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 (1ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

بعض  بتعديل قانون مشروع

أحكام قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )

م، املرافق للمرسوم رقم 1976

 .م2018( لسنة 38)
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 م2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (1التقرير )

 

بشأن تقرير اللجنة  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
 )السابقة(

العقوبات الصادر  بتعديل بعض أحكام قانونمشروع قانون خبصوص 
( 38افق للمرسوم رقم )، املرم1976( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )

 م2018لسنة 

 الفصل التشريعي الخامس - ثانيدور االنعقاد العادي ال

 مقدمة:

 5ف /  أخ ص ل  184رقم )الخطاب ، وبموجب م2019أكتوبر  21بتاريخ 

عدت تقاريرها القوانين التي أ   واقتراحات ، بخصوص إعادة النظر في مشروعات(2د 

؛ خامسمن الفصل التشريعي ال ولمن قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األ

إلى لجنة  الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرسل صاحب

مشروع قانون  تقرير اللجنة السابقة بشأن الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون 

( لسنة 15عديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )بت

إلعادة النظر في التقرير  ،م2018( لسنة 38م، المرافق للمرسوم رقم )1976

ليتم عرضه  المذكور، أو االكتفاء بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، وإعداد تقريرها

 الموقر. على المجلس
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 اللجنة:أوالً: إجراءات 

 :ةاآلتي اتفي االجتماع –الذكر آنف  – مشروع القانونتدارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019أبريل  15 10

 5 1 م2019أبريل  22 11

 5 2 م2019أكتوبر  22 2

 
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على  (2)

 به والتي اشتملت على ما يلي: المتعلقةالوثائق 

)مرفق( تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني السابقة  -

 والمتضمن:

 القانوني. لرأيهيئة التشريع واقانون المذكور، ومذكرة مشروع ال 

 .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

 

( من دور االنعقاد األول 11بدعوة من اللجنة الساااابقة شاااارال في االجتماع ر     (3)

 ممثلون عن كل من:
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 المنصب االسم

 وزارة الداخلية

 النقيب محمد يونس الهرمي
إدارة  –رئيس شعبة اللجان الوزارية 

 الشؤون القانونية

 إدارة الشؤون القانونية المالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 مستشار قانوني   السيد إسماعيل أحمد العصفور
 

 

 

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة عاتاجتما حضر (4)

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 الدكتور علي حسن الطوالبة
القائم بأعمال رئيس هيئة 

 المستشارين القانونيين

  باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة نورة محمد خميس

 أخصائي سجل عام سيبفاطمة عبدالجبار السنا

 العالقات واإلعالمإدارة 

 أخصائي إعالم  السيد علي محمد سلمان
 

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

سالمة مشروع  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى انتهت

 القانون من الناحية الدستورية.
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ا:
ً
 آراء اجلهات التي التقتها اللجنة السابقة: ثالث

 ة:لداخليرأي وزارة ا .1

 لرأيهيئددة التشدددددددريع وا ةمع مددا ورد في مددذكر الددداخليددةتوافق رأي وزارة 

 القانوني بشأن مشروع القانون.

 

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة رأي   .2

 ةتوافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع ما ورد في مذكر

 القانوني بشأن مشروع القانون. والرأيهيئة التشريع 

ا: رأي اللجنة:
ً
 رابع

مشروع قانون بتعديل بعض اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص تدارست 

م، المرافق 1976( لسنة 15أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

إلعادة النظر فيه، أو االكتفاء بعد إعادته إلى اللجنة  ،م2018( لسنة 38للمرسوم رقم )

 بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة.

