجعععععععاني بمعععععععا إ

تفرضععععه عليععععه أصععععول 

وفيفتععععععه أو مهنتععععععه أو 

 حرفته.

خععععععالل ومععععععع عععععععدم اإل

بالمسععععععئولية الجنائيععععععة 

للشخص الطبيعي يعاقعب 

مشوودداً إذا  ويعتبوور ظرفوواً 

وقعووووت الجريمووووة نتيجووووة 

خوووووووالل الجووووووواني بموووووووا إ

تفرضووووه عليووووه أصووووول 

وظيفتوووووووه أو مهنتوووووووه أو 

 حرفته.

خووووووالل ومووووووع عوووووودم اإل

بالمسووووووووئولية الجنائيووووووووة 

للشخص الطبيعي يعاقوب 

الشوووووووخص االعتبووووووواري 

بضعف الغراموة، بحوديها  

األدنوووووى واألقصوووووى، إذا 

ارتكبووت أي موون الجوورائم 

المقووررة بموجووب أحكووام 

هذا القانون مون قبول أحود 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

الشعععععععخص االعتبعععععععاري 

بضعف الغرامة، بحعديها  

اأدنععععععى واأقصععععععى، إذا 

أي مععن الجععرائم ارتكبععت 

بموجععب أحكععام  المقععررل

هعععذا القعععانون، معععن قبعععل 

    أحد العاملين لديه.

 العاملين لديه.

 

 

 (-المادل )

 

 ال يوجد

 

 

 (35المادل )

 

 

 

 

 (52المادل )

الموافقة علوى الموادة كموا 

وردت فووووووي المشووووووروق 

بقووووووانون الثوووووواني، مووووووع 

مراعوواة تصووويب الخطووأ 

فووووووي كلمووووووة اإلمالئووووووي 

( الووووووووووواردة أرتكووووووووووب)

 ( 53المادل )

الموافقوووووة علوووووى  -

قوووورار مجلووووس النووووواب 

الموافقووووة علووووى المووووادة ب

كمووووووووووووا وردت فووووووووووووي 

المشروق بقانون الثاني، 

مووووع مراعوووواة تصووووويب 

 (53المادل )

الموافقوووووة علوووووى  -

قوووورار مجلووووس النووووواب 

الموافقووووة علووووى المووووادة ب

كمووووووووووووا وردت فووووووووووووي 

المشروق بقانون الثاني، 

يب مووووع مراعوووواة تصووووو

 (53المادل )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالسووووطر الثوووواني لتكووووون 

 (.ارتكب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطأ اإلمالئي في كلمة 

( الوووووووووواردة أرتكوووووووووب)

بالسوووطر الثووواني لتكوووون 

 (.ارتكب)

تغييوووووووور كلمووووووووة  -

الوووووواردة بعووووود  "تقعععععل"

"أو بالغرامععععععة عبووووووارة 

إلووووووى كلمووووووة  التعععععي ال"

 "تزيد".

حووووووذف عبووووووارة  -

"وال تزيععععد علععععى ألععععف 

 دينار"

 

 المادل بعد التعديل:نص 

الخطأ اإلمالئي في كلمة 

( الوووووووووواردة أرتكوووووووووب)

بالسوووطر الثووواني لتكوووون 

 (.ارتكب)

تغييوووووووور كلمووووووووة  -

الوووووواردة بعووووود  "تقعععععل"

"أو بالغرامععععععة عبووووووارة 

إلووووووى كلمووووووة  التعععععي ال"

 ".تجاوز"

حووووووذف عبووووووارة  -

"وال تزيععععد علععععى ألععععف 

 دينار"

 

 نص المادل بعد التعديل:
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

يعاقوووب بوووالحبس مووودة ال 

تزيد علوى سوتة أشوهر أو 

عن  تقلبالغرامة التي ال 

وال تزيود خمسمائة دينوار 

، كول مون على ألف دينار

فعالً أو امتنع عن  أرتكب

عمووووووول فوووووووي مواجهوووووووة 

المتعوووايم موووع الفيوووروس 

ُيشووووكل تمييووووزاً ضووووده أو 

يووووؤدي إلووووى الحووووط موووون 

كرامته أو االنتقواص مون 

حقوقه أو استغالله بسبب 

 اإلصابة.

 نص المادل بعد التعديل:

يعاقوووب بوووالحبس مووودة ال 

تزيد علوى سوتة أشوهر أو 

بالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينوار وال تزيود 

على ألف دينار، كول مون 

فعالً أو امتنع عن  رتكبا

عمووووووول فوووووووي مواجهوووووووة 

المتعوووايم موووع الفيوووروس 

ُيشووووكل تمييووووزاً ضووووده أو 

يووووؤدي إلووووى الحووووط موووون 

كرامته أو االنتقواص مون 

حقوقه أو استغالله بسبب 

 اإلصابة.

 (53المادل )

يعاقب بالحبس مدة ال 

تزيد على ستة أشهر أو 

 تزيدبالغرامة التي ال 

عن خمسمائة دينار ، كل 

فعالً أو امتنع  رتكبامن 

عن عمل في مواجهة 

المتعايم مع الفيروس 

ُيشكل تمييزاً ضده أو 

يؤدي إلى الحط من 

كرامته أو االنتقاص من 

حقوقه أو استغالله بسبب 

 اإلصابة.

