1.

العضــــــــــــــو أحمــــــــــــــــــد براهيــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــ اد

1.

العضــــــــو الـــــــــدعتور أحمـــــــــد ســـــــــالم العـــــــــري

3.

العضـــــــــــــــــو أحمـــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــداد

4.

العضــــــــــــــو بســــــــــــــام ســــــــــــــماعيل البنمحمــــــــــــــد

5.

العضـــــــــــــــــو جاســـــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــد المهـــــــــــــــــ

2.

العضـــــــــــــــــو جمـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد ف ـــــــــــــــــرو

7.

العضــــــــــــــــو جمعــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد ال عبــــــــــــــــي

8.

العضــــــــــــــــــو جميلــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــ ي ســــــــــــــــــلما

9.

العضـــــــو الـــــــدعتورة جهـــــــاد عبـــــــدا

10.

العضـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــواد حبيـــــــــــــــــب ال يـــــــــــــــــا

11.

العضـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــواد عبـــــــــــــــــدا

عبـــــــــــــــــا

11.

العضــــــــــــــــو حمــــــــــــــــد مبــــــــــــــــار النعيمــــــــــــــــي

13.

العضـــــــــــــــو طالـــــــــــــــد حســـــــــــــــين المســـــــــــــــقطي

14.

العضـــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلم

15.

العضـــــــــــــــو طمـــــــــــــــيس حمـــــــــــــــد الرميحــــــــــــــــي

12.

العضـــــــــــــــو درويـــــــــــــــ

أحمـــــــــــــــد المنـــــــــــــــاعي

17.

العضـــــــــــــــــــــــو دال جاســـــــــــــــــــــــم ال ايــــــــــــــــــــــــد

 18.العضــــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــدا

الفا ـــــــل

فــــــــــــــــــر

19.

العضـــــــــــــــو رهـــــــــــــــوة محمـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــوار

10.

العضـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــامية طليـــــــــــــــــل الم يـــــــــــــــــد

11.

العضــــــــــــــــو ســــــــــــــــمير اــــــــــــــــاد البحارنــــــــــــــــة

 11.العضــــــــو الــــــــدعتورة سوســــــــن حــــــــاجي قــــــــو
13.

العضــــــــــــــــو اــــــــــــــــاد عيــــــــــــــــد
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ـــــــــياء يحيـــــــــ الموســـــــــو

 14.العضـــــــــو الســـــــــيد

 15.العضـــــــــــــو عـــــــــــــاد عبـــــــــــــدالرحمن المعـــــــــــــاودة
12

العضـــــــــــــو عبـــــــــــــدالرحمن محمـــــــــــــد جمشـــــــــــــير

17

العضــــــــو الــــــــدعتور عبــــــــدالع ي حســــــــن أبــــــــل

18

العضـــــو الـــــدعتور عبـــــدالع ي عبـــــدا

19

العضـــــــــو عبـــــــــدالوهاب عبدالحســـــــــن المنصـــــــــور

30

العضــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــي عيســــــــــــــــــ أحمــــــــــــــــــد

31

العضــــو الــــدعتورة فاطمــــة عبــــدالجبار ال ــــوهجي

31

العضـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــ اد أحمـــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــاجي

33

العضــــــو الــــــدعتور محمــــــد علــــــي حســــــن علــــــي

34

العضــــو الــــدعتور محمــــد علــــي محمــــد ال اعــــي

35

العضــــــــو الــــــــدعتور منصــــــــور محمــــــــد ســــــــرحا

32

العضـــــــــــو نانســـــــــــي دينـــــــــــا يلـــــــــــي طضـــــــــــور

37

العضــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــوار علــــــــــــــــــي المحمــــــــــــــــــود

38

العجمـــــا

فـــــــــــــــــــاي

العضـــــــــــــــــــو هالـــــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــــ

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل براهيم

طريف

األمين العام لمجلس الشورى هذا وقد مثل الح ومة سعادة السيد
غانم بن فضل البوعينين ورير ش و مجلسي الشورى والنواب
عما حضر الجلسة بع

ممثلي الجها الرسمية وهم:

 من ورارة اإلس ا :
 السيد ياسر محمد طير المستشار القانونيمجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3
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المضبطة 11

5

 من ورارة ش و مجلسي الشورى والنواب:
 -1الســيد عبــدالعميم محمــد العيــد الوعيــل المســاعد لش ـ و
مجلسي الشورى والنواب
 -1السيد أعبر جاسم عاشور المستشار القانوني
ــ وعدد من مدير اإلدارا ورؤساء األقسام وموظفي الورارة

5

 من ورارة الصحة:
 -1الدعتور وليد طليفة المانع الوعيل المساعد للمستشفيا
 -1الدعتور عاد سلما الصياد رئيس قسم م افحة األمراض
 -3السيد محمد سلما الحدا رئيس قسم مراقبة األغذية

10

 -4السيد محمود رشيد شريف مستشار ش و المجالس
 -5السيد أسامة أحمد عثما المستشار القانوني

عما حضرها الدعتور أحمـد عبـدا

نااـر األمـين العـام

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلوما  ،والـدعتورة فوريـة

15

يوســف الجيــب األمــين العــام المســاعد لش ـ و الع قــا واإلع ـ م
والبحوث ،والسيد عبدالناار محمد الصديقي األمين العام المساعد
لش و الجلسا واللجا  ،والدعتور عصام عبدالوهاب البررنجي
رئـــيس هياـــة المس تشـــارين القـــانونيين بـــالمجلس ،وأعضـــاء هياـــة
المستشارين القانونيين بالمجلس ،عما حضرها عدد مـن مـدير
اإلدارا ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتـتح معـالي
الرئيس الجلسة:
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الرئيـــــــــــــــس:
الــرحمن الــرحيم ،أســـعد ا

بســم ا

اــباح م ب ــل طيـــر،

نفتـتح الجلسـة الثانيـة عشـرة مـن دور االنعقـاد العـاد الثالـم مـن الفصــل
التشريعي الرابع ،ونبـدأ بـت وة أسـماء األعضـاء المعتـذرين والنـائبين عـن
طريـف األمـين العـام

الجلسة السـابقة فضـل األع عبـدالجليل بـراهيم

5

للمجلس

األمين العام للمجلس:
شـ را ســيد الــرئيس ،السـ م علــي م ورحمــة ا
وأسعد ا

اباح م جميعا ب ل طير ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة

ااحب السعادة الدعتور سعيد أحمد عبدا
ا

وبرعا ــه،

لمـر

10

اـحي طـارم مـنَّ

عليه بالصحة والعافية ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،وبهذا ي و النصاب القانوني النعقاد الجلسة متـوافرا
وننتقل اآل

15

ل البند التالي من جدو األعما وال اص بالتصديق عل

مضــبطتي الجلس ـتين العاشــرة والحاديــة عشــرة ،فهــل هنــا م حمــا
عليهما؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر المضبطتا عما ورد ا لـي م وننتقـل اآل

لـ البنـد

التـــالي مـــن جـــدو األعمـــا وال ـــاص بالرســـائل الـــواردة فضـــل األع
عبدالجليل براهيم
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المضبطة 11

األمين العام للمجلس:
شـ را ســيد الــرئيس ،الرســائل الــواردة :رســائل معــالي الســيد
أحمد بن بـراهيم المـ رئـيس مجلـس النـواب ب صـوص مـا انتهـ

ليـه

مجلس النواب حو التالي :مشرو قانو بالتصديق عل ا فاقية شجيع
وحماية االستثمارا المتبادلة بين ح ومة ممل ـة البحـرين وح ومـة

5

بنج دش الشعبية ،المرافق للمرسوم رقم ( )33لسنة 1012م وقد مت
حالت ه ل لجنـة الشـ و ال ارجيـة والـدفا واألمـن الـوطني مـع ططـار
لجنة الش و التشريعية والقانونية ومشرو قانو بالتصديق علـ ا فـا
النقـــل الجـــو بـــين ح ومـــة ممل ـــة البحـــرين وح ومـــة الجمهوريـــة
التونسية ،المرافق للمرسوم رقـم ( )43لسـنة 1012م وقـد مـت حالتـه

10

لـ لجنــة الش ـ و ال ارجيــة والــدفا واألمــن الــوطني مــع ططــار لجنــة
عـديل المـادة ()11

الش و التشريعية والقانونية ومشـرو قـانو بشـت

من القانو رقم ( )58لسنة 1002م بشـت حمايـة المجتمـع مـن األعمـا
اإلرهابية (المعد في

وء االقتراو بقانو المقدم من مجلس الشـورى)

وقد مت حالته ل لجنة الش و ال ارجية والدفا واألمن الوطني مـع

15

ططار لجنة الش و التشريعية والقانونية ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،وننتقـــل اآل

لـــ البنـــد التـــالي مـــن جـــدو األعمـــا

وال اص بمواالة مناقشة قرير لجنة ال دما ب صوص مشرو قانو
بإادار قانو الصحة العامة( ،المعد في

10

وء االقتراو بقـانو المقـدم

مــن مجلــس الشــورى) ،ابتــداء مــن الفصــل التاســع والعشــرين :الفصــل
الســاد

والعشــرين بعــد عــادة التــرقيم( ،المــادة  98 :117بعــد عــادة

الترقيم) وأطلب من األطت هالة رمـ

فـاي مقـررة اللجنـة التوجـه لـ

المنصة فلتتفضل
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العضو هالة رمزي فايز:
شـــ را ســـيد الـــرئيس ،الفصـــل التاســـع والعشـــرو  :الفصـــل
السـاد

والعشـرو بعـد عـادة التـرقيم :أح ـام عامـة :واـي اللجنــة

بالموافقة عل مسم الفصل عما جاء من الح ومة
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل مسم الفصل؟

(ال توجد مالحظات)
10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل مسم الفصل؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مسم الفصـل وننتقـل اآل

لـ المـادة التاليـة ،فضـلي

األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

10

المـادة ( 98 :117بعـد عـادة التـرقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟

15

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة وننتقـــل اآل

لـــ المـــادة

التالية ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

10

المـادة ( 99 :118بعـد عـادة التـرقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟ فضلي األطت جميلة علـي

15

سلما

العضو جميلة علي سلمان:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،الم ح ـ
التفتــي

أ هــذه المــادة أعطــت حــق

ــــ للتتعــد مــن عــدم وجــود م الفــا وااللت ـ ام بتح ــام هــذا

القانو ــ لمتمور الضبط القضائي وللموظفين الم ولين بالتفتي
غير متمور الضبط القضائي نعر

10

مـن

أ متمور الضـبط القضـائي لديـه

ا ـ حيا أعب ـر مــن الموظــف التــابع للجهــة الم تصــة أو المعنيــة أو
اإلداريــة ،فلــه حــق فحــا الشــهادا والضــبط وغيرهمـا مــن اإلجــراءا
التي نصت عليها المادة ،وأيضـا لـه حجيـة قانونيـة لـو أُحيـل النـ ا لـ
القضــاء ،بينمــا الموظــف الم ــو بــالتفتي

حتـ لــو قــام بتفتــي

أحــد

المحا أو الجها فليست له ا حيا متمور الضـبط القضـائي ،ولـو
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15

اعتشف أثنـاء التفتـي

أ هنـا م الفـة شـ ل جريمـة بموجـب هـذا

القــانو فليســت لــه ســلطة أ يقــوم ب ـاإلجراءا نفســها التــي عــد مــن
ا حيا متمور الضبط القضائي ،حيم يسـتطيع الشـ ا أ يسـار
ل

طفاء الجريمة أو أدوا ها أو القيام بإجراءا احترارية حت ال يطبق

عليه هـذا القـانو لـذلك سـ الي لـ ورارة الصـحة :مـا هـي اـ حيا

5

الم ولين بالتفتي ؟ وما هي جراءا هم؟ وهـل ذعـرهم فـي هـذه المـادة
المقصــود بــه عطــاؤهم الص ـ حيا نفســها الممنوحــة لمــتمور الضــبط
القضائي؟ ذا عا الجواب نعم ،ف أ صور أ و ع البند (ب) سليم؛
أل أ محا ــر لــن يعتــد بهــا قضــائيا وسـت د

لـ الــبط

فــي حالــة

حالــة الن ـ ا ل ـ القضــاء ،هــذا رأيــي الج ئيــة األطــرى ،بالنســبة ل ـ

10

الفقرة الثالثة التـي ـنا علـ «يجـور للموظـف الم ـو بصـفة الضـبط
القضائي ذا بـين لـه ثمـة م الفـة ألح ـام هـذا القـانو
المشــتبه فيهــا وحج هــا ومنــع التصــر

ـبط المـواد

فيهــا أو بيعهــا بصــفة م قتــة»،

عبارة «أو بيعها بصفة م قتة» وقفت عندها وأرى أنها غيـر سـليمة مـن
عدة جوانب ،متمور الضبط القضـائي عنـدما ي تشـف أ ثمـة م الفـة

15

وي تشف مواد ،وغالبا المـواد التـي سيضـبطها مضـرة بالصـحة العامـة
أو غيــر مطابقــة للموااــفا أو م الفــة لمــا نــا عليــه هــذا القــانو ،
ف يف يبيعها بصفة م قتة؟ أنا أفهم من هذه العبارة أ أبيعها ومن ثـم
أرجع ل المشتر إلرجا البضاعة ألني بعتـه ياهـا بصـفة م قتـة هـذه
العبارة لفما غير سليمة ،ولو عا األمر عـذلك فالتصـر
البد أ يحا
المواد التي م

فـي الحـق

10

بضمانا  ،هو قـدير مـتمور الضـبط القضـائي بـت هـذه
بطها مشتبه فيها ،أ مارا يشتبه فيها عفوا ،أنا لم

أرَّ رقــم المــادة ،وقــد

لمــت فــي الج ئيــة األطيــرة مــن ع مــي عــن

المادة التالية ،فترجو المعذرة بالنسبة ل المادة  99أوجـه سـ الي لـ
ورارة الصــــحة ب صــــوص البنــــد (ب) المتعلــــق بــــالموظفين الم ــــولين
بالتفتي  ،وش را
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15

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،أ فــق مــع األطــت جميلــة ســلما فيمــا

5

طرقت ليه؛ أل المادة قو «ب ــ يحق للموظفين الم ولين بـالتفتي
مـــن غيـــر المـــذعورين فـــي الفقـــرة (أ)» ،البنـــد (أ) يعطـــي مـــتمور
الضـــبط القضـــائي مهمـــة التحقـــق مـــن نفيـــذ أح ـــام هـــذا القـــانو
والقرارا المنفذة له ،وفي البند (ب) أعطيـت المهمـة نفسـها مـوظفين
م ولين فقط مـن قبـل الـورارة وليسـت لـديهم اـفة الضـبط القضـائي،

10

ف يــف أعطــي موظفــا عاديــا حــق التفتــي ؟ مــتمورو الضــبط القضــائي
معروفـو باالسـم ومقـدرو  ،أمــا أ أعطـي الـورارة اـ حية اطتيــار أ
موظف عاد للقيام بهذه العملية ،فت صـور أ هـذا فيـه جـن علـ حـق
مــتمور الضــبط القضــائي؛ لــذلك أرى أ البنــد (ب) فيــه شــبهة ،وال
يجور عطاء أ موظف عاد هذا الحق ،وش را

15

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد

العضو دالل جاسم الزايد:

10

شـ را سـيد الــرئيس ،سـت فق سـلفا مــع األطـت جميلـة ســلما
في الج ئية التي ذعر ها ب صوص المادة  ،100ول ن المادة الحالية
التي نحن أمامها تعلق بمو و مـن يمـنح اـفة الضـبط القضـائي ومـن
يمنح سلطة التفتي
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القضائي مفصل ــ بحسب ما هو موجـود ـــ بـت مـن لديـه اـفة الضـبط
القضــائي لــه حــق الــدطو والضــبط وأطــذ عينــا والتحقــق منهــا ،أمــا
المفت

فهو يفت

عل عل من هم مشمولو بهذا القانو للتحقق من

التــــ امهم ،وهــــل هنــــا م الفــــا أم ال؟ مــــاذا يحــــدث؟ وفــــق قــــانو
اإلجــراءا الجنائيــة ،الموظفــو ــــ مــن المــوظفين العمــوميين ــــ بح ــم

5

ــتديتهم لوظــائفهم أو بســببها ،ذا عانــت ليســت مــن جــرائم الشـ وى
ــــ وهــذا األمــر ال ينــدر حتهــا ــــ فمــن حــق مــن يمل ــو اــفة الضــبط
القضـــائي التبليـــن عمـــا نتجـــت عنـــه أعمـــا التفتـــي  ،وبالتـــالي عـــ
الصفتين منفصلتين عن بعضهما الـبع  ،وع همـا لهمـا اطتصااـا
ومهـام منفصـلة عـن بعضـهما الــبع  ،وبالتـالي ريـادة للتتعـد غالبـا مــا

10

تطذ القوانين أو التشريعا التي عنـ بشـ و الصـحة أو بـاألمور التـي
ــو لهــا ع قــة بــالحقو األساســية والش صــية لذفــراد بمثــل هــذه
الصفا  ،التي شمل افة التفتي
القضائي بالنسبة لي ال أجد أ
يوجــد ط ـ

و شمل أيضا افة متمورية الضبط
ش الية في هذه المادة باعتبار أنه ال

فــي عطــاء أش ـ اص اــفة متموريــة الضــبط القضــائي،

وعذلك في منح أشـ اص الحـق فـي التفتـي

علـ المحـ

15

 ،ول ـن

أعرر ما فضلت به األطت جميلة سلما فيما يتعلق بالمادة التـي ليهـا
حو أ هنا ع ما بشت بع

االطتصااـا التـي منحـت وعيفيـة

مباشر ها ،وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
شــ را ،فضــل األع أســامة أحمــد عثمــا المستشــار القـــانوني
بورارة الصحة
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المستشار القانوني بوزارة الصحة:
ش را معالي الرئيس ،بالنسبة ل ما أثير بشت موظفين لديهم
افة الضبطية القضائية ،و طرين هم مجرد موظفين يقومو بتعمـالهم
االعتياديــــة فــــي مراقبــــة األمــــور الصــــحية ل ــــل الم سســــا المعنيــــة
المنصوص عليهـا فـي هـذا القـانو أقـو ـــ وعمـا ذعـر األطـت دال
ال ايــد ــــ

5

المــوظفين الــذين منحــوا اــفة متموريــة الضــبط القضــائي،

هــذه الضـــبطية ال مـــنح ال باال فـــا بـــين الـــورير المعنـــي ـــــ وهـــو وريـــر
الصــحة ــــ ووريــر العــد والش ـ و اإلس ـ مية واألوقــا  ،وعنــدما يمــنح
الموظف هذه الصفة ي و له الحق في التفتي  ،وله الحق في حرير
محضر ورفعه لـ النيابـة العامـة ،وبالتـالي لديـه اـ حيا أعثـر قـوة

10

مــن الموظـــف الـــذ يقـــوم بـــالنمر بصـــفة عامـــة فيمـــا ذا عانـــت هـــذه
المنشــتة قــوم بعملهــا أم ال هنــا موظفــو يــدطلو المنشــتة لل شــف
والتــدقيق فــي ســج

المنشــتة ولرفــع قريــر لــ الجهــا الم تصــة

لديهم ،أمـا مـتمور الضـبط القضـائي فلديـه اـ حية أعثـر مـن ذلـك،
ولديــه ســلطة أقــوى ،وبإم انــه أ يقــوم بضــبط المــواد وحيار هــا ورفــع

15

قرير بشتنها ل النيابة العامة ،وهذا هو الفـار بـين االثنـين أنـا أ فـق
مع ما انتهت ليه األطت دال ال ايد ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمد مهد الحداد

10

العضو أحمد مهدي الحداد:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،لــد ســ ا

ل ـ اإلطــوة ممثلــي ورارة

الصحة :لو افتر نا أ المس ولين في المنشتة منعوا ه الء من الدطو
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وأثناء التفتي

حدث نو من اإلش ا  ،فهل ستطيع ورارة الصـحة أ

لجت ل النيابة العامة أو لـ مرعـ الشـرطة لفـرض راد هـا فـي هـذا
الشت ؟ وش را

الرئيـــــــــــــــس:

5

ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ش را سيد الرئيس ،مارلت أسـت هـل يجـور أل موظـف فـي
ورارة الصحة أ يقو