من ثالث مواد، تضدددددمنت  –فضدددددالا عن الديباجة  –وع القانون يتألف مشدددددر 

يد بنص المدادة ) المااد  اوول  جد ا( على النحو اآلتي:  277اسدددددددتبددال نص  مكررا

"يعاقب بالسددجن مدة ال تزيد على عشددر سددنوات وبالرامة ال تقل عن خمسددمائة دينار 

نفجار بقصدددددددد وال تتجاوز ألف دينار كل من صدددددددنتع عبوات قابلة لالشدددددددتعال أو اال

اسدددددددتخدامها أو توزيعها السدددددددتخدامها في تعريو حياة الناس أو األموال العامة أو 

 الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الالرو".

إضدددددافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما:  الماد  الثانيةوتضدددددمنت   

ا  277المادة ) بالسدددددجن مدة ال تزيد على خمس ( ونصدددددت على أن " يعاقب 1مكررا
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سددددددنوات وبالرامة ال تزيد على خمسددددددمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة 

ستخدامها في تعريو حياة الناس أو األموال العامة أو  لالشتعال أو االنفجار بقصد ا

 الخاصة للخطر".

  

ا  277وأما المادة )  تزيد ( فقد نصددت على أن "يعاقب بالسددجن مدة ال 2مكررا

على ثماني سددددنوات كل من وزع أو اسددددتخدم العبوات القابلة لالشددددتعال أو االنفجار 

لذات الالرو. وتكون العقوبة السدددددددجن المؤبد أو المؤقت الذي ال يقل عن عشدددددددر 

سددنوات إذا أفضددى االسددتخدام إلى عاهة مسددتديمة، وتكون العقوبة اإلعدام أو السددجن 

 سان".المؤبد إذا أفضى االستخدام إلى موت إن

 تنفيذية. الماد  الثالثةفيما جاءت  

 

يهدف مشددروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصددنيع واسددتخدام العبوات  

القابلة لالشددتعال واالنفجار وتعريو حياة الناس واألموال العامة والخاصددة للخطر، 

 وتالليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع واالستخدام حمايةا للوطن والمواطنين.

 

 

وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة األفعال اإلجرامية الخطيرة، 

ا( من الحبس والالرامة أو بإحدى هاتين  277حيث تم تشديد عقوبة المادة ) مكررا

العقوبتين لتصل إلى السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبالرامة ال تقل عن 

صنّع عبوات قابلة لالشتعال أو خمسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار لكل من 

بقصد استخدامها أو توزيعها الستخدامها في تعريو حياة الناس أو األموال  االنفجار

ا  العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الالرو. علما

م، المعدل لقانون 2008( لسنة 14بأن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم )

 م.1976( لسنة 15بات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )العقو
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أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد عالجت حالتين لم يكن قد ن ّص عليهما 

ا  277سابقاا، الحالة األولى في المادة ) ( حيث عاقبت على الحيازة واإلحراز 1مكررا

ا مكر 277لعبوات قابلة لالشتعال أو االنفجار. أما المادة ) ( فعاقبت كل من وزع 2را

أو استخدم العبوات القابلة لالشتعال أو االنفجار لذات الالرو، وبذلك تدارك مشروع 

القانون كل الحاالت التي لم يكن معاقَباا عليها ويمكن أن ي فلت الجاني فيها من العقاب، 

وسّد بذلك النقص التشريعي وحارب اإلجرام الذي يستهدف أرواح األبرياء من 

 مواطنين والمقيمين.ال

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة  وفي ضوء ذلك،

الشؤون الخارجية والدفاع جنة لأعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه 

 قانونالمشروع الموافقة من حيث المبدأ على ب ( في توصيتهاالسابقةواألمن الوطني )

مجلس ما انتهى إليه قرار بالتوافق مع  –افقة على نصوص مواده المذكور، والمو

 كما وردت في الجدول المرفق. –الموقر  النواب

 

 
ً
 ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:خامس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشدددددددورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالا لنص المادة )

 اختيار كل من:

 

 ا.يً مقرًرا أصل عبدالرحمن محمد جمشيرسعاد  العضو  1

 ا.يً احتياط مقرًرا سعاد  العضو يوسف أحمد الغتم 2
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ً
 ا: توصية اللجنة:سادس