 (53المادل )

يعاقوووب بوووالحبس مووودة ال 

تزيد علوى سوتة أشوهر أو 

 تجععاوزبالغرامووة التووي ال 

، كول مون خمسمائة دينوار

فعالً أو امتنع عن  رتكبا

عمووووووول فوووووووي مواجهوووووووة 

المتعوووايم موووع الفيوووروس 

ُيشووووكل تمييووووزاً ضووووده أو 

يووووؤدي إلووووى الحووووط موووون 

كرامته أو االنتقواص مون 

حقوقه أو استغالله بسبب 

 اإلصابة.

 

يعاقوووب بوووالحبس مووودة ال 

تزيد علوى سوتة أشوهر أو 

 تجوواوزبالغرامووة التووي ال 

، كول مون خمسمائة دينوار

فعالً أو امتنع عن  رتكبا

عمووووووول فوووووووي مواجهوووووووة 

المتعوووايم موووع الفيوووروس 

ُيشووووكل تمييووووزاً ضووووده أو 

يووووؤدي إلووووى الحووووط موووون 

كرامته أو االنتقواص مون 

حقوقه أو استغالله بسبب 

 اإلصابة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 (-المادل )

 

 

 

 

 ال يوجد

 

 (33المادل )

 

 

 

 

بمراعوواة أحكووام المووادتين 

( مووووون هوووووذا 23، )(21)

القووانون، يعاقووب كوول موون 

يخالف أحكام هذا القانون 

والئحتوووووووووووه التنفيذيوووووووووووة 

والقوووورارات المنفووووذة لووووه 

بالحبس مدة ال تزيد على 

سووووتة أشووووهر وبالغرامووووة 

 (52المادل )

إعادة صياغة المادة على 

 النحو الوارد أدناه.

 النص بعد التعديل:

 

يعاقعععب بعععالحبس معععدل ال 

تزيعععد علعععى سعععتة أشعععهر 

وبالغرامعععة التعععي ال تقعععل 

عن خمسعمائة دينعار وال 

تزيد على ألف دينعار، أو 

بإحد  هاتين العقوبتين، 

كععععل مععععن خععععالف أحكععععام 

( معععععن 0، 1المعععععادتين )

  (52المادل )

الموافقووووووة علووووووى قوووووورار 

إعووووادة مجلووووس النووووواب ب

 صياغة المادة.

 

 (52المادل )

توصي اللجنة  -

بإعادة صياغة المادة 

 على النحو اآلتي:

 

يعاقب بالحبس مدل ال 

تقل عن ستة أشهر 

وبالغرامة التي ال تقل 

دينار وال  ألفعن 

 خمسة دالف تجاوز

دينار، أو بإحد  هاتين 

العقوبتين، كل من خالف 

( 0، 1أحكام المادتين )

 من هذا القانون.

 (52المادل )

 

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال 

تقل عن ستة أشهر 

وبالغرامة التي ال تقل 

دينار وال  ألفعن 

 خمسة آالف تجاوز

دينار، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، كل من خالف 

( 0، 0أحكام المادتين )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

التي ال تقل عن خمسمائة 

دينار وال تزيد على ألوف 

هووواتين دينوووار أو بإحووودى 

 العقوبتين.

 .هذا القانون

 

 من هذا القانون.

 (52المادل )  

 مادل مستحدثة

اسووووتحداث مووووادة عقابيووووة 

جديدة يكوون نصوها علوى 

 النحو الوارد أدناه.

 

 

 نص المادل المستحدثة:

 (52المادل )

 مادل مستحدثة

الموافقووووووة علووووووى قوووووورار 

استحداث مجلس النواب ب

مادة عقابية جديودة يكوون 

نصها على النحوو الووارد 

 أدناه.

 نص المادل المستحدثة:

 

 (52المادل )

 مادل مستحدثة

الموافقووووووة علووووووى قوووووورار 

استحداث مجلس النواب ب

، مووع مووادة عقابيووة جديوودة

إعووووادة صووووياغتها علووووى 

 النحو اآلتي: 

 :بعد التعديلنص المادل 

 

 (52المادل )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 (1) 

 نصوص مواد مشروع القانون
(2) 

 السابقة للجنة توصية ال قرار جملس النواب
بعد إعادة توصية اللجنة 

 النص بعد التعديل الدراسة

 

يعاقععب بالغرامععة التععي ال 

تقل عن خمسمائة دينعار 

وال تزيععععععد علععععععى ألععععععف 

دينعععار، كعععل معععن خعععالف 

( 2، 2أحكععام المععادتين )

 .من هذا القانون

يعاقععب بالغرامععة التععي ال 

تقل عن خمسمائة دينعار 

وال تزيععععععد علععععععى ألععععععف 

دينعععار، كعععل معععن خعععالف 

( 2، 2أحكععام المععادتين )

 .من هذا القانون

يعاقووب بالغرامووة التووي ال 

تقل عون خمسومائة دينوار 

ألوووف دينوووار،  تجعععاوزوال 

مؤسسعععة فرديعععة أو  كووول

 شععخص اعتبععاري خععاص

أحكووووام المووووادتين خووووالف 

 من هذا القانون.( 2، 4)

 

 

يعاقب بالغرامة التي ال 

تقل عن خمسمائة دينار 

ألف دينار،  تجاوزوال 

مؤسسة فردية أو  كل

 شخص اعتباري خاص

أحكام المادتين خالف 

 ( من هذا القانون.2، 4)
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