نه مفت

ويـدطل أ م ـا فـي المنشـتة؟ وهـل

10

ســت و لديــه اــفة متموريــة الضــبط القضــائي؟ قــد يــت ي أ ش ـ ا
ويدعي أنه مفت

في ورارة الصحة ،عيف أسمح لـه بـدطو المنشـتة؟

في رأيي يجب أ ي و هنا أنا

معينين ،ونعتر

أنهم من متمور

الضبط القضائي فمتمور الضبط القضائي هو من له الحـق فـي دطـو
المنشتة والتفتي

عن الم الفا

موظـــف يـــدعي أنـــه مفـــت

وجد  ،وال يم ـن أ أسـمح أل

15

أ يـــدطل المنشـــتة ،بـــل يجـــب أ ي ونـــوا

م تصين في هذا الشت  ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع جما محمد ف رو

10

العضو جمال محمد فخرو:
شـــــ را ســـــيد الـــــرئيس ،فيمـــــا ي ـــــا مو ـــــو المفتشـــــين
الصــحيين ،هــو أمــر قــائم منــذ عشــرا الســنين فــي ممل ــة البحــرين،
هنـــا مفتشـــو يـــ ورو المنشـــ

للتحقـــق مـــن اســـتيفاء الموااـــفا

الصـــحية لـــدينا مفتشـــو مـــن ورارة العمـــل ،ومفتشـــو مـــن التتمينـــا
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15

االجتماعيا  ،ومفتشو مـن عـدة جهـا ح وميـة أطـرى ،وال يشـتر
في هذا المفت

و لديـه اـفة متموريـة الضـبط القضـائي ،قـد

أ

ويجـد م الفـة لـيس مـن حقـه التصـر

يت ي هذا المفـت

فيهـا ول ـن

عليه أ يرفع قرير بشتنها ل الجهة المس ولة؛ وذلك إلرسا أش اص
لديهم حق الضبطية القضائية هذه المـادة م ونـة مـن قسـمين :القسـم
األو  :التفتــي

العــاد الــذ

ودائم ،وعذلك التفتي

5

قـــوم بــه ورارة الصــحة بشــ ل مســـتمر

العـاد الـذ

قـوم بـه ورارة شـ و البلـديا ،

وهو ما عودنا عليه منذ عشرا السنين القسم الثاني :يت لم عـن مـن
لديهم افة متموريـة الضـبط القضـائي ،وقـد حـدد المـادة اـ حيا
الضبطية القضائية ومن يعينها ومهامهم و ل

طره أعتقد ــ عما ذعر

اإلطوة قبلي ــ أ هذه المادة اـحيحة ،وليسـت بحاجـة لـ أ

10

عـديل،

وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،األع أحمد الحداد يست ممثلي ورارة الصـحة فـي حالـة
ذا ذهب المفت

15

ل المنشتة وقام ااحب المنشتة بمنعه من الدطو ،

فما هو اإلجراء في هذه الحالة ،هل يلجت المفت

ل النيابة العامـة أم

يلجت ل مرع الشرطة لتسهيل دطوله المنشتة للقيام بمهمتـه؟ فضـل
األع الدعتور وليد طليفة المانع الوعيل المساعد للمستشـفيا بـورارة
الصحة

10

الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
ش را معالي الرئيس ،بالنسبة ل القانو أ مفت

لديه افة

متمورية الضبطية القضائية بإم انه رفع المو و لـ النيابـة العامـة،
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وهي من عطي األمر بالتنفيذ سواء من قبل الشرطة أو من قبل أ جهة
نفيذية أطرى دور المفت

الذ لديه اـفة متموريـة الضـبط القضـائي

هو أ يرفع األمـر لـ النيابـة ،والنيابـة هـي مـن قـرر ،ومـن ينفـذ هـذا
األمــر هــي ورارة الداطليــة فــي حالــة عــا المفــت

ملت مــا بــالتفتي ،

وش را

5

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

10

ش ـ را ســيد الــرئيس ،مــا فهمنــاه هــو أنــه ال ي طــذ بــرأ أو
بوجهة نمر المفت  ،وبالتالي عيف ي و متمورا بالضبط القضائي؟
وش را

الرئيـــــــــــــــس:

15

ش را ،هل هنا م حما أطرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

10

هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة وننتقـــل اآل

لـــ المـــادة

التالية ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

5

المادة ( 100 :119بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

الرئيـــــــــــــــس:
هــل هنــا م حمــا علـ هــذه المــادة؟ فضــل األع فـ اد أحمــد

10

الحاجي

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،لــد استفســار األطــت جميلــة ســلما
نفسه ب صوص متمور الضبط القضائي و بطه للمواد المشـتبه فيهـا،

15

وسـ الي ل ـ ورارة الصــحة :فــي قــانو الصــحة العامــة أ مــواد مشــتبه
فيهــــا يعنــــي أنهــــا م الفــــة ألح ــــام هــــذا القــــانو  ،وغيــــر اــــالحة
ل ست دام ،ف يف يجور لمتمور الضبط القضائي التصر

فيها بعـد

حج ها ،وذلك ببيعها ولو بصفة م قتة؟ وعيف يجور بيع مواد م الفـة
ألح ـام هــذا القـانو مــن موظــف يفتـرض منــه المحافمـة علـ سـ مة
النا ؟! فقد شُر هذا القانو للمحافمة عل س مة النا

من الناحية

الصحية ،ف يف يجور له بيع المواد المضبوطة؟ وما هي عيفية البيع
الم قت؟ وعيف يبيعها م قتا ثم يسترجعها؟ وهل يعيـدها لـ اـاحبها
األالي أم ل ورارة الصحة؟ وش را
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10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:
شـ را ســيد الــرئيس ،أحببــت أ أو ــح أ النــرض مــن هــذه
المــادة هــو منــع اــاحب البضــاعة الم الفــة ،التــي ــم
مــتمور الضــبط القضــائي ،مــن بيعهــا أو التصــر

5

ــبطها مــن قبــل

فيهــا بشـ ل م قــت؛

وذلــك ألنهــا م الفــة ل شــتراطا الصــحية ،هــذا هــو النــرض مــن هــذه
المادة ،وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سيد الرئيس ،أحببت أ أو ح أ مـن يقـوم بـالتفتي
القضـــائي أو مـــن يقـــوم بـــتمر التفتـــي

15

يحمـــل اـــفة متموريـــة الضـــبط

القضــائي أريــد أ أو ــح نقطــة معينــة مــن المفتــرض أ ي ــو فيهــا
وعية ــ عما طر

ليها األع أحمد به اد ــ من

وفـا معينـة وظيفـة

من يملك افة متمورية الضبط القضائي ليست مطلقة ،وليسـت مقيـدة
بـت مراقبـة

ـو فــي سـبيل تديـة عملــه ،وبموجـب قـانو اإلجــراءا

10

الجنائية يتم أوال مساءلته مساءلة تديبية ،باإل افة ل أنه ي ضـع فـي
حالـــة قصـــيره أو جـــاوره أو طاولـــه علـــ الطـــر

اآلطـــر فـــي ســـبيل

ممارسته لمهامه ل الدعوى الجنائية في مواجهته ،وبالتالي عل الجهة
التـــي عـــرض األســـماء المرشـــحة لمـــنحهم اـــفة المتموريـــة القضـــائية
ــ باال فا مع الورير ــ مراقبة أدائهم واست م الش اوى التي قد صـدر
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15

عــن األفــراد أو الشــرعا فــي مــواجهتهم فــي ســبيل ــتديتهم لمهــامهم،
وبالتــالي البــد مــن وجــود مي ـ ا عدالــة بــين الش ـ ا الــذ يمــنح هــذا
االطتصاص في مباشـرة هـذه المهـام والجهـة األطـرى ،للتتعـد مـن أنـه
يعمــل وفــق اإلجــراءا  ،وب ااــة أننــا نعلــم أ مســتلة الحجــ أو منــع
التصر

في البيع ليست سهلة بالنسبة ل المتعاملين مـع هـذا القـرار،

ول ـــن المـــادة بينـــت أ الحجـــ ومنـــع التصـــر

5

ســـي و بنـــاء علـــ

جــراءا و ــوابط صــدر عــن الــورير المعنــي ،وبالتــالي حتــ الــورير
مطالب بين وقت و طر بالتحقق مـن مـدى م ءمـة لـك االشـتراطا مـن
عدمها ،مع األطـذ فـي االعتبـار أ أ قـرار سـو

يصـدر فـي مواجهتـه

أيضا هو قرار غير محصن ،وهو قابـل للطعـن والـتملم أمـام المحـاعم

10

الم تصــة فــي هــذا الشــت نحــن اليــوم نضــع ال ثيــر مــن االلت امــا
واالشــتراطا بقصــد الضــبط ،وهــذا مــا نســتهدفه مــن قــانو الصــحة
العامــة ،حتـ ال يشــا أ هنــا منتجــا مروجــا أو موجــودا فــي األســوا
وهو

ار بالصحة ،و

و يد الجهة الم تصة في مباشرة حقيق أمن

المــواطن فــي هــذا الجانــب منلولــة ،حيــم ال وجــد نصــوص شــريعية

15

سـتطيع التحـر مــن ط لهـا ،وبالتــالي لـن ســتطيع مباشـرة أ مهــام،
ويبق هذا النا القانوني بالمهام والصـ حيا التـي أعطيـت لمـتمور
الضبط القضائي حت رقابة الجهة المعنية والنيابـة العامـة و حـت رقابـة
المشــر أيض ـا ،و ذا رأى أ هنــا

عســفا أو مبالنــة فــي ممارســة مثــل

هــذه الصـــ حيا بصـــفته االطتصااـــية األاـــيلة فيســـتطيع أ يتـــدطل

10

شريعيا لضبط النا ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،فضـــل األع الـــدعتور وليـــد طليفـــة المـــانع الوعيـــل
المساعد للمستشفيا بورارة الصحة
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الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
شـ را ســيد الــرئيس ،أريــد فقــط تعيــد مــا ذعر ــه األطــت
هالـــة فـــاي ب صـــوص الصـــياغة ،فقـــد عانـــت هنـــا
الصياغة ،لـذلك علـق الـبع

شـــ الية حـــو

علـ «بيعهـا بصـفة م قتـة» ،ولـو رجعنـا
فيهــا أو

لـ الــنا لوجــدنا أنــه يــنا علـ « :وحج هــا ومنــع التصــر

5

بيعهــا بصــفة م قتــة» ،فلــو وقفنــا عنــد علمــة «بيعهــا» لفهمــت ،ففــي
ا لسابق عا يُسمح للبع

ببيع المنتج ل أ يصدر التحليل ال رم ثم

يوقــف بيعــه ،هــذا للتو ــيح ،ل ــن

رأيــتم أ الصــياغة حتــا ل ـ

عـديل فيم ننـا عـديلها ،ل ـن لـو قـرأ المـادة عاملـة فسـو

يفهــم

منها أنه يمنع البيع أيضا ،وش را

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت الدعتورة سوسن حاجي قو

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

15

ش را سـيد الـرئيس ،لـد فقـط استفسـار لـ ورارة الصـحة
ب صوص هذه المادة ،أل المادة األطرى ت لم عـن المو ـو نفسـه،
وهو ب صوص

بط المواد المشـتبه فيهـا ،والمـادة الثانيـة ـت لم عـن

المــواد المســببة ،فهــل هنــا قائمــة بــالمواد التــي يشــتبه فيهــا؟ مــا نــراه
اليــوم هــو أ هنــا ال ثيــر مــن المستحضــرا واألدويــة والم م ـ

10

النذائية التي حتو عل مواد مشتبه فيها ،ويتناولها أحيانا الريا يو
أو ســت دم فــي محـ

التجميــل وغيــر ذلــك ،وبع ـ

هــذه المــواد قــد

و مسرطنة ،وورارة الصحة ــ عما أعتقـد ـــ علـم بهـذا المو ـو ،
فهل هنا قائمة بـالمواد المشـتبه فيهـا؟ وهـل هـذه القائمـة معممـة علـ
المح

التجارية سواء الصالونا أو مح
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15

أو األدوية الريا ية؟ وعوني ااحبة نشا

جار ليس لد أ قائمـة

بــالمواد المحمــورة ،ول ننــا بصــفة ش صــية نقــرأ عــن المــواد المضــرة
ونتفادى شراءها ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

5

ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،س ـ الي ب صــوص هــذه المــادة والمــادة
السـابقة والمـواد التـي ســتت ي ،ب صـوص التفتـي

والضـبط القضــائي،

10

مــن هــي الجهــة الم ولــة باعتمــاد مــتمور الضــبط القضــائي؟ ومــن هــي
الجهــة التــي عتمــد المفتشـــين؟ هــل هــي الجهـــة نفســها أم هــي جهـــا
م تلفة لها اطتصاص طر؟ سـ الي هـذا موجـه لـ المستشـار القـانوني
في الورارة ،من يعين المفتشين؟ ومن يعين متمور الضبط القضائي؟
15

الرئيـــــــــــــــس:
يا أع أحمد ،المادة وا حة ،المفت

م و مـن الجهـة المعنيـة،

بينما متمور الضبط القضائي يعين باال فا بين الـورير الم ـتا ووريـر
العد والش و اإلس مية
10

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ســـيد الـــرئيس ،أريـــد أ أعـــر  ،مـــاذا يقـــرر المفتشـــو فـــي
قريــرهم؟ هــل هــم مــن يت ــذو القــرار أم أنهــم يلج ـتو

ل ـ مــتمور

الضبط القضائي؟
15
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الرئيـــــــــــــــس:
س ـ الك يــا أع أحمــد ،مــن يعــين المفتشــين؟ ومــن يعــين مــتمور
الضبط القضائي؟

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ما أريد ثبيته من ط

5

اإلجابة عـن هـذه األسـالة ،هـو أ هنـا

جهة م تصة ممثلة في ورارة العد والشـ و اإلسـ مية واألوقـا

قـوم

بتعيين متمور الضبط القضائي ،بينما من يعين المفتشين هي الـورارة
المعنية نفسها ،وليس باال فا بين ورير الصحة والعد
10

الرئيـــــــــــــــس:
من ط

جربتي ،عندما عنـت وريـرا لشـ و التجـارة ولشـ و

البلديا عنا نجمع بين وظيفة التفتي

والضـبطية القضـائية ،فنـذهب

ل ورير العد والشـ و اإلسـ مية ونعطيـه قائمـة بالمفتشـين ،و عطـ
لهم ا حية الضـبطية القضـائية عنـدما يقومـو بـالتفتي  ،فهـو يفـت

15

و ذا وجد أ هنا ما يستدعي التحرر عل ما هو موجود فإنه يست دم
افته في الضبطية القضائية لحج مثل هذه األشياء ،ثم يرفع التقريـر
لــ النيابـــة العامـــة للقيـــام بـــال رم؛ فــي بعـــ
التفتـــي

األوقـــا ال يفصـــل بـــين

والضـــبطية القضـــائية ،وهـــذه هـــي اإلجـــراءا المتبعـــة يـــا أع

أحمـد ،طرحــت سـ اال :هـل أســمح أل شـ ا بـالتفتي ؟ نعــم ،ف ــل
شـ ا يـت ي للتفتـي

البـد أ يبـرر اـفته سـواء عـا مفتشـا أو لديــه

مهمة الضـبط القضـائي ،وعنـدما يبررهـا و تتعـد ،يقـوم بالمهمـة التـي
جاء من أجلها فضل األع الدعتور محمد عبـدا

الـدليمي المستشـار

القانوني لش و اللجا بالمجلس
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 17

1017/1/8م

المضبطة 11

10

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
ش را سـيد الـرئيس ،هـذه المـادة تنـاو اـ حيا الموظـف
الم ــتا الــذ يحمــل اــفة الضــبط القضــائي ،والــذ وجــد أ هنــا
م الفة فلديه ا حيا محددة ،هذه الص حيا

تعلق بضبط المـواد

المشتبه فيها وحج ها ومنع التصـر

فيهـا أو بيعهـا ،فهـو يت ـذ جـراء

حفميـا ولــيس نهائيــا ،فهــو يــتحف

علـ المــادة المشــتبه فيهــا أو يمنــع

بيعها بصفة م قتة ،فاألمر ليس عما أشار

5

ليه األطت جميلة سـلما

من أ مـتمور الضـبط القضـائي سـيبيعها بصـفة م قتـة ،بـل يمنـع بيعهـا
بصفة م قتة ،وذلك
و

قد

من ا حيا الضبط القضائي؛ أل هذه المواد

ـارة بالنسـبة لـ األفـراد ،وبالتـالي هـذا اإلجـراء اـحيح،

10

والمادة في رأيي منضبطة ومصاغة اياغة سليمة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،إلرالـــة اإلشـــ ا  ،مـــاذا لـــو قلنـــا« :وحج هـــا ومنـــع
فيها» أال

التصر

ـو هـذه العبـارة عافيـة؟ بحيـم نحـذ

«أو بيعهــا بصــفة م قتــة» ،فالتصــر

عبـارة:

15

فيهــا يشــمل البيــع فضــل األع

الــدعتور وليــد طليفــة المــانع الوعيــل المســاعد للمستشــفيا بــورارة
الصحة

الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

10

ش را سيد الرئيس ،عما ذعر سابقا لو عا هنا رأ
بتعديل الصياغة فلـيس لـدينا مـانع فـي ذلـك لـو قلنـا «التصـر
فهي
أ هنا

فيهـا»

في حت عن البيع عبارة «بصفة م قتة» و ـعت علـ أسـا
جراء مسبقا يسمح بالبيع بش ل م قـت ،ولسـنا بحاجـة اآل
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ل التطر

ل البيع الم قـت ،واألسـلم هـو الـنا علـ عـدم التصـر

فيها ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،األطـــت الـــدعتورة جهـــاد الفا ـــل رئيســـة اللجنـــة هـــل

5

وافقين عل هذا التعديل؟

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
نعم سيد الرئيس ،اللجنة موافقة عل هذا التعديل ،وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،فضـــل األع الـــدعتور عصـــام عبـــدالوهاب البررنجـــي
رئيس هياة المستشارين القانونيين بالمجلس

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

15

ش ـ را ســيد الــرئيس ،الموظف ـو الم ول ـو مــن الــورير لهــم
الحـــق فـــي أ يـــدطلوا هـــذه المنشـــ

بت ويـــل مـــن الـــورير ،وال يجـــور
عانـت

لصاحب المحل أ يمنعهم ،ومهمتهم في الواقع هي التنبيه ــ
هنــا نــواقا مــث فــي اإلجــراءا المت ــذة بالنســبة ل ـ حف ـ
المواد أو بالنسبة ل السج

ــ ل

هــذه

رورة االلت ام بتح ام القـانو

في هذا المو و  ،وال يسـتطيع أ يت ـذ جـراءا

ـبطية أمـا مـتمور

الضــبط القضــائي فلــه الحــق فــي الضــبط والمنــع ،المنــع ي ــو بصــفة
م قتـة وسـحب عينـا مـن هـذه المـواد المشـتبه فيهـا ،حيـم نهـا حلـل
فإذا وجد اـالحة يطلـق بيعهـا والتصـر
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10

فيهـا؛ ألطـذ العينـا وفحصـها والتتعـد مـن سـ متها أو عـدم

التصر

ســـ متها ،وبعـــد ذلـــك ســـحب هـــذه المـــواد أو صـــادر أو تلـــف ،ذ
المهمتــــا م تلفتــــا  ،وال ثيــــر مــــن القــــوانين النافــــذة حاليــــا تطــــذ
بالحالتين ،الورير ي و مفتشين لنرض التتعد من مدى االلت ام ،و ذا
وجــد م الفــا مهمــة ي بــر مــتمور الضــبط القضــائي ليــذهب ويضــبط

5

الم الفا بالش ل المنصـوص عليـه ،وقـانو اإلجـراءا الجنائيـة فـي
الواقع بين مهمة مـتمور الضـبط القضـائي بالتفصـيل ،وعلهـا محـددة
وعلــيهم االلت ـ ام بهــا وجــد قــوانين حاليــا شــير ل ـ مــتمور الضــبط
القضائي فقط ،وقـوانين شـير لـ الحـالتين :مفتشـو ومـتمورو الضـبط
القضائي ،وهي قوانين نافذة حاليا ،وهذا القـانو مثـل هـذه القـوانين،