فإن قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 اللجنة توصي بما يلي:

الموافقة ب )السابقة( لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بتوصيةلتمسك ا  -

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر  من حيث المبدأ على

( لسنة 38م، المرافق للمرسوم رقم )1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 .م2018

 

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. -

 

 

 المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واومر معروض عل  

 

 

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان              فيصل راشد النعيمي                 

 رئيس اللجنة              نائب رئيس اللجنة                     
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 1976( لسنة 15مرسوم بقانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بال

 2018( لسنة 38افق للمرسوم رقم )المر 

 

المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 مسم  المشروع 

 

ر     (  مشااااااروع  اااانون

بتعديل بعض  لساانة        (

أحكااااا  اااانون العقوباااات 

مرساااوا بقانون الصاااادر بال

 1976( لسنة 15ر    

 المشروعمسم  

 

 دون تعديل

 مسم  المشروع

 

 دون تعديل

 مسم  المشروع

 

ر     (     مشاااااااروع  اااانون

   بتعديل بعض لساااااانة       (

أحاكااااا  ااااناون الاعاقاوباااات 

مرسااااوا بقانون الصااااادر بال

 1976( لسنة   15ر    
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 الديباجة 

نحن حمد بن عيس  آل 

                           خليفة

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قددددانون العقوبددددات 

الصدددادر بالمرسدددوم بقانون 

، 1976( لسدددددنة 15رقم )

 وتعديالته،

أقددرت مددجددلددس الشدددددددددورى 

لقددددانون  ومجلس النواب ا

ه، وقد صددددددتقنا  اآلتي نصدددددق

 عليه وأصدرناه:

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 
 

 

 دون تعديل
 
 

 

 الديباجة

نحن حمااد بن عيسااااااا  آل 

  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعدلددى قدددداندون الدعددقددوبددددات 

الصددددادر بالمرسددددوم بقانون 

نة 15رقم ) ، 1976( لسددددددد

 وتعديالته،

أقدددرت مدددجدددلدددس الشدددددددددورى   

نون  لقددددا نواب ا ل ومجلس ا

ه، وقد صدددددددتقنا  اآلتي نصددددددق

 عليه وأصدرناه:
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 مكرًرا( 277)

 

 

 

 

 

يعدداقددب بددالحبس والالرامددة 

أو بإحدى هاتين العقوبتين 

كل من صدددنتع عبوات قابلة 

لالشدددددددتعدددال أو االنفجدددار 

خدامها في  بقصددددددددد اسدددددددت

 اوول ماد  ال

 

لمددددادة              تبددددَدل بنص ا ي سدددددددد

ا( من قددانون  277) مكررا

الدددعدددقدددوبددددات الصددددددددددادر 

بدددالمرسدددددددوم بقدددانون رقم 

، النص 1976( لسنة 15)

 اآلتي:

مدة ال  بالسدددددددجن  قب  عا "ي

تزيد على عشدددددر سدددددنوات 

وبددالددرامددددة ال تددقددددل عددن 

خمسمائة دينار وال تتجاوز 

ألف دينار كل من صدددددددنّع 

 اوول ماد  ال

 

 دون تعديل

 اوول ماد  ال

 

 دون تعديل

 اوول ماد  ال

 

ي سددددددددتددبددددَدل بددنددص الددمددددادة                

ا( من قددددانون     277) مكررا

الددددعددددقددددوبددددات الصدددددددددددادر   

بقددانون رقم بددالمرسدددددددوم   

، النص 1976( لسدددنة 15)

 اآلتي:

"يعدداقددب بددالسدددددددجن مدددة ال   

تزيد على عشددددددر سددددددنوات   

وبدددالدددرامددددة ال تدددقددددل عدددن 

خمسمائة  دينار وال تتجاوز 

ألف دينددار كددل من صدددددددنّع 
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

تعريو حيدددداة الندددداس أو 

األموال العامة والخاصددددددة 

للخطر، أو حدداز أو أحرز 

مواد ما صدددددددنع منها لذات 

 الالرو.

عبوات قابلة لالشدددددتعال أو 

االنفجار بقصددد اسددتخدامها 

ي أو توزيعها الستخدامها ف

تعريو حيدددداة الندددداس أو 

األموال العامة أو الخاصددة 

للخطر، أو حدداز أو أحرز 

مواد ما صدددددددنّع منها لذات 

 الالرو."

عبوات قابلة  لالشددددددتعال أو 

االنفجار بقصدددد اسدددتخدامها 

أو توزيعها السددددتخدامها في 

لندددداس أو    تعريو حيدددداة ا

العامة أو الخاصدددددة    األموال 

للخطر، أو حدددداز أو أحرز 

لذات  ها  مواد ما صدددددددنّع من

 الالرو."
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 الثانيةماد  ال 

إلى قانون العقوبات ت ضاف 

الصدددادر بالمرسدددوم بقانون 

( لسددددددددددددندددددة       15رقدددددم )

مددادتددان جددديدددتددان  1976

ا  277برقمي ) ( 1مكررا

ا 277و) (، نصهما 2مكررا

 اآلتي:

 

 

 

 الثانيةماد  لا

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةماد  ال

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةماد  ال

إلى قانون العقوبات  ت ضددداف 

بقانون الصددددادر بالمرسددددوم 

( لسدددددددددددددنددددددة          15رقددددددم )

مددادتددان جددديدددتددان  1976

ا  277برقمي ) (    1مكررا

ا 277و ) (، نصهما 2مكررا

 اآلتي:
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (:1مكرًرا  277) ماد 

سجن مدة ال تزيد  يعاقب بال

عددلددى خددمددس سدددددددددنددوات 

وبالرامددددة ال تزيددددد على 

نار كل من  ئة دي ما خمسددددددد

حاز أو أحرز عبوات قابلة 

لالشدددددددتعدددال أو االنفجدددار 

خدامها في  بقصددددددددد اسدددددددت

تعريو حيدددداة الندددداس أو 

األموال العامة أو الخاصددة 

 للخطر.

 

 

 (:1مكرًرا  277) ماد 

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 

 (:1مكرًرا  277) ماد 

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 (:1مكرًرا  277) ماد 

يعاقب بالسددددجن مدة ال تزيد 

عدددلدددى خدددمدددس سدددددددددندددوات   

وبددالددرامددددة ال تددزيددددد عددلددى 

خمسدددددددمددائددة دينددار كددل من   

لة  قاب حاز أو أحرز عبوات 

ر لالشدددددددتعددال   أو االنفجددا

بقصدددددددددد اسدددددددتخدددامهددا في 

لندددداس أو  تعريو حيدددداة ا

األموال العامة أو الخاصدددددة 

 للخطر.
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (:2مكرًرا  277ماد  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2مكرًرا  277ماد  )

  قرر المجلس الموافقددددة

على نص المدددادة كمدددا 

ورد فددددي مشدددددددددددروع 

لقددددانون، مع مراعدددداة  ا

تصدددحيل الخطأ النحوي 

( لتصددبل ثمانفي كلمة )

(، والدددخدددطددددأ ثاااماااااناااي)

اإلمددالئددي فددي كددلددمددددة 

بل انسددددددددددان) لتصدددددددد  )

 .(إنسان)

 (:2مكرًرا  277ماد  )

  الددمددوافددقددددة عددلددى قددرار

الموافقددة مجلس النواب بدد

على نص المددددادة كمددددا 

ورد فدددددي مشدددددددددددروع 

مراعدددداة  مع  نون،  لقددددا ا

تصدددددحيل الخطأ النحوي 

( لتصدددبل ثمانفي كلمة )

(، والدددخدددطددددأ ثاااماااااناااي)

اإلمدددالئدددي فدددي كدددلدددمددددة 

( لددتصددددددددبددل انسددددددددددان)

 .(إنسان)

 (:2مكرًرا  277ماد  )
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 

سجن مدة ال تزيد  يعاقب بال

على ثمان سددددنوات كل من 

وزع أو اسددددددتخدم العبوات 

القددددابلددددة لالشدددددددتعددددال أو 

 االنفجار لذات الالرو.