10

وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع طالد محمد المسلم
15

العضو خالد محمد المسلم:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،مــاذا عــن المنــتج الــوطني مــن األدويــة
الشـعبية والطــب الشــعبي؟ ذا عـا اــاحب المنــتج بـا هــذه المنتجــا
عل المح

األطرى ،ومتمور الضبط القضائي ذهب ل برادة ــ عل

سبيل المثا ــ ووجد أ هنا طل  ،فـي هـذه الحالـة هـو سـيتعامل مـع
من؟ هل سيتعامل مع ااحب البرادة أم مع اـاحب المنشـتة الـذ أنـتج
هذه المواد؟ وهل هذا القانو يسمح له بالبيع؟ وش را
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10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد

العضو دالل جاسم الزايد:
شـ را ســيد الــرئيس ،أ منـ علـ

طــواني األعضــاء مســتقب

ــ فيما يتعلق بمتمور الضـبط القضـائي ـــ االطـ

5

علـ المـادة  45مـن

قانو اإلجراءا الجنائية ،حيم نها فصلت في مستلة من هم مـتمورو
الضبط القضائي في دوائـر اطتصااـهم ،وحـدد هم علـ النحـو التـالي:
«أ أعضاء النيابة العامة ب
العـــام
وللمحاف

حـــر

با

و با

الصف وأفراد قوا األمن

الحـــدود والمـــوانا والمطـــارا

د مفتشـــو الجمـــار

10

في دائرة اطتصااه أ ي د األعمـا التـي يقـوم بهـا مـتمور

الضــبط القضــائي ويجــور بقــرار مــن وريــر العــد باال فــا مــع الــورير
الم ـــتا

ويـــل بعـــ

المـــوظفين اـــفة مـــتمور الضـــبط القضـــائي

بالنســبة لـ الجــرائم التــي قــع فــي دوائــر اطتصااــهم و

ــو متعلقــة

بتعمـــا وظـــائفهم و عتبـــر النصـــوص الـــواردة فـــي القـــوانين والمراســـيم
والقرارا األطـرى بشـت

ويـل بعـ

15

المـوظفين اطتصااـا مـتمور

الضــبط القضــائي بمثابــة قــرارا اــادرة مــن وريــر العــد باال فــا مــع
الورير الم تا»  ،وبالتـالي فـإ المـواد فـي قـانو اإلجـراءا الجنائيـة
بـدءا مــن المــادة  43لـ المــادة  50ـت لم فصــي عــن اــفة مــتمور
الضبط القضائي فيما يتعلق بما ذُعـر بشـت عيـف يتصـر
أو متمور الضبط القضائي ،فإنه وفقا لهذا القانو
اإلدارة الم تصة ما ـم

م اشترا

المفـت
أ

رفع

ـبطه ـــ عـل مـا يعـد مـن الجـرائم المنصـوص

عليهــا فــي القــانو ــــ ل ـ الــورير ،ويق ـوم الــورير ــــ وفــق ا ـ حيا ه ــــ
بإحالتها ل النيابة العامة عذلك أجار مستلة التصالح في الم الفـا
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 31

1017/1/8م

المضبطة 11

10

التي ورد في مثل هذه النصوص ،فالقانو فصل فـي عيفيـة الـرف
وعيفية التفتي

والضبط واإلحالة لـ النيابـة العامـة ،وأيضـا مو ـو

التصالح في حالة رالة الم الفة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

5

ش را ،فضل األع جما محمد ف رو

العضو جمال محمد فخرو:
شـ را ســيد الـرئيس ،مــع عـل قــدير واحترامـي القتراحــك
ــ سيد الرئيس ــ أعتقد أ المادة وا حة وال حتـا لـ أ

عـديل أو

10

لنــاء ،نحــن اســتعجلنا فــي قراء هــا ســابقا ،وأعتقــد أ اإلطــوة الــذين
اطلعـوا عليهــا سـابقا فهموهــا ططــت ،وعنـدما شــرحت األطـت هالــة فــاي
المادة فهموها بش لها الصحيح المادة قو « :يجور للموظف الم و
اذا بـ ين لــه ثمــة م الفــة ألح ــام هــذا القــانو
فيها وحج ها ومنـع التصـر

ــبط المــواد المشــتبه

فيهـا أو بيعهـا بصـفة م قتـة » ،وبالتـالي

15

المنــع والحج ـ والبيــع جميعهــا بصــفة م قتــة ،و ذا اقترحــت يــا ســيد
الــرئيس لنــاء عبــارة «بصــفة م قتــة» واســتبدالها بعبــارة «ا ـ حيا
الضبط» واعتبرناها ل ما ال نهاية

الرئيـــــــــــــــس:

10

ال ،بل لناء علمة «البيع»

العضو جمال محمد فخرو:
بالنســـــبة لـــــ

المستشــارو يقولــو

لنـــــاء علمـــــة «البيـــــع» ،ذا عـــــا اإلطـــــوة
التصــر

مش لة في ذلك ،ول ن التصـر
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بهــا يشــمل «البيــع» فلــيس لــد
بهـا قـد ال ي ـو
1017/1/8م

ـمن البيـع
المضبطة 11

15

ذا عا التصر

بهـا يشـمل البيـع فـيم ن لنـاء علمـة «البيـع»

ول ــن يجــب أ

بق ـ عبــارة «بصــفة م قتــة» أل الحمــر ي ــو

بصـــ فة م قتـــة ،وهـــذا موجـــود فـــي قـــوانين أطـــرى مشـــابهة ،حيـــم
اســت دموا عبــارة «بصــفة م قتــة» ،وبالتــالي أرى أ المــادة عمــا
جاء من الح ومة احيحة وسلسـة ومفهومـة ،وا فقنـا اليـوم علـ

5

هذا المعن  ،ولو اطتلفوا فيهـا غـدا حتـ فـي المحـاعم فيم ـنهم
اللجـــوء لـــ محا ـــرنا لفهـــم أ المقصـــود بهـــا هـــو حمـــر البيـــع
والتصر

فيها بصفة م قتة وليس ط

ذلك أنا أميل لـ اإلبقـاء

عل ـ المــادة عمــا جــاء مــن الح ومــة ،ول ــن ذا أراد اإلطــوة
الـــ م ء لنـــاء علمـــة «البيـــع» واإلطـــوة المستشـــارو يقولـــو
التصــر

بهــا يشــمل البيــع فـ مــانع لــد فــي ذلــك ،علـ أ

10

بقـ

عبارة «بصفة م قتة» أل الحمر فعـ ي ـو بصـفة م قتـة ولـيس
بصفة دائمة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

15

ش را ،فضل األع طميس حمد الرميحي

العضو خميس حمد الرميحي:
شــ را ســـيد الـــرئيس ،المـــادة بهــذه الصـــورة وبوجـــود علمـــة
«البيع» ثير اللبس أمام قارم النا ،وعليه أنا أ فق مامـا مـع معـالي
الرئيس؛ أل حق التصر

10

هنـا عائـد لـ البيـع ،ولـذلك أطالـب بحـذ

علمـــة «البيـــع» ،أل التصـــر

يشـــمل جميـــع الوجـــوه ،يشـــمل البيـــع

والتتجير وغيرهما ،لذا فإ حذ

علمة «البيع» أفضل حتـ

ـو

المادة أو ح ،ول ي ال ثير اللبس واإلبهام ،وش را
15
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1017/1/8م

المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ش را سيد الرئيس ،بالنسبة ل عبارة «البيع بصفة م قتة»

5

هــل يوجــد بيــع بصــفة م قتــة وبيــع بصــفة غيــر م قتــة؟! البيــع بيــع ،أ
عندما أبيع مواد ينتهي األمر أنا أ فق مع اإلطوة الذين يطـالبو بحـذ
علمة «البيع» ،حيم ال يم ن استرجا المواد بعد بيعها ،وال يوجد
بيع بصورة م قتة وبيع بصورة غير م قتة ،وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
شــــ را ،أعتقـــــد أ األمـــــر وا ـــــح ،وأ علمـــــة البيـــــع ثيـــــر
ش ـ الية ،منــع التصــر
التصر

فيهــا ــــ فــي اعتقــاد ــــ يشــمل جميــع أنــوا

بمـا فيـه البيـع؛ فحتـ ال نثيـر أ (بلبلـة) عمـا حصـل اليـوم،

أرى أ ن تفــي ب لمــة «البيــع» وعبــارة «منــع التصــر

فيهــا بصــفة

م قتة» ،وبما أ اإلطوا في اللجنة يتبنو هذا االقتراو فسو
عل المادة بحذ

15

نصو

عبارة «أو بيعها» هل هنـا م حمـا أطـرى علـ

هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هــل يوافــق المجلــس علـ هــذه المــادة بتعــديل اللجنــة مــع مراعــاة
حذ

عبارة «أو بيعها»؟
15

(أغلبية موافقة)
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المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ذلك فضلي األطت الدعتورة سوسن حاجي قو

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
ش را سيد الرئيس ،أنـا لـم أحصـل علـ

جابـة عـن سـاؤلي!

5

وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شــــ را ،أ منــــ علــــ األع وليــــد المــــانع أو ســــعادة المستشــــار
القــانوني أو الــدعتورة مــريم الهــاجر أ يجيبــوا عــن ســاؤ األطـــت
الـــدعتورة سوســـن قـــو

10

الســـ ا هـــو :هـــل لـــدي م قـــوائم باألشـــياء

الممنوعــة أو ال طــرة بالنســبة ل ـ اــالونا التجميــل أو أمــاعن بيــع
األغذية وغير ذلك من المواد ،بحيم يهتد بها ااحب المحل حتـ ال
يعـــرض مثـــل هـــذه المـــواد؟ فضـــل األع الـــدعتور وليـــد طليفـــة المـــانع
الوعيل المساعد للمستشفيا بورارة الصحة

15

الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،لــورارة الصــحة معــايير ،وهنــا بع ـ
المواد المسموو بها التي نحن نعرفها سابقا ،وهنا قائمة بجميـع هـذه
المواد ،وهنـا قائمـة بالمعـايير عـذلك ،نحـن ال نضـع قائمـة للبضـائع

10

المشــتبه فيهــا ،بــل نضــع القائمــة للمــواد التــي نمنعهــا فقــط ،وأ شــيء
ي ــالف مــا هــو موجــود فــي هــذه القائمــة ،وأ شــيء ي ــالف المعــايير
المو وعة يعتبر مشتبها فيه حت يثبت ط

ذلـك عنـدما ـذهب لـ

ورارة الصحة لن رى قائمة لمواد مشـتبه فيهـا ،ول ـن قـد جـد قائمـة
بمـــواد ال يم ـــن اســـت دامها ذا شـــ
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نا بـــت منـــتج فســـو
1017/1/8م

نـــرى

المضبطة 11

15

المعــايير مــث نســبة معينــة مــن األمـ و فــي الميــاه ،أو نســبة معينــة مــن
مـــادة مـــا ســـت دم فـــي مـــواد التجميـــل ،ذا وجـــدنا أ المنـــتج ي ـــالف
المعايير فحينها عتبر المـادة مشـتبها فيهـا ،ول ننـا عنـدما نـذهب لـ
الورارة لن نجدها في المواد المشتبه فيها ،بل سو

نرى المعايير التي

نت ـذها والمـواد المسـموحة وغيــر المسـموحة ،هـذا مــا هـو موجـود فــي

5

ورارة الصحة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شــ را ،وننتقـــل اآل

لــ المـــادة التاليــة ،فضـــلي األطــت مقـــررة

اللجنة

10

العضو هالة رمزي فايز:
المادة ( 101 :110بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)
10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15
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1017/1/8م

المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة وننتقـــل اآل

لـــ المـــادة

التالية ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

5

المادة ( 101 :111بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة وننتقـــل اآل

لـــ المـــادة

10

التالية ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:
المادة ( 103 :111بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير
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15

1017/1/8م

المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

10

ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة وننتقـــل اآل

لـــ المـــادة

التالية ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:
المادة ( :)113واي اللجنة بحذ

هذه المادة

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل حذ

هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)
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15

1017/1/8م

المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

حذ

هـذه المـادة وننتقـل اآل

لـ المـادة التاليـة ،فضـلي

األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

5

المادة ( 104 :114بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما علـ هـذه المـادة؟ فضـل األع جمـا محمـد

10

ف رو

العضو جمال محمد فخرو:
ش را سيد الرئيس ،ما سبب لناء علمة «يجـور»؟ فلنعطـه
الجوارية ،ذا أراد أ ي و فلي ـو  ،و ذا لـم يـرد أ ي ـو فلـه ذلـك،

15

أعتقد أ بقاء المادة عما هي أاح ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت مقررة اللجنة
10

العضو هالة رمزي فايز:
ش را سيد الرئيس ،عبارة «للـورير» فيهـا جواريـة ،وبالتـالي
حذفنا علمة «يجور» عل أسا

أ النا عل عبارة «للورير» يفـي

بالنرض ،وش را
15
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المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما أطرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة وننتقـــل اآل

لـــ المـــادة

10

التالية ،فضلي األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الث ثو  ( :الفصل السابع والعشرو بعد عادة الترقيم):
العقوبا  :واـي اللجنـة بالموافقـة علـ مسـم الفصـل عمـا جـاء مـن

15

الح ومة

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما مسم الفصـل؟ فضـلي األطـت دال جاسـم
ال ايد

10

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سيد الرئيس ،عليقي ليس عل المسم ول نه متعلق
بباب العقوبا بتعمله باب العقوبا مـن أهـم األبـواب فـي أ قـانو ،
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المضبطة 11

وبالنمر ل اإلطوة في مجلس النواب ،عند مناقشتهم مشرو القـانو ،
وعنـدما واـلوا لـ مناقشـة بــاب العقوبـا

حديـدا ،ومـن طـ

النمــر

لـ مضــابط الجلســا الموجــودة؛ نجــد أنـه مــت الموافقــة علـ المــواد
عما ورد  ،ولم يدر أ نقاش في هذا المو و ول نَّ هنا أمـرين
طنيــا عل ـ بــاب العقوبــا بتعملــه ،وهمــا :أوال:

ــرار عقوبــة للفعــل

الواحد ،ناثر ذلك في أعثر من مـادة وثانيـا :بعـ

المـواد التـي مـت

حالتها ل اللجنة لها ار با
وهنــا بع ـ

األمــور قــد

ببع

5

المـواد التـي و ـعت لهـا عقوبـا ،

ــو طرجــت عــن ســيا االلت ـ ام الــذ مــن

المفترض أ يلت م به عند و ع أ نـا عقـابي ،بحيـم ي ـو الـنا
وا حا ومحددا حت يسهل طبيقه مـن قبـل القضـاء سـتقدم اقتراحـا،

10

وأ من أ يلق قبوال من المجلس ،أما ذا لـم يلـقَّ قبـوال فإننـا سـندطل
فــي مناقشــة المــواد مــادة مــادة ،وعنــا نتمنــ حضــور ورارة الداطليــة
وورارة العــد والش ـ و اإلس ـ مية واألوقــا

هــذه الجلســة ،ألننــا أمــام

جهتـــين ســـتعنيا بتطبيـــق هـــذا القـــانو  ،وأل ورارة العـــد والشـــ و
اإلس ـ مية واألوقــا

لهــا دور مهــم فــي الشــق المتعلــق بطبيعــة العقوبــة

15

و حديدها طبعا مع احترامي الشديد لـذع المستشـار القـانوني واإلطـوة
القانونيين من الجها الرسمية أقترو رجـا بـاب العقوبـا
للمواءمة والم ءمـة بـين األمـرين اللـذين ذعر همـا ،مـع

لـ اللجنـة
ـرورة حضـور

ورارة الداطليــة وورارة العــد والش ـ و اإلس ـ مية واألوقــا ؛ أل هنــا
ال ثيــر مـن النصــوص القانونيــة حتــا لـ
ــ جريمة واحدة ل ل فعل ــ بعد أ أجريت بع
مـن طـ

ــبط و حديــد فعــل واحــد
التعدي

عل المواد

النقــاش العـام هــذا اقتــراو حتـ ال نسـتنر وقتــا طــوي فــي

النقــاش وأؤعــد أهميــة وجــود ورارة الداطليــة وورارة العــد والشــ و
اإلســ مية واألوقـــا
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10

أؤعد أهمية وجود ها ين الـورار ين لضـبط المـواد مـن ناحيـة قانونيـة،
واألمر للمجلس ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،األطـت دال ال ايـد قتـرو عـادة الفصـل بال امـل لـ
اللجنة ل ستانا

5

برأ ورارة الداطلية وورارة العد والش و اإلس مية

واألوقــا  ،باإل ــافة ل ـ الــورارة المعنيــة وهــي ورارة الصــحة فضــلي
األطت الدعتورة جهاد عبدا

الفا ل

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

10

ش ـ را ســيد الــرئيس ،أش ـ ر األطــت دال ال ايــد ،ول ــن
اللجنة الم تصة قامت بإحالة هذا المشرو ل لجنة الش و التشريعية
والقانونية وفق المادة  99من ال ئحة الداطلية ،حيم نه من المفتـرض
أ

قوم لجنة الش و التشـريعية والقانونيـة بدراسـة المشـرو ومراجعتـه

مادة مادة وليس من الناحية الدستورية فقط ،واإلطوة في لجنة الشـ و

15

التشريعية والقانونية راجعوا المشرو فـي المـرة األولـ  ،وعنـدما أحلنـاه
ليهم للمرة الثانية بعد أ أعدنا اياغة المشرو قـاموا بمراجعتـه مـادة
مادة ،فلماذا لم يطرو هذا ال

م؟! وقد ذعر نائب رئيس اللجنة األع

طمــيس الرميحــي ــــ هــذا بحســب ع مهــم ــــ أنهــم فــي اللجنــة ناقشــوا
المشرو مادة مادة ،ووالت لينا م حما هم عل مواد عثيرة وأطذنا
بمعممها ،ول ن لم يُذعر هذا ال

م ،واآل عند مناقشة المشرو

في جلسة المجلس طلب منا األطت دال ال ايد أ نعيد الباب بتعمله
لـــ اللجنـــة! هـــذا ال ـــ م نرفضـــه ،وســـتقرأ المـــادة  99مـــن ال ئحـــة
الداطلية « :ذا أدطلت اللجنة الم تصة عدي
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10

به في لجنة ال دما ــ عل اـياغة مشـرو قـانو  ،جـار لهـا قبـل رفـع
قريرها ل المجلس ،أ

حيله بعـد موافقـة رئـيس المجلـس لـ لجنـة

الشـــ و التشـــريعية والقانونيـــة أو م تبهـــا لتبـــد رأيهـــا فـــي اـــياغة
المشــرو و نســيق مــواده وأح امــه ط ـ

المــدة التــي يحــددها رئــيس

المجلس ،و شير اللجنـة فـي قريرهـا لـ رأ لجنـة الشـ و التشـريعية

5

والقانونيـــة أو م تبهـــا» ،أيـــن رأيهـــم؟! اآل يُقـــا  :نطلـــب عـــادة هـــذا
الفصل ل لجنـة ال ـدما ! هـذا ال ـ م غيـر مقبـو  ،واألمـر متـرو
لمجلس م الموقر ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سيد الرئيس ،األمر غير المقبو هو رف
ل جودة التشريع ،وأعرر أنه في الجلسة السابقة بعـد أ

أمر يهـد
حـدث األع

15

الدعتور منصور سرحا اعتفيت برد األع أحمد الحـداد عليـه عنـدما
يُحـا

لينــا المشــرو للمــرة األولـ نبحــم فــي مو ــو دســتوريته ،وفــي

المرة الثانية ن تا فقط ببحم المواد التي أجر عليها اللجنة عـدي
وننمرها من الناحية القانونية ،أما مو و م ءمة وعدم م ءمـة الـنا
الــذ اطتار ــه اللجنــة فــنحن ال نتــدطل فيــه ،وفــي هــذه الفتــرة أُحيلــت

10

لينـــــا مشـــــروعا قـــــوانين مـــــن األع طالـــــد المســـــقطي رئـــــيس لجنـــــة
الش و المالية واالقتصادية ومن لجنـة ال ـدما ومـن عـدة لجـا  ،بعـد
أ أجـــر

عـــدي

 ،وفـــي عـــل مقدمـــة رســـالة رفعناهـــا لـــ معاليـــك

ــ سيد الرئيس ــ عتبنا فيها أ اللجنة لم بحم عل مواد المشرو ،
فهي بحم فقط المواد التي أدطلت عليهـا اللجنـة الم تصـة عـدي
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15

هــذه مهمتــي ،و ال فــإنني ســتقوم بمهــام لجــا أطــرى ،وأعــرر أننــا فــي
لجنـــة الشـــ و التشـــريعية والقانونيـــة ذا قـــدمنا رأينـــا وأعـــدنا ســـ مة
مشــرو القــانو ناحيــة دســتورية وقانونيــة وقبــل الجلســة بنصــف ســاعة
حدثت مع أحد الم تصين وأنار عقلي ونبهني لوجود شـبهة أو عيـب أو
عدم م ءمة؛ فإنه من الواجب التشريعي أ أو ح هذا األمر ،هل قرار

5

لجنة الش و التشريعية والقانونية يحصن المشرو وي عد طلوه من أ
ططــت؟! ال ،لــم نعــر

هــذا األمــر فــي مجــا القــانو  ،عنــدما اقترحــت

عــادة الفصــل لـ اللجنــة فــإ اقتراحــي لــم يــت عبثــا ،وأنــت ــــ ســيد
الرئيس ــ علم أ أعثر ما يقلقني في أ مشرو هو فصـل العقوبـا ،
وفي بع

المواد الواردة في فصل العقوبا هذا واـلنا لـ القـو نـه

10

ذا لــم ي ــن فــي األمــاعن ال ااــة حمامــا عافيــة فــإ ذلــك يعتبــر
جريمة ،فهل هذا مقبو ؟! ونحن نعلم أنـه قـد يصـاد
األمـــور فـــي بعـــ

عـدم وجـود هـذه

األمـــاعن ،ال يوجـــد فـــرض جـــرائم بنصـــوص غيـــر

مح مة نحن أمام قانو عبير وليس بسيطا ،والجرائم المدرجة فيـه
متعددة هنا جرائم عاقبنا عليها بنا وأ ينـا فـي مـادة أطـرى وعاقبنـا

15

عليهــا بــنا طــر ،و ــداطلت االطتصااــا مــع البلــديا فيمــا يتعلــق
بالـذبائح وغيـر ذلـك ،ونحـن نعلـم أ هنـا لجـا

حقيـق شـُ

لت لهـذا

الشت  ،وقد بدأ مداطلتي بالقو ــ مع احترامي الشـديد إلطـواني فـي
مج لس النواب ــ نني في عل جلسة أحضر معي م رم حت أرجـع لـ
مــا هــو م تــوب ،وقــرأ مــداط

اإلطــوة فــي مجلــس النــواب ط ـ

مناقشـــتهم مـــواد مشـــرو القـــانو  ،عنـــدما أ ـــ فصـــل العقوبـــا نجـــد
ــ بالنمر ل المضبطة ــ أ عل ما م هو عرض وموافقة ،والتعدي
التي أدطلت من ط

مجلسنا لم عرض علينا حت نقـو ل ـم :قـاموا

بالمواءمة في مو و العقوبا  ،نحن نقدر وقت المجلس ،وعما رو
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10

هــل حضــر أ ممثــل عــن ورارة العــد والشـ و اإلسـ مية واألوقــا
ورارة الداطلية؟ هم غير موجودين ،وبالتـالي مـن المهـم أ

أو

حضـر معنـا

جها م تصـة بتطبيـق القـانو مـن ناحيـة عقابيـة ،ورارة الصـحة نمـر
ل المشرو من منمورها ،أقو هذا حتـ ال نعيـد الجهـد وال نتبعثـر،
ألننــي أعلــم أننــي واألطــت جميلــة ســلما ابتــداء مــن المــادة القادمــة لــن

5

نس ت ،وسنت لم في عل المواد ،وهنا مـواد عثيـرة ،فـاقتراحي
جـــاء اســـتباقيا حتـــ ال نضـــيع وقـــت المجلـــس ،والمجلـــس فـــي النهايـــة
سيطلب عادة المواد ل اللجنة حراا منه عل وقته ،وليس شرطا أ
نطلب من اللجا أ

حيل لينا المو وعا بش ل رسمي ل ي نبد

رأينــا القــانوني ،وعثيــرو يعلمــو أننــا ــــ عــو أ لــدينا اطتصااــا
قانونيا ــ نطلب االنتباه لنا ما ،ونطلـب عـديل بعـ

10

النصـوص ،وهـذا

واجبن ـا بــت نعــين رم ئنــا األعضــاء فــي هــذا المجلــس مــن واقــع طبــرة
واطتصاص قانوني ،وهذا ليس قلي من جهـد وعمـل لجنـة ال ـدما ،
بـل علـ الع ـس فهــم قـاموا بدراســة المشـرو بشـ ل سـليم ،ول ــن
العقوبــا

حتــا لـ

ريــم التفتــي

القضــائي أقلــق األع أحمــد به ـ اد

15

ويهمنـي عثيـرا القضـاء؛ ألننـي أريـد عنـدما أ ـع لـه عقوبـا باعتبــار
مشرعا أ أ ع له عقوبا مح مة شاملة محددة ،وهذه فراة لقيـام
اللجنة بمراجعـة المـواد التـي أعيـد  ،والـربط بـين المـادة وبـين عقابهـا
هنــا مــواد أعيــد

لــ اللجنــة واليــوم ســو

المـر بط بهـا ،عيـف أنـاق

ننــاق

الــنا العقــابي

العقوبـة والمــادة األاـلية لـم قـر مـن قبــل

10

اللجنة؟! هل أ ع عقابا مسبقا لنا لم أ فق عليه في اللجنة؟! هذا هو
رأيي وما يقرره المجلس ألت م بـه وأحترمـه ،و ذا قـرر المجلـس مناقشـة
مـواد فصــل العقوبــا فسنناقشــها مــا ذعر ـه هــو مجــرد وجهــة نمــر ال
أعثر وال أقل ،وش را
15
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الرئيـــــــــــــــس:
شــ را ،فضــل األع أســامة أحمــد عثمــا المستشــار القـــانوني
بورارة الصحة

المستشار القانوني بوزارة الصحة:

5

شــ را ســـيد الــرئيس ،نحـــن بصـــدد مناقشــة الفصـــل الســـابع
والعشرين بعـد عـادة التـرقيم ،وهـذا الفصـل يتعلـق بالعقوبـا  ،والمـواد
الواردة فيه

تلف عن جميع مواد القـانو السـابقة أل العقوبـا

تعلـق

ـــو بحتــة ،و ح مهـــا

ـــوابط

بمســائل قانونيـــة ودســتورية

ـــاد

دستورية في النا العقابي ،و ذا طر النا العقابي عن هذه الضوابط
الدستورية المحددة ففي هذه الحالة

و هنـا شـبهة ،ونتنـاق

10

فـي

المو و  ،أما أ نطلب عادة عل المواد دفعة واحدة ل اللجنة حتـ
بــد ورارة العــد والشـ و اإلس ـ مية واألوقــا
والش و اإلس مية واألوقا

رأيهــا ،فــورارة العــد

في بداية مناقشة المشرو أبد ما لـديها

أمــام هياــة التشــريع واإلفتــاء القــانوني ،وعــل أبــدى مــا لديــه ،مــا هــي

15

المشــ لة فـــي النصـــوص القائمـــة حتــ نبحثهـــا؟ فطلـــب عـــادة المـــواد
بش ل مطلق أعتقد أنه محل نمر ،والمجلس سـيد قـراره طبعـا نقطـة
أطـرى أثار هـا األطـت دال ال ايـد ب صـوص وجـود عقوبـة لعـدم نميــف
دورا الميـــاه أو غيـــر ذلـــك ،نعـــم نحـــن و ـــعنا عقوبـــة ومبـــدأ لتفريـــد
العقوبة ،عقوبة الحبس أو النرامة التـي ال جـاور مبلنـا معينـا أو حـدى
ها ين العقوبتين ،هذا المبـدأ يطلـق للقا ـي بحيـم
فــي

ــوين عقيد ــه مــن طـ

ـو لديـه حريـة

األورا  ،ول ــن ذا نمرنــا لـ مقدمــة

الــنا حت ـ نحســم هــذه المســتلة ،فســنجدها قــو  « :ذا ســبب ذلــك
بإ ــرار للصــحة العامــة» ،فلــيس المقصــود أ أحــد لــن يقــوم بتنميــف
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10

دورا المياه أو غيرها من األمور ،فـإ هـذا هـو مـا استعر ـه الـنا،
وليس معن ذلك أنني سو

أطبق عليه العقوبة ،و نما المادة نا عل

أ العقوبـــة طبـــق ذا أحـــدثت هـــذه األفعـــا

ـــررا بالصـــحة العامـــة؛

والنصــوص فــي الحقيقــة م توبــة بحرفيــة ،ومبــدأ فريــد العقوبــة فيهــا
مـــتطوذ بـــه ،وعـــذلك مبـــدأ ناســـب الجريمـــة والعقوبـــة مـــن الناحيـــة
الدستورية مفعل ،ونريـد أ نعـر
الرد ،ونقـو

5

أيـن وجـه االعتـراض؟! حتـ نسـتطيع

عـا الـنا فـي هـذا المو ـع لـيس عنـد حسـن المـن

وفي المو ع اآلطر هذا النا جيد أو غيره نحن في فصل العقوبـا ،
وهذا الفصل له
وسعاد

وابط دسـتورية ،وهـذه الضـوابط الدسـتورية معلومـة،

م أسا ذة في هذه المستلة نحن نريد أ نـرى النصـوص التـي

ينطبق عليها أ العقوبـة فيهـا قاسـية أو أ العقوبـة فيهـا ال

10

ـا فعـ

يضــر المصــلحة العامــة حقيقــة أو أ العقوبــة فيهــا قااــرة ،أو أ مبــدأ
فريــد العقوبــة فيهــا غيــر وا ــح وأعط ـ القا ــي حريــة فــي أ ي تــار
العقوبــة التــي يراهــا ،وذلــك ألنــه ال وجــد جريمــة مثــل األطــرى مامــا
عنــدما نضــع هــذه الضــوابط نحــن نضــعها ل سترشــاد بهــا مــن جانــب
القضاء ،وأ

15

رار بالصحة العامة البد أ ي و له عقوبة ،ول ننـا

و عنا المواد متتاليـة وعررناهـا مـن أجـل أ يهـتم بهـا القا ـي وينمـر
فيها ،و ذا عا الفعل ال يصل ل الجسامة أو الحد الذ يقضـي فيـه
بالحبس فلدى القا ي النرامة التي ال جاور ث ثمائة دينار ،و ذا عا
الفعل أقل مما يجب فبإم ا القا ـي أ يجعـل النرامـة  10دنـانير أو
 5دنــانير وه ــذا ،أمــا أ نقصــر العقوبــة عل ـ عقوبــة واحــدة مــن دو
ا با مبدأ فريد العقوبة المقرر دستوريا ففي هذه الحالة أ قـاض فـي
الدنيا سو

يقضي بالبراءة ألننا نقيـده وال نعطيـه سـعة لتقيـيم العقوبـة

وفي هذه الحالة أ صور رجا فصل العقوبا بتعمله غير احيح ألننا
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10

نريــد أ نعــر

األمــر الــذ هــو محــل االعتــراض مــن النــاحيتين الفنيــة

والواقعية ا لعقوبا منضبطة ،و م ا با الضوابط الدستورية في اياغة
النصـوص القانونيـة عاملــة مـن أو مــادة فـي هـذا الفصــل حتـ نهايتــه
هذه المواد ونرى ذا عانت هنا عقوبتا لفعل واحد

أ من أ نناق

لنجــد لــذلك ح ـ أو ننــاق
عـام

المســتلة ،ول ــن أ نقــو بإعــادة الفصــل

5

لـ اللجنــة هــذا غيــر اـحيح ،والــرأ فــي األطيــر لمجلسـ م

الموقر ،والمجلس سيد قراره ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،يا طوا أحـب أ أو ـح التـالي :ال أعتقـد أننـا ن تلـف
في رائنا مـا أثار ـه األطـت دال ال ايـد أعتقـد أ مـن حقهـا أ
حت و

10

ثيـره،

عا القانو قد ذهب ل لجنة الش و التشـريعية والقانونيـة

وأبدوا رأيا ثـم بعـد ذلـك اعتشـفوا أ هنـا مـا يسـتدعي عـادة النمـر
فــي مــادة أو مــاد ين أو أعثــر ،وهــذا مماثــل لحالــة أ
قريرا ثم سترده إلعادة دراسة القرار الذ

رفــع لنــا لجنــة

م ا اذه ،وهـذا ال أعتقـد

15

أ فيه مش لة؛ ول ن من الجانـب اآلطـر ،بـدال مـن أ نُرجـع الفصـل
بتعمله ل اللجنة ،دعونا نستنير برأ المجلس ،حت

ذا عاد مـادة

أو أعثر من مواد الفصل ل اللجنة في و لديها ف ـرة عـن التوجـه
بالنسبة ل هذه المادة أو لك أعتقد أنه ليس هنا
مو و  ،وال نقـو

ير من طرو أ

المشـرو ذهـب لـ اللجنـة الف نيـة وهـي وافقـت

10

عليه وانته األمر ،ألنه حتـ لـو وافقـت اللجنـة علـ المشـرو فـإ لهـا
الحـــق فـــي أ

نيـــر رأيهـــا فـــي المجلـــس؛ و ذا ناقشـــنا المو ـــو اآل

واعتشــفنا أ هنــا بع ـ
مجلســـ م ســـو

المــواد حتــا ل ـ

يواـــي بإعـــادة هـــذه المـــادة لـــ اللجنـــة لم يـــد مـــن

الدراســة ،وعــذلك االســتانا
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15

فضـــلت األطـــت دال ال ايـــد ،ســـواء ورارة العـــد والشـــ و اإلســـ مية
واألوقـــا

أو ورارة الداطليـــة أو أ جهـــا أطـــرى باإل ـــافة لـــ ورارة

الصحة وحت ال نطيل النقاش أرى أ نوافق عل مسم الفصل السابع
والعشــرين ونــدطل فــي مناقشــة المــواد ،و ذا وجــد م أ أ مــادة حتــا
ل م يد من الدراسة فهـذا قـرار مجلسـ م و عـاد المـادة لـ اللجنـة،

5

وأرى عذلك أ ننلق باب النقاش في هذا المو و ونبـدأ فـي مناقشـة
مواد الفصل و

مـن طـ

شـاء ا

هنــا مــواد بحاجــة ل ـ

النقـاش سـو

نسـتنتج ذا عانـت

عــادة أو مناقشــة وفــي الحقيقــة أش ـ ر األع

المستشــار أســامة عثمــا الــذ أو ــح هــذه األمــور أعثــر فضــل األع
أحمد مهد الحداد

10

العضو أحمد مهدي الحداد:
ش را سيد الرئيس ،أوافقك عل عل علمـة قلتهـا ،ول ـن
لد رجاء من م وهو أ ندعو في الجلسة القادمة المعنيين في ورار ي
العد والداطلية ،وش را

15

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،هل هنا م حما أطرى عل مسم الفصل؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل مسم الفصل؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
لـ المـادة التاليـة ،فضـلي

ذ يُقر مسم الفصـل وننتقـل اآل
األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

5

المادة ( 105 :115بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة عما جاء من الح ومة

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة؟

15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقــر هــذه المـــادة وننتقــل اآل

لــ المـــادة التاليــة ،فضـــلي

10

األطت مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:
المادة ( 102 :112بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟ فضلي األطت جميلة علـي
سلما

العضو جميلة علي سلمان:

5

ش ـ را ســيد الــرئيس ،أنــا ال أ فــق مــع هــذه العقوبــة ألننــي ال
أراها مناسبة مقارنة مع الجُـرم المتعلـق بـالمواد الضـارة بالصـحة العامـة
سواء من حيم النرامة أو عقوبة الحبس ،وأقتـرو أ

رجـع هـذه المـادة

ل اللجنة بحيم نضع حدا أدن للعقوبة ،ويم ـن أ نجعلهـا ث ثـة أو
ســتة أشــهر ،أل الفعــل المجــرم هنــا هــو االســتيراد والبيــع والتــداو أو
الحيــارة ،وهــذه مــواد
الصــحة ـ د

ــارة بالصــحة العامــة وقــد

ل ـ المــرض أو ـ د

10

ــو لهــا ثــار علـ

ل ـ عاهــة أو غيرهــا مــن األمــور؛

وبالتالي أرى أ هذه العقوبـة ال تناسـب مـع الفعـل ،وأيضـا أقتـرو ـــ ذا
قرر المجلس عادة المادة ل اللجنة ــ أ نضع عقوبة غلق المحل لمدة
معينــة ألنــه مــادام فــي األمــر اســتيراد وبيــع و ــداو فمعنـ ذلــك أ هــذه
المواد البد أ

15

و ع في م ا ما قبل أ يتم طرحها للجمهور وبيعها

أرى أ العقوبة الموجودة في المادة ال تناسب مع الفعل المجرم

الرئيـــــــــــــــس:
أ أنك رين نلي

العقوبة

10

العضو جميلة علي سلمان:
نعم سيد الرئيس
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الرئيـــــــــــــــس:
المــادة قــو  « :بنرامــة ال قــل عــن طمســمائة دينــار » وربمــا
و طمسة م يين دينار؟!

العضو جميلة علي سلمان:

5

سيد الرئيس ،الحبس قد ي و

الرئيـــــــــــــــس:
أنا أرى أ العقوبة شديدة جدا في هذه المادة ،و عطـي القا ـي
مجاال أل يح م بت مبلن

10

العضو جميلة علي سلمان:
ســيد الــرئيس ،قــد

ــو العقوبــة ال قــدر بش ـ ل مناســب،

ونحن هنا نعطي القا ي مرونة رائدة ،فقد ي و الحبس لمدة عشـرة
أيــام بينمــا الضــرر عبيــر؛ ولــذلك معــالي الــرئيس أقتــرو أ نضــع حــدا
أدن ـ للعقوبــة ،وال أ

15

لــم هنــا عــن حــد أعل ـ أل الحــبس مم ــن أ

يصل ل ث ث سـنوا  ،ول ـن البـد أ نضـع حـدا أدنـ مـث أال قـل
مدة الحبس عن ث ثة أشهر ،باإل افة ل عقوبـة غلـق المحـل ،أ أنـه
يجور للقا ي الح م بنلـق المحـل ،وأقتـرو عـادة المـادة لـ اللجنـة،
وش را

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد
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العضو دالل جاسم الزايد:
شـ را ســيد الــرئيس ،أ فــق مامــا مــع مــا فضــلت بــه األطــت
جميلة سلما  ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

5

ش را ،فضل األع الدعتور عبدالع ي حسن أبل

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ش را سيد الرئيس ،مـن قراء ـي األوليـة أرى أ هنـا حاجـة
بالفعل ل

عادة النمر في المـادة ،أل هنـا أشـياء ال تسـاوى لـو أ

ش صــا اســتورد بعــ

10

المــواد الضـــارة بالصــحة ولــم ســمح الجمـــار

بدطولها ،أ بقيت عنـد الجمـار وطُلـب مـن هـذا الشـ ا عاد هـا أو
م

فها فهل في هذه الحالة صبح هذه العقوبة معقولـة رغـم أ هـذه

المــواد لــم صــل لــ المســتهلك؟! أعتقــد أنــه يجــب أ ي ــو هنــا
حديد دقيق ،ذا عا الش ا قد استورد مواد ول ن لـم صـل لـ

15

المستهلك وبالتالي لم يحدث الضرر ،فهذه مستلة مهمة جـدا أيضـا ذا
أردنا أ نقو

داو  ،فلنفترض أ ش صا أ ـ بمـواد وهـو مـور جملـة

والذ يور عل النا

هو المور بالتج ئة فمن المس و هنـا؟! أعتقـد

أنــه يجــب فصــيل المــادة أعثــر أل العموميــة واإلطــ

فيهــا

ــرر،

ولذلك أ فق مـع األطـت جميلـة سـلما فـي عـادة المـادة لـ اللجنـة مـن
أجــل فصــيلها أعثــر و حديــد المسـ ولية بنــاء علـ مــا يقــع مــن

10

ــرر،

ولــيس بنــاء عل ـ مــا يقــع مــن عمــل أو فعــل مثــل االســتيراد فقــط ،أل
االســتيراد شــيء والضــرر الواقــع عل ـ المســتهلك النهــائي شــيء طــر،
وبالتالي يجب حديد أين وقع الضرر وما حجـم الضـرر؟ ومـن ثـم نحـدد
العقوبة ،وش را
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

15
( ) 53

1017/1/8م

المضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ را ،فضــل األع أســامة أحمـــــد عثمــا المستشــار القــانوني
بورارة الصحة

المستشار القانوني بوزارة الصحة:

5

شـ را ســيد الــرئيس ،فيمــا يتعلــق بــالنا المطــروو أمــام م
أقو

النا وا ح جـدا فـي أ العقوبـة هـي عقوبـة الحـبس والنرامـة

التي ال قل عن طمسمائة دينار؛ وهـذه العقوبـة وفـق القواعـد الدسـتورية
تضمن مبدأ يسم مبدأ فريـد العقوبـة ،وهـي احـة الفراـة للقا ـي
ليقضي بحسب الحالة فيما يتعلق بالحبس أقو

الحبس في القواعد

10

العامة في قانو العقوبا حده األقص ث ث سنوا  ،ونحن فـي اـدد
عقوبة الجنحة ولسنا في ادد عقوبة الجناية ،أنـا لـن أعاقـب الشـ ا
باإلعدام في هذا المو ع ،ول ن ستعاقبه بعقوبة الجنحة ألنه استورد
شياا

ارا بالصحة وأقوم بمصادر ه ،أ أ هذا الشـ ا لـم يـتم ن

بعد من اإل رار بالصحة العامة ،ول نه استورد أو حار ولم يصـل بعـد

15

ل مرحلـة اإل ـرار بالصـحة العامـة العقوبـة وا ـحة ،والقا ـي لـه أ
يقضــي بعقوبــة صــل ل ـ ث ـ ث ســنوا  ،وهــي عقوبــة غليمــة ــــ أعنــي
السنوا الث ث ــ في هـذه الحالـة نحـن نحـب دائمـا أ

ـو العقوبـة

رادعة ،ومبدأ الرد هنا مهم ،لماذا؟ أل الرد يجعـل اآلطـرين ينمـرو
ل العقوبة فيترددو في اإلقدام عل فعـل االسـتيراد ال ـاطا أو غيـره
من األفعا أما العقوبة التـي ـنا علـ أال قـل النرامـة عـن طمسـمائة
دينــار ف مــا قلــت ل ــم مــن قبــل يم ــن أ

صــل النرامــة لـ مليــو

دينار ،وهنا أيضا عقوبـة بعيـة وهـي مصـادرة هـذه السـلع وأعتقـد أ
النا فيه ال فاية ،وطااة أنه لم يحدث بعد
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و ذا حدث

رار بالصحة العامة فتنا مع م ،ولو واـلت العقوبـة لـ

اإلعدام ،فمن يضر الصحة العامة ال قيمة له وال ور له أمـام القـانو ،
ل ــن فيمــا يتعلــق بمــن اســتورد مــواد ال صــلح ل ســت دام اآلدمــي أو
انتهــت مــدة ا ـ حيتها فــإني أحج ـ هــذه الشــحنة وأاــادرها وأعاقــب
بالعقوبــة المــذعورة فــي المــادة ،وفــي هــذه الحالــة أعتقــد أنهــا عقوبــة

5

عافية ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ را ،فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل البــوعينين وريــر
ش و مجلسي الشورى والنواب

10

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،مثلمــا فضــل األع المستشــار القــانوني
بورارة الصحة أعتقد أ المادة بالفعل وافية وعافية ،والسبب أ هنا
ث ث عقوبا في هذا النا وهي1 :ــ الحبس ،ويتراوو بين  10أيام و3
سنوا

15

1ــ النرامة التي ال قل عن طمسـمائة دينـار 3ـــ مصـادرة المـواد

المضـبوطة بالنســبة لـ األعمـا المجرمــة ،األعمــا المجرمـة ــــ عمــا
فضـل األع المستشـار القــانوني بـورارة الصــحة ـــ ليســت واحـدة ،وبينــت
في نا المادة عل النحو التالي« :عل من استورد » ،اسـتورد ولـم
يتصر

بطت الشحنة في ميناء الواو وا ضح

فيما استورده ،فقط

10

أنه ادر بهـا قـرار عـن الـورير بالضـبط« ،أو بـا أو ـداو أو حـار أ
مــادة مـــن المـــواد الضـــارة بالصـــحة العامــة التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار عـــن
الورير» ،ذ األعمـا المجرمـة

تلـف بـدرجا متفاو ـة عمـا فضـل

األع المستشار القانوني بورارة الصحة :استورد المواد الضارة ولـم يضـر
الصــحة العامــة ،حــار المــواد الضــارة ولــم يضــر اآلطــرين ،قــام بــالبيع
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والتداو  ،وبالتالي العقوبة

تلف بحسب الجرم و تراوو العقوبة بين 10

أيام و 3سنوا حبس ،وهنا الحرية مطلقة للقا ي في حديد العقوبة،
فـــإذا بـــا و ـــداو و ـــر بالصـــحة العامـــة ،للقا ـــي أ يتطـــذ بتقصـــ
العقوبة ،و

عا فقط قد حار أو استورد ــ وربمـا بجهـل منـه والجهـل

ال يعفيــه ــــ أيض ـا للقا ــي أ يتطــذ بالعقوبــة األدن ـ

أعتقــد أ المــادة

5

سليمة ومناسبة ،والعقوبا مناسـبة ووافيـة لهـذه األفعـا عـو األفعـا
م تلفــة ول ــن جميعهــا مجرمــة و

لــم يــتم الضــرر بالصــحة العامــة،

وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش را ،فضلي األطت جميلة علي سلما

العضو جميلة علي سلمان:
ش را سيد الرئيس ،هنا ج ئيـا عثيـرة ال أ فـق فيهـا مـع
ســعادة وريـــر شـــ و مجلســـي الشـــورى والنـــواب وال مـــع األع المستشـــار

15

القـــانوني بـــورارة الصـــحة ،ألنهمـــا يرعـــ ا فـــي ج ئيـــا معينـــة بـــدو
الترعي عل األج اء المهمة عما فضلت سـابقا يجـب أ نضـع حـدا
أدن ـ لعقوبــة الحــبس ،ال أريــد أ أ

لــم عــن النرامــة فمــا طــرو مــن

أسانيد قانونية أعرفها جيدا عوني قانونيـة ،ول ننـي أريـد أ أ

لـم

عــن الج ئيــة المتعلقــة بــالحبس أدن ـ عقوبــة فــي الجنحــة هــي  10أيــام

10

حـــبس ،ونـــا المـــادة يقـــو «يعاقـــب بـــالحبس وبنرامـــة ال قـــل عـــن
طمسمائة دينار أو بإحدى ها ين العقوبتين» ،لماذا ال نقـو « :وبإحـدى
هــا ين العقــوبتين»؟ وذلــك إلعطــاء القا ــي مرونــة فــي ا ــاذ الح ــم
المناسب للفعل المجرم ،وبالتالي له أ يح م بالحبس فقط ذا عا
الضـــرر عبيـــر ،وقـــد يح ـــم فقـــط بالنرامـــة عنـــدما يـــرى أ الضـــرر
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بسـيط ،وفـي الوقـت نفسـه ول طـورة األفعـا يجـب أ أ ـع حـدا أدنـ
لعقوبة الحبس ،وال أ ر للقا ي أ يح م بعشرة أيـام حـبس فقـط،
فقد ي و هنا عدم قـدير للعقوبـة بشـ ل سـليم نـا المـادة يقـو
نه ذا م استيراد مواد
ذا حـار مــواد

ارة فستضبط عند منفذ الجمار  ،وعذلك

ــارة فســيتم

ــبطها ومصــادر ها ــــ والحيــارة عنــي عــدم

5

وريعها ــ ول ن لم يتم الترعي هنا في مو و البيع والتـداو  ،فبيـع
و داو المواد الضـارة مـن األفعـا المجرمـة وال طيـرة ،هـل بمجـرد أ
يتم و ع المواد الضارة عل األرفـف فـي المحـل بنـرض البيـع سيسـار
مفتشو الصحة ومتمورو الضبط القضـائي لـ المحـل لمصـادر ها؟ هـذا
غيــر اــحيح ،فقبــل أ
التصــر

ـــتم مصــادرة المــواد الضـــارة مــن المحــل يـــتم

10

فيهــا ببيعهــا و ــداولها ،وبالتــالي تحقــق النتيجــة وهــي حــدوث

ــرر عبيــر عل ـ الصــحة العامــة ،قــد تســبب هــذه المــواد بمــرض ال
يم ن الشفاء منـه ،وقـد سـبب أ ـرارا أطـرى ،ومـن حـق اإلنسـا أ
ي و معـاف فـي بدنـه ،ومـن مسـ ولية الدولـة حمايـة الصـحة العامـة،
وبالتــالي عنــدما قــو ورارة الصــحة

العقوبــة مناســبة لهــذه األفعــا

المجرمــة ،فهـــذا غيـــر مقبــو مـــن جهـــة ح وميــة يفتـــرض أ

15

ـــو

حريصة عل الصحة العامة ،وعل حمايتها من األ رار بفرض عقوبا
مشددة عل بيع و داو المواد الضارة بالصحة العامة سـيد الـرئيس،
أار عل أ هذه المادة البد أ

رجع ل اللجنة للم يد من الدراسـة،

وأقترو أ ي و هنا حـد أدنـ لعقوبـة الحـبس باإل ـافة لـ عقوبـة
غلق المحل ،أل هنا بيع و ـداو وحيـارة للمـواد الضـارة ،وهـذا يعنـي
أ المواد ستطرو في المحل وست د

لـ الضـرر بالصـحة العامـة عنـد

بيعها و داولها ،وش را
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ را ،فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل البــوعينين وريــر
ش و مجلسي الشورى والنواب

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

5

ش ـ را ســيد الــرئيس ،أ يُفهــم مــن مداطلــة الح ومــة ومــن
مداطلة سـعادة األع المستشـار القـانوني بـورارة الصـحة أ الح ومـة ال
هـتم بصـحة المـواطن وال ريـد شــديد العقوبـة لحمايـة الصـحة العامــة،
هــذا غيــر اــحيح الــنا وا ــح واــريح ولــيس هنــا دا للــدطو فــي
فاايل نحن في غن عنها ذا عا هنـا اسـتيراد للمـواد الضـارة أو

10

حيـارة فقـط ولـم ي ــن هنـا بيـع أو ــداو فالعقوبـة سـت و م تلفــة
بحسب عـل فعـل أنـا لسـت قا ـيا فـي منصـة القضـاة ل ـي أقـو
الح م عذا وعذا ،والقضـاء أفهـم منـا فـي هـذه األمـور ،ول ـن لـو
عنت قا يا فستفر بين االستيراد والحيارة وبين البيع والتداو الذ
يـ د

لـ

لحــا الضــرر بــاآلطرين وبالصــحة العامــة بحســب العقوبــا

15

المنصوص عليها في هذه المادة من المم ن حبس الجاني عشرة أيـام
أو شـــهر أو طمســـة شـــهور أو ثـــ ث ســـنوا  ،ومـــن المم ـــن أ أغـــرم
الجــاني مــا ال يقــل عــن طمســمائة دينــار وقــد صــل النرامــة لـ طمســة
ال

أو طمســة م يـــين دينــار علـــ ســـبيل المثــا  ،ومـــن المم ـــن أ

أح م عليه ب لتا العقوبتين الحبس والنرامة ،و حديد العقوبة مترو

10

لتقــدير القا ــي بحســب الفعــل المجــرم ،لــذلك أعتقــد أ األمــر وا ــح
جدا ،والمادة ليست بحاجة ل الم يد من الدراسة ،ونحـن فـي حديـد
العقوبـــا لـــم ننفـــل عـــن أ قضـــية البيـــع والتـــداو ـــــ باعتبارهـــا درجـــة
جرميـــة ـــــ قابلهـــا عقوبـــة ،ولـــم ننفـــل عـــن قضـــية الحيـــارة واالســـتيراد
باعتبارها درجة م تلفة في الجرم قابلها عقوبة أطرى ،وش را
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الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،أرد أ أذعرعم أننا لـم نسـمع فـي الـدو المتقدمـة
وبالــذا فــي الواليــا المتحــدة األمري يــة وفــي بريطانيــا وفــي أوروبــا
بش ـ ل عــام أنــه ــم الح ــم بــالحبس فــي هــذه القضــايا ،ودائمــا مــا
ـــو العقوبـــة بتحديـــد عويضـــا وغرامـــا عبيـــرة جـــدا لـــيس لهـــا

5

حدود ،وأعتقد أ العقوبة بالنرامة لها تثير عبير جـدا ،ونـا المـادة
التــي أمامنــا يــنا عل ـ أ عقوبــة النرامــة ال قــل عــن طمســمائة دينــار
و ــر الســقف مفتوحــا ل ـ مــا ال نهايــة ،وهــذه عقوبــة عتبــر قاســية،
وقاسية جدا ،وقد ود بم سسا عثيرة ل اإلف

 ،لـذلك ال أرى

أنه من المنطـق أ نطالـب بعقوبـا أشـد مـن هـذه ،فضـل األع أحمــــد

10

براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ش را سيد الرئيس ،عادة ما ي و لد
«اسـتورد» ،ووجهــة نمــر قـد

حف

علـ علمـة

تلــف مــن الناحيـة العمليــة ،فتنــت قــد

15

ستورد بضـاعة مـن ال ـار  ،ول ـن ال علـم مـاذا سيضـعو لـك فيهـا،
وعند واولها ل المرفت ،وعند التفتي

عليها قد يجدو أ بها مـواد

ارة بالصحة العامة ،وعونك مستوردا محليا فتنت لم ذهب لفحـا
البضــاعة قبــل أ

شــحن ،وبحســب علمــك أنــه لــيس بهــا مــواد

ــارة

بالصحة العامة ،وبالتالي العقوبة المحـددة فـي نـا هـذه المـادة شـديدة
جــدا علـ شـ ا لــم ير
لحا

ــب الجريمــة ،ولــم

ــن لــه نيــة ســياة فــي

رر باآلطرين ،عل ع س ذلك مـن يبيـع ويتـداو مـواد

ـارة

عن قصد وبعلم منه فـإذا ـم لفـت انتبـاه المسـتورد لـ أ المـواد التـي
اسـتوردها بهــا مــواد

ــارة بالصــحة العامــة ،وعلـ الــرغم مــن ذلــك قــام
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10

ببيعها و داولها ،فيتحمل المس ولية عاملة ،ول ن عندما يتم استيراد
بضاعة من ال ار  ،و ت ي في حاوية مقفلة وال يعلـم

عـا بهـا مـواد

ــارة أم ال ،ف يــف يتحمــل المس ـ ولية ويحــبس أو يــدفع غرامــة عل ـ
فعل لم ير

به؟!
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ أنت رى أ المادة قاسية في عقوبا ها؟

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
نعم سيد الرئيس ،قاسية جدا عل الش ا الذ لـم ير

ـب

10

جريمة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد
15

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سـيد الـرئيس ،أعـره أ

قـا عبـارة «

المـادة جـدا

وا حة واريحة» عن نا قـانوني ،متنـافلين عـن أبعـاد الـنا أ وجـه
بالش ـ ر ل ـ األطــت جميلــة ســلما عل ـ
سابقا عندما عنا نناق
طالبنا بت

قانو الن

فصــيلها الــذ

فضــلت بــه

التجار وقانو حماية المستهلك

10

تم المواءمة بين القانونين ،ونطالب بـاألمر ذا ـه فيمـا يتعلـق

بقانو الصحة العامة فيما يتعلق باالستيراد المادة  19من قانو حمايـة
المســتهلك ورد فيهـــا التـــالي« :يُعاقـــب بــالحبس مـــدة ال قـــل عـــن ســـنة
وبنرامـة ال يـد علـ عشــرة ال
الممل ــة ســلعا

دينـار عـل مــن اسـتورد أو جلـب لـ

ــارة بالصــحة أو مثــل ططــرا علـ السـ مة » ،هــل

ي تلف نا المادة  19من قانو حماية المستهلك عـن نـا هـذه المـادة
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15

فـي السـيا التجريمـي؟ هــل

تلـف المـادة التـي نحــن أمامهـا اليـوم عــن

المـادة التــي قرأ هــا والتـي أقرهــا المجلــس سـابقا؟ هــذا فريــد العقوبــة،
و ســـاو المراعـــ القانونيـــة فـــي القـــوانين والتشـــريعا

أنـــا ال همنـــي

أمري ــا ،ول ــن حت ـ أمري ــا أاــدر أح امــا بنلــق محــا
و تــداو مــواد

بيــع

ــارة بالصــحة العامــة ،هنــا مــن اُبتلــوا بــتمراض فــي

5

الثمانينيــا واآل يقا ــو الشــرعا بــالم يين ،هنــا مــن يت ســب
عل اـحة اإلنسـا  ،وال يمـانع دفـع األمـوا اليـوم نحـن ننـاق
واــحة النــا

الــذين قــد يــدفعو اــحتهم ثمنــا لمنتجــا

سـ مة
ــارة بــا

و تــداو يجــب أ نقــف عنــد معــاني ال لمــا بدقــة ،علمــة ( ــداو )
بمعنـــ

تـــداو  ،أ لهـــا فعـــل ولهـــا اـــفة االنتشـــارية عوننـــا مجلســـا

شـريعيا عيـف ننلـ

10

عقوبـة فـي قـانو حمايـة المسـتهلك وننسـفها فــي

قانو الصحة العامة؟ الدولة

صا مي انيا رهيبة في مجا الصحة

العامة ،وهذه الجرائم التـي نـت لم عنهـا هـي جـرائم عمديـة ،الشـ ا
عمد ل جلب لـك المـواد الضـارة لـ البلـد وعمـد لـ

رويجهـا ،هـل

أهتم بمصلحته الش صية وأطفف عليه العقوبة ،ومـن ثـم أَّاـمُ القضـاء

15

بــذلك ،وأقــو لمــاذا لــم يح ــم القا ــي بعقوبــة أشــد؟ ال ،هــذا مــا ال
نر اه عل القضاء ،ال يم ن أ نمرر نصواا بهذا الش ل ،فصحة
اإلنسا في الذمة ونحن محاسبو عليها اليـوم نحـن نسـمع عـن أطفـا
لـديهم نـ ال معويــة والســبب منتجــا

ـارة يــتم ــداولها فــي األســوا ،

اجر ربح ،و نسا احته ه لت ،ونحن نقـو لن فـف العقوبـة مراعـاة
للتجـــار! التـــاجر ذا أططـــت بنيـــة عمديـــة واســـتورد و ـــداو مـــواد
بالصــحة العامــة ينبنــي أ يُحاســب ينبنــي أ ننلـ

ـــارة

العقوبــا وأال ننـ

عن عقوبة وجهنا ليها نحن المشرعين سابقا في قوانين أطرى قـرأ
ل م نا المادة  19من قانو حماية المسـتهلك وال ي تلـف الـنا عـن
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10

النطا الوارد حاليا في المـادة الحاليـة ،فهـل هـذا راجـع مـن المشـر ؟
هل هذا راع في العقوبا ؟ قولوا لنا
سيت ي الحقا نحن نريد أ نحاف

هـذا راطيـا وسـنوافق علـ مـا

علـ مـا قمنـا بتشـريعه وو ـعه فـي

قوانين سـابقة سـعادة وريـر شـ و مجلسـي الشـورى والنـواب قـا نقطـة
مهمة جدا ،قا أنا ال أ دطل فـي القضـاء ،ولسـت فـي منصـة القضـاة،

5

حسنا لمـاذا فـي المـواد التاليـة عـتنني أقـو للقا ـي :عاقبـه ،اـادر،
أغلـــق ،علهـــا نصـــوص وجيهيـــة للقضـــاء ،وعلهـــا واردة فـــي قـــانو
العقوبا
هنــا

عنـت ممـن يقـو نـه البـد مـن ورود ذلـك فـي الـنا ،ل ـن
راء قانونيــة وجــدنا فيهــا العقوبــا األاــلية التــي نــنا عليهــا،

والقا ـــي أيضـــا يســـتطيع أ يتطـــذ بالقـــانو

فـــي العقوبـــا التبعيـــة،

10

فليست المستلة مستلة اقتراو أعضاء عـادة المـادة لـ اللجنـة و مسـك
طــرين بهــا ،نحــن نعلــم أ الح ومــة ريــد االنتهــاء مــن هــذا القــانو
بسرعة ،ل ن ليس عل حساب الباب األهـم ،وال يجـور أ نتراجـع بـل
يجــب أ نتقــدم ونحــاف
صر

عل ـ نصــوص قانونيــة نصصــنا عليهــا الدولــة

ال ثير عل ال دما الصحية ل ن ذا فر ـنا عقوبـا علـ

15

مـــن يضـــر بالصـــحة ،فالنتـــائج متسلســـلة ،حيـــم يتر ـــب عليهـــا عـــدد
المصابين بتمراض ،مما يحدث وارنا ،ال أ

صر

الدولـة أمـواال فـي

مجا الصحة بينما ال نسهم في رد مثل هذه األمور ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش را ،فضل األع جما محمد ف رو

العضو جمال محمد فخرو:
شــ را ســيد الــرئيس ،أعتقــد أ مــا ذهــب ليــه اإلطــوة فــي
الح ومة بشت شمولية هذه المادة ومرونتها و عطاء عل الصـ حيا
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15

للقضــاء فــي بــداء رأيــه بحســب حجــم الجريمــة اــحيح المــادة مت نــة
ووافية ،ول ن ذا عانت هنا مادة أطرى في قـانو

طـر اـدر قبـل

هذا القانو والعقوبة المقـررة فيـه أشـد ـــ فالعقوبـة األدنـ مقـررة بسـنة
واألقص ـ بــث ث ســنوا ــــ فتطش ـ أ يــت ي القا ــي ويتطــذ بالقــانو
ال حـق ،أ مـا عقوبتـه أدنـ ويح ــم بهـا ،وأنـا ال أ ـدطل فـي ح ــم

5

القا ــي وال فــي رأيــه ،ول ــن ذا عــا هنــا ح ــم مــادة قانونيــة
للضرر نفسه أشد فربما نعود لـ المـادة القانونيـة ذا الح ـم األشـد
ونتساء لماذا أطذنا بالعقوبة األشد هنا بينما أطذنا بالعقوبـة األطـف
هنا؟ هذا النقـاش ممتـار ،وأنـا أ فـق معـك معـالي الـرئيس فـي أال نحيـل
عل المواد قبل المناقشة اآل يت ي دورنا في أ نتفـق مـع رأ ال ميلـة
جميلة سلما في أ

10

حا هذه المادة ل اللجنـة لدراسـتها ـــ فـي رأيـي

الش صي ـــ وعـذلك المـادة الموجـودة فـي قـانو النـ

التجـار  ،وأ

بحـــم اللجنـــة لمـــاذا ح منـــا هنـــا بســـنة عحـــد أدنـــ  ،بينمـــا هنـــا
ح منــا بعشــرة أيــام عحــد أدنـ ! ثــم ــت ي اللجنــة برأيهــا باال فــا مــع
الح ومـة أو حتـ بـاالطت

مـع الح ومـة ،سـواء بإعـادة النمـر فــي

15

هذه المادة أو بتسهيل العقوبة فيها ،ونحن بـذلك سنسـهل األمـر ـــ حتـ
عل القضاء نفسه ــ من ط

وجـود مـادة واحـدة و قريـر عقوبـة واحـدة

لــذا الضــرر الــذ يلحــق بــالمواطن ،وبالتــالي أميــل ل ـ اقتــراو حالــة
المادة ل اللجنة للنمر فيها من ط

مقارنتهـا مـع العقوبـا األطـرى،

وش را

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع الدعتور عبدالع ي حسن أبل
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شـــ را ســـيد الـــرئيس ،نحـــن نتحـــدث عـــن قـــانو لـــه ع قـــة
بالصحة العامة ،ف ل اهتمامنا هو حماية الصحة العامة ،ل ن ما هو
مفهوم الصحة العامة مقارنة بصحة األفراد؟ هي أ شيء يضـر الصـحة
العامـة بشـ ل عــام عـالتلوث وانتشـار األوباــة وغيرهمـا ،وعلهـا ضــر

5

الصــحة العامــة ،بمعنـ أنهــا ضــر عــل مــا يتعــرض لهــا ،ل ــن عنــدما
نقو « :عل مـن اسـتورد أو حـار» ـــ وأنـا أ فـق مـع األع أحمـد بهـ اد ـــ
فهــو ي تلــف عــن «مــن ــداو أو بــا » فالمســتلة هنــا ــر بط بالصــحة
العامة ،فإذا استورد أحد شياا ولم يصل بعد لـ داطـل الـب د وأوقفتـه
دارة الجمار و مت عاد ه ل مصدره ،فهل العقوبة بذا الحجم ذا

10

واـل لـ الــب د و داولــه الشـ ا وأثــر فــي الصــحة العامــة ولــيس فــي
احة األفراد؟! أ قاض سينمر لـ هـذا المعيـار ،ومـدى الضـرر علـ
الصحة العامة أذعر عندما عنا نمر عل شار عذار عانـت هنـا
محطة لمعالجة مياه الصر

الصـحي ـــ أعـرم م ا

الروائح ال ريهة ،ولم يقل أحد

ـــ حيـم نتشـر

الح ومـة أفسـد الصـحة العامـة!

15

وعا هنا من يقو ــ وأعتقد أنها طرحت في السلطة التشريعية ــ
هذه المش لة يجب معالجتهـا ،وقـد قامـت الح ومـة بـدورها والحمـد
وعالجــت المســتلة ،واليــوم عنــدما مــر علـ الشــار نفســه ال وجــد
هذه الروائح ،ل ن في ذا الوقت عانت هذه المش لة سبب

ررا

عل الصحة العامة ،وليس عل األفراد ،فمن ال يمـر علـ هـذا الشـار
ال يشــم هــذه الرائحــة فـ
مفهوما ليست مقتصـرة علـ

ــرر علـ اــحته الصــحة العامــة باعتبارهــا
ـرر فـرد بـل علـ

ـرر عـام ،وبالتـالي

عنــدما نقــو  :المــواد التــي اســتورد  ،فمــا هــو

ــررها عل ـ الصــحة

العامة؟ القا ي يجب أ يقيس هذا المو و  ،وليس المو و مر بطا
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10

بتدوية معينة سو

يستفيد منها أفـراد ،فالمعيـار هـو اإل ـرار بالصـحة
مو ــو االســتيراد

العامــة مــن لــوث أو مــا شــابه ذلــك ،لــذلك أقــو
ومو و الحيارة يجب النمر ليهما ،وال أ فق بشت

نلي

العقوبة ،بل

أرى أ العقوبة شديدة بالحبس لمجرد استيراد مواد ـــ قـد ي ـو ذلـك
بحسن نية أو بسوء نية أيضا ــ بصفة عامة لم ضر بالصحة العامة فـي

5

الصياغة يجب أ ي و هنا مسند ومسند ليـه ،أنـا ال أعلـم أحـدا،
أنا أ علم ،وأقو  :هل ضرر الصحة العامة مـن هـذا المو ـو ؟ لـذلك
يجب أ

عاد هذه المادة ل اللجنة للنمر في هذا المو و  ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش را ،فضل األع الدعتور منصور محمد سرحا

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
ش را سيد الـرئيس ،أ فـق مامـا مـع رأ سـعادة وريـر شـ و
مجلسي الشورى والنواب ب صوص أ هذه المادة وا حة و وحا اما،

15

وأنـا أقـو و ـوحا امـا عو ــوو الشـمس فـي رابعـة النهـار ،هــذا أوال
ثانيا :نحن في لجنة ال دما لم نسلق المواد المتعلقـة بالعقوبـا سـلقا
و نمــا تنينــا فــي ذلــك وطصصــنا بعـ

الجلســا لبــاب العقوبــا فقــط

للنمر في العقوبا ومدى م ءمتها وار باطها بالقوانين التي ـم و ـعها
قبل قانو العقوبا

نحن ن عد أ القضاء في البحـرين عـاد ون يـه،

10

وطالما أنه عاد ون يه ،أال يستحق أ نعطيه مساحة من الحرية ل ي
يبــد رأيــه فــي موا ــيع مثــل هــذه الموا ــيع؟! بمعن ـ عنــدما نــذعر
الحــبس لــم نقــل مــث ال يــد علـ ســنة أو ســنتين أو عــذا ،بــل نتــر
المو و للقا ي ،والقا ي يقرر ،فربما يحتا أحدهم ل شهرين أو
ث ثـة أو طمســة أشــهر أو أقــل أو أعثـر ،والنرامــة أيضـا ،فقــد عانــت
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15

فـي مشــرو الح ومــة طمسـين دينــارا ،واللجنــة ار ـت بعــد االســتانا
بــرأ الجهــا أ هــذا المبلــن قليــل ويجــب أ

ــو طمســمائة دينــار،

فيتــر هــذا المو ــو و قــديره للقا ــي ،وهــو الــذ يقــرر أال يتعــدى
طمسمائة دينار فقد ي و طمسة دنانير ،أو أقل أو أعثـر ذا وافقنـا
عل هذه المادة عمـا جـاء فـي واـية اللجنـة فـنحن ن ـو وسـطا،

5

فلــم ننــا فــي العقوبــا والنرامــا ولــم نتســاهل فيهــا ،فلمــاذا ال ــتم
الموافقة عل هذا النا عما جاء في واـية اللجنـة الـذ أعـرر أنـه
وا ح و وو الشمس في رابعة النهار! وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش را ،فضلي األطت جميلة علي سلما

العضو جميلة علي سلمان:
ش را سيد الرئيس ،نحن هنا ال نت لم عـن غمـوض نـا أو
و ــوحه ،مــع احترامــي ل ــل مــن ذعــر أ الــنا وا ــح ،نحــن لــم

15

نـــذعر ـــــ ال أنـــا وال األطـــت دال ال ايـــد ـــــ أ الـــنا غـــام  ،الـــنا
وا ح ،وأ قاض سيراه وا حا ،نحـن نـت لم عـن مو ـو طـر ،هـو
أ هنــا
وقانو الن

ضــاربا ،هنــا قــوانين أقررناهــا ،قــانو حمايــة المســتهلك
التجار  ،وهما يت لما عن األفعا نفسها ل ن العقوبة

م تلفــة ،فمــن حســن العمــل التشــريعي وفــي الفقــه القــانوني ذا عانــت

10

األفعــا متشــابهة مــن حيــم العنااــر الماديــة ،والعنااــر األطــرى التــي
و الجريمة ف يجور أ

و العقوبة م تلفة ،ففي قانو النـ

التجـــار نـــرى األفعـــا نفســـها الم ونـــة للجريمـــة ل ـــن العقوبـــة فـــي
القــانونين م تلفــة األطــت دال ال ايــد ذعــر قــانو حمايــة المســتهلك
وأنــا ســت

لم عــن نــا المــادة  4مــن قــانو الن ـ
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15

الح م ،فهي قو « :و

و العقوبة الحبس مدة ال يد عل طمس

سـنوا » ،نحــن أقررنـا هــذا القـانو ورفعنــا عقوبـة الجنحــة لـ طمــس
سنوا رغم أ عقوبة الجنحة هي ث ث سنوا قانونيا ،ل ـن ذا أراد
المشــر أ يرفعهــا فيم نــه ذلــك ،ونحــن هنــا رفعناهــا ل ـ طمــس
ســنوا  ،وجعلنــا الحــد األدن ـ لعقوبــة النرامــة ال قــل عــن طمســة ال
دينار ،بينما هنا ال قل عن طمسمائة دينار ،وفي قانو الن
«ال قــل عــن طمســة ال

دينــار وال تجــاور عشــرة ال

5

التجـار

دينــار أو مــا

يعاد قيمة السلعة مو و الجريمة أيهما أعبر ،ذا عانت األغذية أو
الحااــــ

أو المنتجــــا أو العقــــاقير أو النبا ــــا الطبيــــة أو األدويــــة

ــ وعلها ذعرناها فـي قـانو الصـحة العامـة ـــ أو المـواد المشـار ليهـا
ـــارة بصـــحة اإلنســـا أو الحيـــوا » ،أ

فـــي المـــواد الســـابقة

10

ـــارة

بالصــحة العامــة نحــن أقررنــا عــدة قــوانين فــي الــدور الســابق وعــذلك
الــدور الحــالي ،ويجــب أ ي ــو هنــا ا ســا فــي العقوبــا  ،فلنرجــع
المادة ل اللجنة
15

الرئيـــــــــــــــس:
يا أطت جميلة ،لو أطذنا بهذا النا سنضعف هذه المادة

العضو جميلة علي سلمان:
لــن نضــعفها ســيد الــرئيس ،أنــا أقــو فلنرجــع المــادة ولنعيــد

10

دراستها

الرئيـــــــــــــــس:
أنـــت قـــولين

النرامـــة  5ال

دينـــار وال يـــد علـــ  10ال

دينار ،هل ريدو ذلك؟
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العضو جميلة علي سلمان:
أنا أ

لم عن الحد األدن يا سيد الرئيس

الرئيـــــــــــــــس:
س ـ الي هــو :أنــت قــولين  5ال

دينــار وال يــد عل ـ  10ال

5

دينار

العضو جميلة علي سلمان:
يا سيد الرئيس أنتم مس و ج ئيا بسيطة ،أنـا ال أ
دينـار ،بـل أقـو

عن جعل الحد األعلـ  10ال

لـم

الحـد األدنـ أيضـا

10

مر فع في هذه المادة ،فلنرجع المادة وننسق ما بين المواد

الرئيـــــــــــــــس:
مـا أود أ أقولـه لوطــوا فـي المجلـس

المــادة التـي ســتندو

ليها لو أطذنا بها فهذه المادة أشد وأقوى ،هذا ما أرد قوله

15

العضو جميلة علي سلمان:
معذرة سيد الرئيس ،أود أ أعمل رأيي يم ننا بدو المـس
بهذه العقوبا أ نتر المـادة عمـا هـي ونحـل اإلشـ الية بـت نقـو :
«مــع عــدم اإلط ـ
القا ي سو

بــت عقوبــة أشــد نــا عليهــا قــانو

يطبق العقوبة األشد بدو المـس بهـذا الـنا ،ذا عـا

الحد األدن شديد فسو

يطبق القا ي الشدة ،وعليه أنا أقترو عادة

المادة ل اللجنـة ،والحـل سـو

ي ـو بسـيطا بـدو اإلطـ

عندما نذعر عبارة «مع عدم اإلط
قانو

طــر» ،فهنــا

10

بالمـادة

بت عقوبـة أشـد نـا عليهـا أ

طر» و حـل المسـتلة و ذا أرد ـم فيم ننـي قـديم المقتـرو اآل

ذا عنتم مصرين عل االنتهاء من المادة ،وش را
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15

الرئيـــــــــــــــس:
أحمد المناعي

ش را ،فضل األع دروي

العضو درويش أحمد المناعي:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،مســاعم ا

بــال ير ،أنــا أعتقــد أ

5

المشر يحمي المواطن سواء عا مستهل ا أو اجرا ،وعليه يجب أ
ي و عل من لديه معرفة ش صـية باالسـتيراد بنـرض النـ  ،أ

ذا

عا لديه معرفة ش صية بت هنا غشا فهنا يُحاسب عليه ،بينما ذا
عمــل الموظــف ر يبــا أطــرى ف ـ يم ــن أ ي ــو اــاحب العمــل
مس وال عنها ،وش را

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

15

شـ را ســيد الــرئيس ،أنــا أ فــق مــع األع درويـ
مو و واحد ،ولـد اقتـراو سـو

المنــاعي فــي

أقدمـه نصـت المـادة علـ «يعاقـب

بــالحبس وبنرامــة ال قــل عــن طمســمائة دينــار » ،أود

ــافة علمــة

«بقصـــد» ،بحيـــم صـــبح المـــادة علـــ النحـــو التـــالي « :عـــل مـــن
استورد بقصد » ،عل أسا

أ

ـتم معاقبتـه ذا عـا ينـو النـ ،

10

ول ن ال يم ن معاقبته بهذه العقوبة الشديدة ذا لم ي ـن لديـه علـم
بوجــود الن ـ

فــي هــذا المنــتج ذا عــا يعلــم بوجــود الن ـ

فــي هــذا

المنتج وقام باستيراده فهنا يجب أ يعاقب بهـذه العقوبـة واقتراحـي هـو
افة علمة «بقصد» ،وش را
15
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الرئيـــــــــــــــس:
الدليمي المستشار

ش را ،فضل األع الدعتور محمد عبدا
القانوني لش و اللجا بالمجلس

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:

5

شـ را ســيد الــرئيس ،هــذه العقوبــة تعلــق بمــواد

ــارة معينــة

سيصدر بهـا قـرار عـن الـورير هـذه العقوبـة ـــ ابتـداء ـــ لـيس لهـا ع قـة
بقوانين أطرى ،فهـذه العقوبـة تعلـق بمـواد معينـة سـو

يصـدر بهـا بعـد

نفاذ هذا القانو قرار عن الورير هذه العقوبة وهذا الـنا فيـه مرونـة،
حيم يعطي القا ي سلطة قديرية في وقيـع الجـ اء المناسـب بحسـب

10

جسامة الم الفة ،وبعدما يمهر قرار الورير و تضح المواد بالتالي يوقـع
القا ـي العقوبـة علـ مـن ي ــالف قـرار الـورير ال أعتقـد أ لهـا ع قــة
بــالقوانين األطــرى ،ســواء عــا قــانو النـ

التجــار أو قــانو حمايــة

المســـتهلك عـــل العقوبـــا الـــواردة فـــي هـــذا القـــانو
أح ام ونصوص هذا القانو  ،وليست في قانو

طـر ،أ قـد
ل

تلـف

األواا

الج ائية وقد

العقوبا

تعلق فقط بهذا القانو  ،والعقوبـا الـواردة فـي قـانو النـ

التجــار

تلف األفعا من قانو

تعلـــق بم الفـــة

تعلــق بالم الفــا الــواردة فــي قــانو الن ـ

طر ،ولذلك هـذه
التجــار فقــط،

واألمر عذلك بالنسبة ل المستهلك؛ ولذلك نحن نقو
بالذا

تعلق بمواد

ارة سـو

15

هذه العقوبة

يصـدر بهـا قـرار عـن الـورير أعتقـد أ

10

النا احيح أل فيه مرونة أعثر بالنسبة ل القا ي ،وعـذلك فيـه
سلطة قديريـة للـورير إلاـدار قـرار يحـدد فيـه المـواد الضـارة بالصـحة
العامة ،وليس عل المواد و نما المواد التي يصدر بها قـرار عـن الـورير
فقط ،وش را
15
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الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع طميس حمد الرميحي

العضو خميس حمد الرميحي:
ش را سيد الـرئيس ،فـي الحقيقـة أطتلـف مـع مـا ذعـره األع

5

محمد الدليمي المستشار القانوني لش و اللجا بالمجلس في أ هـذه
المواد ال دطل

التجـار وحمايـة المسـتهلك ،هـذه

من مو و النـ

المــواد ــدطل أيض ـا فــي نطاقهــا ،ولــذلك أنــا أميــل ل ـ أ نــذعر فــي
ادر المادة ما فضلت به األطت جميلة سلما «مع عدم اإلط
عقوبــة أشــد يــنا عليهــا قــانو
ونصو عليها وحت
فيهــا أغل ـ

بـت

طــر» حت ـ ن ــر مــن هــذا الجــد ،

10

تناسب مع القوانين األطـرى سـواء عانـت العقوبـة

أو أشــد؛ وأعتقــد أ مــا فضــلت بــه األطــت جميلــة ســلما

يُ رجنا من هذا الجد  ،وأنا أميل ل ذلك ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

15

ش را ،فضلي األطت رهوة محمد ال وار

العضو زهوة محمد الكواري:
شـــ را ســـيد الـــرئيس ،أود أ أرد علـــ ســـعادة األع محمـــد
الدليمي المستشار القانوني لشـ و اللجـا بـالمجلس ،نحـن نسـع فـي
البحرين أل

و لدينا قائمة واحدة ،ال أ

وقائمة للتجارة وقائمة للبياـة ،ه ـذا سـو
القـانو الــذ يعنيـه وســو
البحـرين هـو أ

و لدينا قائمة للسلع
يتطـذها عـل شـ ا مـن

يــدطل المـواد األطــرى الهـد

فــي ممل ــة

ــو لـدينا قائمـة موحــدة ل ـل المـواد الضــارة ،أل

عل هذه المواد متداطلة مع بعضها البع  ،ذا أ ر بالبياـة فسـو
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15

ضــر بالصــحة وهل ـمَّ جــرا؛ ولــذلك أنــا أطتلــف معــك فــي أنــه يجــب أ
ــو لــدينا قائمــة موحــدة لممل ــة البحــرين ويجــب أ

ــو عــل

القوانين مت املة مع بعضها البع  ،حيم نه لو قامت عـل م سسـة
أو عل ورارة بإادار قانو فلـن نجـد الت امـل المنشـود ،ذ الهـد
هو أ

و لدينا قائمة موحدة ،وأعتقد أ هذه هي القوائم الموحدة

التي يت لمو عنها بالنسبة ل عبارة «بقصد» ال يم ن أ
المـواد قبــل شــحنها ،حيـم يجــب أ يُعــر

5

ُرطا

مضـمو المــواد ومحتويا هــا

قبـــل اســـتيرادها  ،أ أنـــه ـــتم الموافقـــة عليهـــا أوال ،ذ ال يوجـــد مـــا
يستدعي و ع عبارة «بقصد» ،وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،علـــ عـــل بعـــد هـــذا النقـــاش المســـتفي  ،اقترحـــت
افة عبارة «مـع عـدم اإلطـ

األطت جميلة سلما
ينا عليهـا أ قـانو

بـت عقوبـة أشـد

طـر يعاقـب بـالحبس » ،فهـل هنـا م حمـا

أطرى عل هذه المادة؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنـة مـع األطـذ فـي
االعتبار التعديل المطروو في الجلسة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقــر ذلــك وننتقــل اآل

ل ـ المــادة التاليــة ،فضــلي األطــت

مقررة اللجنة

العضو هالة رمزي فايز:

5

المادة ( 107 :117بعد عادة الترقيم) :واـي اللجنـة بالموافقـة
عل هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا م حما عل هذه المادة؟ فضلي األطت دال جاسم

10

ال ايد

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سيد الـرئيس ،المـادة  107عـامرة بالعديـد مـن األفعـا
التــي ــم الــنا عل ـ أنهــا ســبب

ــررا للصــحة العامــة هنــا

ــداطل

15

عبيــر بــين االطتصااــا المناطــة بهــا البلديــة وش ـ و ال راعــة وأيض ـا
ش ـ و البياــة فــي عــدد مــن األمــور التــي دطلــت

ــمن التجــريم و ــمن

مشرو البياة الحالي الذ ينمر أمام مجلس النواب وعذلك جـ ء منـه
محا

ل مجلس الشورى بالنسـبة لـ البنـد (أ) «االحتفـا

بـت نـو

من الحيوانا أو الطيور فـي سـ ن أو حميـرة أو أقفـاص أو فـي حالـة
أطرى»  ،النا غير احيح في اياغته نهائيا باعتبار أنـه ينـدر حـت
األمــور المتعلقــة باألنشــطة ال راعيــة والحيوانيــة ،وهــذا فيــه ش ـ الية
بالنسبة ل الذ يربي الحيوانا في البيـت ،وبالنسـبة لـ الـذ لديـه
صريح أيضا فـي بعـ
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البلديا  ،فيوجد عارض في هذا النا فيما يتعلق بالبند (ب) « ـر
أو جميع أ نو من الم لفا أو الرواسب

في أ س ن أو م ا

عـــام أو طـــاص» المفتـــرض أال تـــدطلوا فيمـــا ي ـــا الصـــحة العامـــة
بالمســاعن ال اا ـة؛ ألنــه فــي وقــت الضــبطية أنــتم بحاجــة ل ـ دطــو
الم ا إلثبا الم الفة الواقعة ،وهذا حوله ع م بالنسبة ل البند

5

(د) «حفـــر باـــر أو رعيـــب طـــ ا لنـــرض ـــوفير الميـــاه ل ســـتعما
المن لي أو أليـة أغـراض أطـرى» ،مـا هـو الضـرر فـي رعيبـه؟ ولمـاذا
دمجــت أساسـا مــع حفــر الباــر؟ عمــا ال يجــور أ

حــدد فــي النصــوص

العقابية عما أسلفنا أ ي و ألغراض أطرى ،بل ينبني أ يحـدد مـا
هي أنوا األماعن واألفعـا التـي ُجـرم فـي هـذا الشـت وبالنسـبة لـ
البند ( ) « ر أ عقار ي ـو فـي حالـة
بصـحة أشـ اص طــرين

10

ـارة بصـحة سـاعنيه أو

ـمن العقــار أو بـالقرب منــه» ،ينبنـي االنتبــاه

لـ هـذه األمـور لتـداطلها فـي عــدد مـن األفعـا المـذعورة فـي قــوانين
أطرى وبالنسبة ل البند ( ) « ر أ مبن أو مس ن بدو دورا
مياه احية عافيـة ومناسـبة» ،ذا عنـت ـت لم عـن مبنـ فهـذا مـن
حقك ،بينما أنت ت لم عن مس ن ،فهل سـي و هنـا
مساعن األش اص؟ نعر

15

ـدطل فـي

أ عددا من األش اص يقومو بتوفير دورة

مياه واحدة ،هل سيتم التدطل في هذا األمر؟ أل البند نا عل عبارة
«عافية ومناسبة» ،علمة «مناسبة» نتقبلهـا ينبنـي أ نحـذ
ما يـتم التطـر

عـل

ليـه فيمـا يتعلـق بالمل يـة ال ااـة والسـ ن ال ـاص

ذعــر أيض ـا فــي البنــد ( ) «ذبــح الحيوانــا الم صصــة ل ســته
اآلدمي بقصد اال جار فيها طار األماعن المصرو لها» ،وهذه النقطة
التي ذعرها المستشار القانوني بورارة الصحة ،فهـذا البنـد يُجـرم ذبـح
الحيوانا طار األماعن الم صا لها ذا ذهبنا ل المادة  113بعد
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عــادة التــرقيم فقــد نصــت علـ الفعــل نفســه «يعاقــب بنرامــة ال جــاور
طمسمائة دينار عل من طالف أح ام المادة  31من هذا القانو  ،مع
الح ـــم بمصـــادرة الـــذبائح التـــي ذبحـــت طـــار األمـــاعن والمســـالخ
المحددة والمصرو بها» ،وبالتالي

و في القانو ماد ا قد ناولتا

عقوبة مجرمة لفعل؛ لذلك في هذا الشق ــ وهذه ليست فقرة عمـا فـي
المادة التي ناقشناها التـي بإم اننـا أ نـدطل عليهـا عـدي
أفعـا

5

ـــ هنـا

عـد جريمـة وو ــعت لهـا عقوبـة ل ننـا نجــد فيهـا عيـوب ث ثــة،

األو  :الـــنا علـــ التجـــريم فـــي مـــاد ين ذعر همـــا اآل ثانيـــا :وجـــود
ــداطل فــي االطتصــاص مــع البياــة وورارة ش ـ و البلــديا طااــة فيمــا
يتعلــق باألنشــطة ال راعيــة والحيوانيــة ثالثــا :وجــود ــدطل فيمــا يتعلــق
بالمل يـــة ال ااـــة لذفـــراد لـــذا ينبنـــي أال نـــدطل فـــي بعـــ
ال ثير من التفصي

من ذعر األفعا المحرَّمة التـي

10

المـــواد
ـو منطـاة

بموجــب قــوانين أطــرى؛ وعليــه أقتــرو عــادة هــذه المــادة ل ـ اللجنــة،
وش را
15

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع طميس حمد الرميحي

العضو خميس حمد الرميحي:
ش را سيد الرئيس ،أريـد أ أُذعـر األطـوة بتصـحيح ال طـت
النحــو الــذ ورد فــي اــدر المــادة بحيــم

10

ــو « ــررٌ» بــدال مــن

« ررا» عونها طبرا مرفوعا ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع جما محمد ف رو
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العضو جمال محمد فخرو:
ش را سيد الرئيس ،هذه المادة في ادرها حدد بـت هـذه
العقوبا

تم ذا نتجت عن هـذه األفعـا أ ـرار علـ الصـحة العامـة أو

البياة ،وبالتالي لـم ـت المـواد عفعـل مسـتقل علـ سـبيل المثـا  :ذا
عــا «االحتفــا

بــت نــو مــن الحيوانــا أو الطيــور فــي ســ ن أو

5

حميــــرة أو أقفــــاص أو فــــي حالــــة أطــــرى» فليســــت لــــدينا مشــــ لة
فليحتفمــوا بهــا؛ ل ــن ذا ســببت بضــرر عل ـ الصــحة العامــة والبياــة
يعاقـــب عليهـــا الشـــ ا ،وه ـــذا فـــي عـــل البنـــود األطـــرى جميعهـــا
مربوطــــة بالحــــدث ،بمعنــــ

ذا عــــا المو ــــو ب صــــوص الســــ ن

الش صي عما في البند ( ) « ر أ مبن أو مس ن بدو دورا

10

مياه اـحية عافيـة ومناسـبة» ،فلـيس لـدينا مشـ لة و نمـا يعاقـب ذا
سبب ذلك بضرر عل الصحة العامة والبياـة ،وبالتـالي لـن يـذهب أحـد
للتفتي

ال ذا انتشر مرض لعدم وجود حماما عافية وعليه سيعاقب

بنرامة ث ثمائة دينار أو الحبس أو ب لتيهما؛ وبالتالي يجب قراءة عل
بنــد مــع اــدر المــادة ،وعليــه أرى أ المــادة اــحيحة وال حاجــة لــ

15

عاد ها ل اللجنة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع دروي

أحمد المناعي
10

العضو درويش أحمد المناعي:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،البنــد ( ) يــنا علــ «التســبب فــي
انبعاث األ ربة واألدطنة واألب رة والـروائح ال ريهـة والم لفـا السـائلة
وغيــر الســائلة أو الضو ــاء التــي نــتج عــن م اولــة حرفــة أو جــارة أو
اناعة»  ،هنا مناطق اناعية فـي البحـرين ،بعـد عـدة قـرو أُنشـات
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 72

1017/1/8م

المضبطة 11

15

م اقة لهذه المناطق الصناعية ،فمـا ذنـب

مشاريع س انية ومدار

المصنع؟! هل ينقل مصنعه؟ وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد

5

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سيد الرئيس ،أحببت أ أوجه س اال ل سعادة السيد
غانم البوعينين ورير ش و المجلسين ،عيف سيتم طبيق نا المـادة
فيما يتعلق بدورا المياه لذفراد؟ بمعن عيف ستد أنه بسبب دورة

10

مياه في مسـ ن شـ ا مـا أنهـا مضـرة بالصـحة العامـة؟ عنـدما نقـو
سببت
أ

ررا للصحة العامة ينبنـي الترعيـ علـ هـذا الجانـب وعنـدما

لــم عــن الصــحة العامــة معنــاه أننــي أ ــر بصــحة مجتمــع وأفــراد،

ف يف عندما قو

دورة المياه في مس ن األش اص ذا لم

عافيـــة ومناســـبة نعتبرهـــا

ن

ـــررا للصـــحة العامـــة ،وعيـــف ســـتدطل

15

مساعن النا ؟ من الذ سيتقدم بهذه اإلجراءا ؟ ومـن الـذ سـيحدد
أنهــا عافيــة ومناســبة؟ يم ــن أ بعـ

األفــراد مســتواهم المعيشــي أو

طبيعــة معيشــتهم جعلهــم ي تفــو بــدورة ميــاه واحــدة ،وهنــا جــاء فــي
النا أ

و لـيس فقـط مناسـبة بـل عافيـة عـدديا ومناسـبة أ منـ

أيضا أ أحصل عل رد في الجانب ال اص بتداطل العقوبتين بين البند
( ) من هذه المادة والمادة  113أيضا ب صوص عيفية طبيق البنـد
( ) « ر أ عقار ي و في حالة
أشـ اص طــرين

ارة بصحة سـاعنيه أو بصـحة

ــمن العقــار أو بــالقرب منــه» ،فمــا هــي ليــة دطــو

مســــاعن األشــــ اص وعيفيــــة اإلثبــــا ألنهــــا
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10

القضائي؟ في األماعن العامة بإم انك الدطو ،بينما دطو مساعن
األش اص يحتا ل

ذ طاص من النيابة العامة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع الدعتور أحمد سالم العري

5

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
ش را سـيد الـرئيس ،أعتقـد أ المـادة بهـا فااـيل عثيـرة،
وهذه التفاايل أثار هـذه التسـاؤال مـن اإلطـوة واألطـوا

أعتقـد لـو

أننا نتر هذه التفااـيل للـورير الم ـتا ليحـدد هـذه الموا ـيع بقـرار

10

منه في ال ئحة الداطلية؛ ألنه ربما في المستقبل ن تشف ال ثير من
الحاال التـي نحتـا أ ن يـد عليهـا ،فـتقترو أ يعاقـب بـالحبس عمـا
جاء في ادر المادة ذا طالف الفرد أو المصـنع أو طـالف االشـتراطا
الصحية التي يصدر بتحديـدها قـرار مـن الـورير ،وعـل هـذه التفااـيل
نحولهــا ل ـ ســعادة وريــر الصــحة أو الجهــا الم تصــة بــورراة الصــحة

15

للقيـام بهــذا األمـر بــدال مـن ذعــر عـل هــذه التفااـيل عـن األمــاعن،
وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمد مهد الحداد

10

العضو أحمد مهدي الحداد:
شـــ را ســـيد الـــرئيس ،أعتقـــد أ األطـــت دال ال ايـــد أثـــار
نقطة مهمة بالنسبة ل وجود دورة مياه واحدة فـي المنـ
ليس بإم ا الدولة أو المسـ ولين أ يقومـوا بـالتفتي
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15

األمــور ،ول ــن هنــا نقطــة مهمــة ربمــا غفلــت عنهــا األطــت دال وهــي
ثقافة العائلة ،عليم العائلة ،الوار الديني ،النمافة ،واآل في البحرين
معمــــم العــــائ

حتــــ العــــائ

المتوســــطة الــــدطل لــــديهم طادمــــة

وطادمتا  ،ف أعتقد أنهـا مشـ لة هنـا أو أ الدولـة ـدطل للتفتـي ،
فهــذه األشــياء المفتــرض أال نناقشــها أاــ

الــوار الــديني ،الثقافــة،

5

النمافــة ،علهــا أمــور حــل هــذه المش ـ لة ،وال أعتقــد أ الشــرطة أو
النيابة العامة ستدطل لتست  ،فهـذه أمـور ال أعتقـد أننـا ن تلـف عليهـا،
وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

شــ را ،فضــل األع محمــد عبــدا

الــدليمي مستشــار شـــ و

اللجا بالمجلس

مستشار شؤون اللجان بالمجلس:
ش را معالي الرئيس ،هذه األفعا علها مر بطة بصدر المـادة

15

عما أو ح سـعادة العضـو جمـا ف ـرو وهـذه العقوبـة يوقعهـا القضـاء
وبنــاء عل ـ شــك ،مــث  :جــار لديــه مرافــق اــحية ـ ثر عل ـ الصــحة
العامة وبالتالي أستطيع أ أرفع عليه ش وى أمام النيابة العامة وأطلب
منها التحر والتحقيق وال شف وغير ذلك ،فليست ورراة الصحة مـن
ســتقوم بال شــف والــدطو

ل ـ هــذه األمــاعن ،و نمــا يجــب حريــك

10

ش وى ج ائية أمام الجهة القضائية الم تصة للبدء بإجراءا التحقيق
وال شف ،و ذا ثبت أ هذه األفعا
أو البياة وبالتالي عل احة اإلنسا

ش ل

ررا عل الصحة العامة

وقع العقوبة أنا ال أعتقد أ ورارة

الصــحة مــن لقـــاء نفســها ســـتدطل األمــاعن ال ااــة نمـــا بنــاء علـــ
ش وى حت يتم حريك الدعوى الج ائية ،وش را
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ را ،فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل البــوعينين وريــر
ش و مجلسي الشورى والنواب

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

5

اطـــب

شـــ را ســـيد الـــرئيس ،فر ـــية أ هـــذه النصـــوص
الس ـ ن ال ــاص ،بمعن ـ بيــو المــواطنين أو المقيمــين؛ قــد
فر ية قاارة ،لم يبنَّ هذا المبن

ال بعد الحصو علـ

ــو

ـرطيا مـن

الجهــا المعنيــة ــــ البلــديا ــــ ودراســة أجــ اء الســ ن مــن حمامــا
ومجــالس ومســاحا يســمح فيهــا بالبنــاء وأطــرى ال يســمح فيهــا بالبنــاء

10

واشــتراطا وار ــدادا وغيــر ذلــك ،و فااــيل التفااــيل ،ولــيس فقــط
دورا المياه ،لم يبنَّ ال بحسب األاو المعمو بها في البلد ،ومعن
ذلك أنه ذا أنشا بناء ط
هـذه النصــوص نصــر

ذلـك فـإ ذلـك يعـد م الفـة ،وأ صـور أ
لـ أمــر مهــم جــدا ،وحــدثت مشــاعل عثيــرة

فيمــا يســم مســاعن العمــا  ،وأعنـ العمالــة التــي سـ ن فــي مبنـ

15

واحد بالعشرا بل بالماا  ،وربما ي و هذا المبن مجه ا بحمام أو
حمامين أو مطبخ أو مطب ين عل سبيل المثا  ،وأعتقد أ هذا النا
يتعامل مع هذه الحاال الم الفـة أاـ

القضـية قضـية فتـي  ،نعـم،

هذا من حق جها أطرى ،فالح ومة قوم بعمـل ضـامني فيمـا بينهـا
نعـم هنـا جهـا أطـرى قـوم بـالتفتي  ،البلـديا مـن حقهـا أ

فـت

سـ ن العمــا  ،وحاليــا اســتحدثنا نصواـا فــي قــانو اإليجــارا

ــنا

10

عل أ هذا الس ن سـي جر علـ عمالـة بعـدد معـين ال ربطهـا رابطـة
لـ الدرجــة الرابعــة وغيــر ذلــك ،وحــددنا المســاحا باألمتــار المربعـة،
وعـــم يســــتوعب هــــذا الســــ ن ،يجــــب أال ي يــــد العــــدد علــــ الحــــد
االستيعابي ،فتعتقد أ هذا النا مفيد جدا في عملية الرقابة من قبل
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 80

1017/1/8م

المضبطة 11

15

الجهـــا الم تصـــة ،وهـــي ورارة الصـــحة فـــي هـــذا القـــانو والبلـــديا
وغيرها ،ولذلك نرى في القانو ذا ه أمورا
ا و رارة اإلس ا وأمورا

وأمورا

ا ورارة التربية والتعليم

ـا الهياـة العامـة للبياـة وأمـورا

ــا ورارة الصــحة مباشــرة ،ذ هنــا عمــل
الح ومية ،وأعتقد أ مو و التفتي

ــاملي بــين الجهــا

أمر محسوم ،ونحن ال نت لم

عن الس ن العاد الموجود الملتـ م باألنممـة والشـرو

5

التـي و ـعتها

ورارة األشنا وش و البلديا والت طيط العمراني عند ادار رطصـة
البناء ،بل نت لم عن م الفا ــ مع األسف ــ موجودة ومضرة بالصـحة
العامة و حتا ل معالجة نعم ،من حق أ جار مجـاور لسـ ن عمالـة
أجنبيـــة أ يشـــت ي مـــن روائـــح أو (ب عـــا ) فا ـــت لتجـــاور طاقتهـــا
االستيعابية ،ألنه فع
أعتقد أ هنا أ

10

م است دامها من قبل أعداد عبيـرة جـدا ،فـ
ش الية ،ال ذا عا هنا ط

مع نا طـر

واألع المستشار القانوني بـورارة شـ و مجلسـي الشـورى والنـواب نبهنـي
ألمــر وهــو أ الــنا الــذ أوردنــاه فــي بدايــة المــادة الســابقة وهــو «مــع
عدم اإلط

بت عقوبة أشد» عـا يجـب أ يـت ي فـي اـدر الفصـل

حت ينطبق عل جميع المواد ،ذا عانـت هنـا قـوانين أطـرى

15

تلـف

فيها العقوبة فهذا ليس لد علم به ،ول ن من الناحية العملية والفنيـة
ـــ عمـا ذعــر ـــ هــذه األمـور واردة والم الفــا هـذه واردة ،ونحــن ال
نـــت لم عـــن الحالـــة العاديـــة للمســـاعن بـــل عـــن الحـــاال االســـتثنائية
الم الفة للقوانين ،وش را

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت دال جاسم ال ايد
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العضو دالل جاسم الزايد:
شـ را ســيد الــرئيس ،طالمــا أنــه ــم ــدار الــنا أقتــرو أ
ي ـــو البنـــد ( ) علـــ النحـــو التـــالي « :ـــر أ مبنـــ أو مســـ ن
م صـــا للعمـــا » حتـــ ال يحـــدث لـــبس وي ـــو المســـتهد

هـــو

المس ن الم صا للعما  ،وست قدم بهـذا االقتـراو ،ول نـي أود أ
أحصل عل رد فيما يتعلق بالبند ( ) أل هنا
والمادة  ،113فإما أ
أو حــذ

حذ

5

عار ا بين هذا البند

المادة  113واالستعا ة عنها بالبند ( )

البنــد ( ) ويــتم و ــع نــا منفــرد بحســب مــا هــو وارد فــي

المادة  ،113وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ را ،فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل البــوعينين وريــر
ش و مجلسي الشورى والنواب

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ش را سيد الرئيس ،عندما

15

ربت مثاال بسـ ن العمـا فـي

البند ( ) « ر أ مبن أو مس ن بدو دورا مياه اـحية عافيـة
أو مناســبة» ،فــنعم أنــا أقصــد ذلــك ،ول ــن لــيس بــالنا ،بمعن ـ أ
النا الحـالي أعثـر شـمولية مـن حديـد األمـر بسـ ن العمـا فقـط،
الجها الم تصة هي من ناقشـت المو ـو مـع اللجنـة المـوقرة ،وهـذا

10

نــا ــم اال فــا عليــه ول ــن للتو ــيح بينــت األمــر ،وأعتقــد أ األمــر
ــ عما جاء في ادر المادة وعما ذعر بع
ــرر عل ـ الصــحة العامــة ،أ

اإلطوة ــ مر بط بوجـود

جــاور حــده ،ســواء طــالف المس ـ ن

القانو أو است دم من قبل أعداد فو قدر ه االستيعابية أو غير ذلك،
وأعتقــد أ الــنا وا ــح وال يحتــا لـ
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و هنا حاال أطـرى

فربما

ـر عـن نطـا العقوبـة ذا نصصـنا

عل ـ س ـ ن العمــا فقــط ب صــوص البنــد ( ) لــيس لــد ــــ ب ــل
أمانـة ــــ رد عليــه ،و ذا عانــت األطـت دال ال ايــد ــرى أ فيــه م الفــة
فتعتقد أ اإل افة التي أ فناها في المادة السابقة يم ن أ
أو يم ن أ

ننينا،

طبق العقوبتا للجرم نفسـه ذا عـا هـو الجـرم نفسـه،

5

وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت مقررة اللجنة
10

العضو هالة رمزي فايز:
شـ را ســيد الــرئيس ،ملحوظــة األطــت دال ال ايــد ب صــوص
التعارض بين البند ( ) والمادة  113اـحيحة ،وبالتـالي قتـرو اللجنـة
ــــ بعــد النقــاش مــع رئيســة اللجنــة ــــ حــذ

البنــد ( ) مــن هــذه المــادة

واإلبقاء عل المادة 113؛ ألنهما يعالجا الجرم نفسه وهـو الـذبح طـار

15

األماعن الم صصة له ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع ف اد أحمد الحاجي
10

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
ش را سيد الـرئيس ،ليسـمح لـي سـعادة وريـر شـ و مجلسـي
الشــورى والنــواب بــت أطتلــف معــه ،الــنا الــذ

ــرب مثــاال بس ـ ن

العما لتو يحه هو نـا مربـك وغيـر وا ـح ،وعـذلك بقيـة الفقـرا
مرب ـــة وغيـــر وا ـــحة ،نحـــن عنـــدما نـــت لم عـــن طفـــح المجـــار أو
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المرافـق الصـحية فقــد ي ـو ذلــك فـي سـ ن العمــا أو غيـر سـ ن
العمــا  ،وســعاد ه أو ــح أ المقصــود بــذلك هــو سـ ن العمــا  ،وفــي
البنــود األطــرى ورد ــــ علـ ســبيل المثــا ــــ مو ــو ربيــة الطيــور داطــل
أقفــاص أو طــار أقفــاص ،واــدر المــادة يقــو :

ــارة بالصــحة ،فــت

ش ـ ا لديــه قفــا فــي حديقــة بيتــه يســتطيع جــاره أ يشــت ي عليــه
ويقــو :

ذلــك

5

ــارا بالصــحة ،و نفلــون ا الطيــور منتشــرة ،هــذا أمــر

مربــك نــت ي ل ـ مو ــو حفــر باــر أو ط ـ ا ميــاه ،أيــن االر بــا

بــين

األمــرين؟ مــا المقصــود ب ـ ا ميــاه؟! وال انــا الموجــودة فــو بيــو
جميع النا ! ماذا فعل النا ؟ يريد عمية مياه

افية بنرض البناء،

لــم يقــل الــنا :حفــر باــر و رعيــب طـ ا ميــاه ،بــل قــا  :حفــر باــر أو

10

رعيـب طـ ا ميـاه ،مــا دطـل طـ ا ميـاه بحفــر باـر؟! أعتقــد أ عــل
هذه األمور فصيلية وقد يـد أو قصـر ،وعمـا فضـل األع الـدعتور
أحمد العري

أ هذه األمور يجب أ

تر ل ئحـة التنفيذيـة للقـانو ،

اليــوم ســن يد أمــرا وســننقا أمــرا ،أنــا عيــف ستفســر مو ــو ط ـ ا
المي ـاه! و ربيــة طيــور ،وحمــام داطــل طيمــة ،هــل ســتذهب ل ـ منطقــة
الص ير وداطل ال يمة ستنشا حماما؟ هذه األمور يجب أ
هذه البنود مرب ة وأعرر أ هذه األمور يجب أ

15

و ـح أل

ذعر في ال ئحـة

التنفيذيـــة للقـــانو التـــي صـــدر بقـــرار عـــن الـــورير ،وهـــذه وجهـــة نمـــر
الدعتور أحمد العري

أيضا ،وش را
10

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع الدعتور عبدالع ي حسن أبل

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ش را سيد الرئيس ،الحمت أ اللجنة الموقرة طالفت النا
األالي و وسعت في بع
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15

فضل رميلي األع ف اد الحـاجي ،حفـر باـر أو و ـع نـاء لميـاه أو حتـ
برميل مياه ل سـت دام المن لـي ،مـا ع قـة ذلـك بالصـحة العامـة؟ هـذا
قانو يتعلق بالصحة العامة ،فينبني أ األمور التي ضر الصحة العامة
هي التي ي الفها القانو أو يعاقب عل م الفتها القانو أرى أ البند
(د) األاــلي م تصــر ومح ـدد ،واللجنــة ــــ مــع عــل االحتــرام والتقــدير

5

لها ــ أوات بإعـادة اـياغة المـادة ليقـرأ البنـد (د) علـ النحـو التـالي:
« حفر بار أو رعيب ط ا لنرض وفير المياه ل سـتعما المن لـي أو
ألية اغراض أطرى»  ،أ م الفة للصحة العامة في هذا؟ ال

ـرر علـ

الصحة العامة عندما أرعـب ط انـا للميـاه علـ سـبيل المثـا  ،أرى أنـه
ينبنــي أ

ــربط جميــع المســائل بالصــحة العامــة ومــدى

ــررها علــ

10

الصحة العامة وهنا أمور أطرى مثل مو و ربية الطيور ،أعتقـد أ
األمـور التـي ليسـت ذا اـلة بالصـحة

اللجنة لم وفق في دطـا بعـ
العامة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

15

ش را ،فضل األع الدعتور محمد عبدا

الدليمي المستشار

القانوني لش و اللجا بالمجلس

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
ش را سيد الرئيس ،أريد أ أو ح للـدعتور عبـدالع ي أبـل

10

والسادة األعضاء أ عل هـذه األفعـا ورد فـي المـادة  4مـن مشـرو
القانو األالي ،ول ن اللجنة وجد أ هذه األفعا م الفا ويجـب
أ

ُو ع في فصل العقوبا  ،وستقرأ المادة  « :4عد م الفة ألح ام

هذا القانو أ من األفعا والحاال التاليـة :أ االحتفـا

بـت نـو مـن

الحيوانا أو الطيور في س ن أو حميرة أو أقفاص أو في حالة أطرى
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15

بحيــم يت ــو منهــا أو مــن أحــدها و ــعا يســبب

ــررا علــ اــحة

ساعني الم ا أو الحيوا ب ر أو جميع أ نو من الم الفا
أو الرواسب الصلبة أو السائلة » ،عل هـذه األفعـا ليسـت مـن و ـع
اللجنة بـل عانـت موجـودة فـي المشـرو األاـلي ول ـن اللجنـة وجـد
أنها م الفا  ،وبالتالي من الصحيح أ

و ع في فصل العقوبا حت

5

و ع لها عقوبة ،فنقلت باعتبارها م الفا وو عت لها عقوبا  ،هذا
مــا قامــت بــه اللجنــة ،ويجــب أ ي طــذ بعــين االعتبــار أ هــذه األفعــا
موجودة في المشرو األالي ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش را ،فضل األع الدعتور عبدالع ي حسن أبل

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شـ را ســيد الــرئيس ،مــع عــل االحتــرام والتقــدير ،مــا اــلة
حفـر باـر أو و ـع طـ ا ميـاه ل سـت دام المن لـي بالصـحة العامــة؟ ذا

15

عـا هنــا منطــق لــذلك فســنقبله ،ول نــي ال أجــد فــي ذلــك مساسـا
بالصحة العامة ،قد يمس مو ـو واـيل الميـاه أو اآلبـار االر واريـة أو
المياه األطرى ول ن ليست له الة بالصحة العامة ،فينبني أ ي و
بن

هنا منطق في و ع هذه الشرو

النمر عن عونهـا م الفـة أو

غيــر م الفــة أو عونهــا فــي المــادة  4أو فــي م ــا
بالصحة العامة؟ ذا عا هنا

طــر ،مــا اــلتها

10

و يح فلنفهم ذلك ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
شـــ را ،فضـــل األع الـــدعتور وليـــد طليفـــة المـــانع الوعيـــل
المساعد للمستشفيا بورارة الصحة
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الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،هنــا مفهــوم للصــحة العامــة ،الصــحة
العامة ليست مجموعة ،فهي قـد ـت ي مـن الفـرد نفسـه ،فـت مشـ لة
حدث عل مستوى الفرد يم ن أ

نتقل ل أفراد طرين في األسـرة

ومن ثم ل المجموعة فالمجتمع وعنـدما نـت لم عـن
حفــر باــر ،و ذا عانــت هنــا بعـــ
الميــاه ،أ

ـ ين الميـاه أو

5

األمــراض التــي نقــل مــن طـــ

ذا عــا فــي البيــت نفســه ش ـ ا مصــاب بــال وليرا أو

التيفوئيد ـــ مـث ـــ وعـا

ـ ين الميـاه غيـر سـليم وي ـتلط بالمجـار

داطل المنـ  ،أو قـد يـتم حتـ حفـر باـر واطت طـه بتنابيـب المجـار ،
وحدثت عدوى فـي المنـ ؛ فهـذه العـدوى قـد نتشـر فـي عـل المنطقـة

10

القريبة من البيت أو المجتمع أو حت البلـد ،اـحيح أ الشـ ا لديـه
حريــة ش صــية ول نهــا راعميــة ،أ أننــي لــد حريــة ش صــية فــي
نتقـل مـن بيتـي لـ

بيتي والبد أ أراعي أ هنا مشاعل يُم ـن أ

البيــو القريبــة منــي؛ ربمــا نــرى أ حفــر باــر أو ــر ط ـ ا أو أشــياء
بسيطة أطرى فـي البيـت غيـر مهمـة ول ـن أثرهـا ي ـو عبيـرا فيمـا

15

بعــد ،ألنــه بــدايتها بــدأ مــن ال ليــة البســيطة الصــنيرة الموجــودة فــي
المجتمع ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضلي األطت رهوة محمد ال وار

10

العضو زهوة محمد الكواري:
ش را سيد الـرئيس ،بالنسـبة لـ حفـر باـر واألفعـا األطـرى
المنصوص عليها ،أقو ــ عما ذُعرَّ ــ نها مفصـلة بشـ ل رائـد علـ
الحــد ،ونحــن البــد أ نتطــذ بعــين االعتبــار أ عــل هــذه األمــور التــي
حصر ها المادة ــ ومثا عل ذلك عملية حفر البار ــ مشـروطة ،وهنـا
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15

جهــا

عطــي أل ش ـ ا يريــد أ يحفــر باــرا االشــتراطا المطلوبــة،

واإلجــراءا المتبعــة ،وهنــا مجلــس ميــاه معنــي بهــذا األمــر وعــذلك
هنـــا ورارة الصـــناعة والتجـــارة والســـياحة؛ والمشـــ لة فـــي الـــنا أ
ظاهره يوحي بـت هـذا المو ـو ال نمـر فيـه ال ورارة الصـحة ووجهـة
نمــر أ هــذه الموا ــيع عل ـ مســتوى البلــد لهمــا جهــا أطــرى نمــر

5

فيهــا ،وبالتــالي نحــن ال ننمــر ل ـ نتيجــة األفعــا  ،فعنــدما أحفــر باــرا
و نتيجته احيحة ،وبحسب المبدأ االحترار فإنك قبل أ

توجه

للحصــو عل ـ التــرطيا حقــق عــل االشــتراطا و نمــر ل ـ جميــع
األمــور نحــن فــي البحــرين نقــوم بهــذا األمــر ،ولتســمحوا لــي المرافــق
الصـ حية وميــاه المجــار لــم عــد موجــودة ،أل البحــرين اــار علهــا

10

مدينة ،وال أستطيع الحـديم وعـت البحـرين مارالـت فـي ال مسـينيا
أو الستينيا ؛ من وجهـة نمـر أرى أ هـذا ال يجـور ،ألننـا واـلنا لـ
مستوى بنية حية أعبر مـن ذلـك ،وار فعنـا عـن هـذه األمـور ،ويم ـن
و ع هذه األمور في اللـوائح الداطليـة مـن أجـل النـا

الـذين لـم يصـلوا

لـ هــذه المرحلـة بعــد ،ول ـن علـ أال عمـم هــذه األمـور؛ هــذه وجهــة

15

نمر  ،ألننا لدينا اشتراطا ولدينا جراءا أرق من األمور الموجودة
في النا ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمـــد براهيــم بهـــ اد

10

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ش را سيد الرئيس ،فـي هـذه المـادة البنـد (أ) لفـت انتبـاهي
حيم يقو « :االحتفا
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حميرة أو أقفاص أو في حالة أطرى» ،الحيوانا والطيور هـذه أمرهـا
هين ،ول ن ذا عا لدى أحد األش اص في بيته أسدا فهل يُعاقب؟!
وقد حدث قبل أسبوعين أو ث ثة أ أحد ال وار دطل أحد البيو ورأى
فيه أسدا وأراد أ يصوره فضربه األسد وجـرو أاـابعه ،وعنـدما ذهـب
ل المستشف لم يسـتطع قـو الحقيقـة حتـ ال يـ ذ اـاحب البيـت،

5

ول ن المستشف عندما علموا بت سـبب اإلاـابة أسـد قـالوا لـه لـيس
لــدينا دواء لــك ومــن األفضــل أ

عــود ل ـ بلــد للع ـ

؛ فهــل اــاحب

البيــت فــي هــذه الحالــة أو فــي حالــة هــروب األســد مــن بيتــه وحت ـ فــي
مســتلة احتفاظــه بحيــوا مفتــر
رأيي أ من يحتف

فــي بيتــه يُتــر مــن دو عقــاب؟! فــي

بطيور أليفة أفضل ب ثيـر ممـن يحـتف

بحيوانـا

10

مفترسة هل من المعقو أ يُتر شـ ا ولديـه أسـد؟ وقـد قـرأ فـي
جريدة األمس أ مجموعة من الفيلة في الهند دطلت قريـة وعاثـت فيهـا
فســادا ،الفيــل يم ــن أ ي ســر لــك يــدا أو قــدما ،ل ــن األســد أو
النمر سو

يتعلك بتعملك
15

الرئيـــــــــــــــس:
يــا أع أحمـــــد هـــل قتــرو

ـــافة مــادة لمنــع ربيـــة األســود فـــي

المنار ؟

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

10

نعــم ســيد الــرئيس ،ول ــن لــيس األســود لوحــدها و نمــا جميــع
الحيوانا المفترسة ،وش را
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ را ،يــا طــوا هــذه المــادة طويلــة وفيهــا فااــيل عثيــرة،
وبع

و

اإلطوا طلبوا أ

فاايلها في ال ئحة التنفيذية للقـانو

التـــي يصـــدرها الـــورير الم ـــتا ،أل هـــذه التفااـــيل لـــيس م انهـــا
القانو  ،والبع
والــبع

اآلطر اقترو عدي

فقرا هـذه المـادة،

عل بع

5

اقتــرو عــادة المــادة ل ـ اللجنــة لم يــد مــن الدراســة؛ وأرى أال

نت ــذ قــرارا فــي هــذه المــادة اليــوم ،وســو
الجلسة القادمة بإذ ا

أ ــر ل ــم المجــا حت ـ

لدراسة هذه المادة واإل يا بتوايا محددة،

وأرجــو أال نعيــد نقــاش اليــوم مــرة أطــرى ألننــا أطــذنا وقتــا طــوي فــي
اســـتعراض هـــذه المـــادة ،وأرجـــو عـــذلك أ يـــتم التوافـــق بـــين اآلراء
شـاء ا

الم تلفة فـي األسـبو القـادم

10

فصـل العقوبـا فصـل طويـل

ومهــم ولــذلك سنوااــل مناقشــته فــي الجلســة القادمــة بــإذ ا

ولــدينا

قرير بشت مشـارعة وفـد مجلـس الشـورى فـي االجتمـا السـابع عشـر
لرؤساء المجالس واللجا الوطنية للسـ ا  ،المنعقـد فـي شـرم الشـيخ
ــــ جمهوريــة مصــر العربيــة ،ط ـ

الفتــرة مــن  8ل ـ  9نــوفمبر 1012م

15

و قريــر بشــت مشــارعة وفــد مجلــس الشــورى فــي فعاليــا «هــذه هــي
البحرين»  ،المنعقدة في روما ــ الجمهورية اإليطالية ،طـ

الفتـرة مـن

 9ل  11نوفمبر 1012م ،فهل هنا م حما عليهما؟ فضلي األطت
دال جاسم ال ايد
10

العضو دالل جاسم الزايد:
ش را سيد الرئيس ،في قرير مشارعة وفد مجلس الشورى
في فعاليا «هذه هي البحرين» أعتقد أنـه دطـل

ـمن أورا التقريـر

ورقــة طااــة باألمانــة العامــة ،وهــي طلبيــة ،ومــن المفتــرض رالتهــا مــن
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التقريــر ،حت ـ ال يُرفــع التقريــر متضــمنا هــذه الورقــة ال ااــة باألمانــة
العامة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:
ش را ،فضل األع أحمد مهد الحداد

5

العضو أحمد مهدي الحداد:
ش ـ را ســيد الــرئيس ،بالنســبة ل ـ االجتمــا الــذ عُق ـدَّ فــي
شرم الشيخ وحضره سعادة العضو جمعـة ال عبـي لـد استفسـار حـو
حضور سع دو عربيـة

ـمنها ثـ ث دو طليجيـة هـي البحـرين وقطـر

10

والســعودية ،فمــا هــو ســبب عــدم حضــور  11دولــة أطــرى؟ هــل عــا
مو ـو االجتمـا غيــر مهـم؟ هــل هنـا

شـ اليا أطــرى؟ أريـد فقــط

و يح هذه النقطة ،وش را

الرئيـــــــــــــــس:

15

ش را ،فضل األع جمعة محمد ال عبي

العضو جمعة محمد الكعبي:
ش را سيد الـرئيس ،نحـن حضـرنا المنتـدى المقـام فـي شـرم
الشيخ ،ورأينا أ القائمين عل المنتـدى وجهـوا الـدعوا لجميـع الـدو
العربيــة ،ول ــن الــذين حضــروا هــم ســع دو فقــط ،ولــم يقــدم البقيــة
اعتذار عن الحضور ،وهذا ليس من اطتصاانا و نما هو من اطتصاص
القائمين عل المنتدى ،وش را
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