وتكون العقوبددددة السدددددددجن 

لذي ال  بد أو المؤقت ا المؤ

يقل عن عشدددر سدددنوات إذا 

أفضى االستخدام إلى عاهة 

 

 )النص بعد التعديل(

 ((2مكرًرا  277)ماد  ) 

سجن مدة ال تزيد  يعاقب بال

سنوات كل من  ثمانيعلى 

وزع أو اسددددددتخدم العبوات 

القددددابلددددة لالشدددددددتعددددال أو 

 االنفجار لذات الالرو.

وتكون العقوبددددة السدددددددجن 

لذي ال  بد أو المؤقت ا المؤ

يقل عن عشدددر سدددنوات إذا 

أفضى االستخدام إلى عاهة 

 
 

 

 

 

يعاقب بالسددددجن مدة ال تزيد 

سددددنوات كل من  ثمانيعلى 

خدم العبوات  وزع أو اسدددددددت

القددددابلددددة لالشدددددددتعددددال  أو  

 االنفجار لذات الالرو.

وتكون العقوبددددة السدددددددجن 

المؤبددد أو المؤقددت الددذي ال 

يقل عن عشددددر سددددنوات إذا 

أفضددى االسددتخدام إلى عاهة 
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

مسددددددتديمة، وتكون العقوبة 

اإلعدام أو السددددددجن المؤبد 

إذا أفضددددى االسددددتخدام إلى 

 موت انسان.

مسددددددتديمة، وتكون العقوبة 

اإلعدام أو السددددددجن المؤبد 

إذا أفضددددى االسددددتخدام إلى 

 .إنسانموت 

مسدددددددتديمة، وتكون العقوبة 

اإلعدام أو السدددددددجن المؤبد   

إذا   أفضدددى االسدددتخدام إلى 

 .إنسانموت   
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المادة في القانون نص 

 النافذ

نصوص مواد مشروع 

 القانون 

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 الثالثةماد  ال 

رئيس مجلس الوزراء  على

كددددل فدديددمددددا  –والددوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  –يخصددددده 

ا  القانون، وي عمل به اعتبارا

من اليوم التددددالي لتدددداريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 الثالثةماد  ال

 دون تعديل

 الثالثةماد  ال

 دون تعديل

 الثالثةماد  ال

رئيس مجلس الوزراء  على

كددددل فددديدددمددددا    –والدددوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  –يخصددددددده 

ا  القانون، وي عمل   به اعتبارا

لتدددداريخ   لتددددالي  يوم ا ل من ا

 نشره في الجريدة الرسمية.
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 م2019أبريل  21التاريخ: 
 

 

 محد بن مبارك النعيمي احملرتم /سعادة األستاذ 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الموضوع: 

  م.2018( لسنة 38م، المرافق للمرسوم رقم )1976( لسنة 15بقانون رقم )

 

 ،تحية طيبة وبعد،،

 

 

علي بن صالح الصالح رئيس معالي السيد ، أرفق ا2019أبريل  15بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  126   ، ضمن كتابه ر المجلس

( لسنة 15بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،م2018( لسنة 38افق للمرسوم رقم )م، المر1976

والقانونية، وذلك لمنا شته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

 واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشااااؤون التشااااريعية والقانونية اجتماعها  م2019أبريل  21وبتاريخ      

و رار مجلس النواب  ،المذكور ، حيث اطلعت على مشااااااروع القانونالرابع عشررررررر

 .بحضور المستشار القانوني للجنة وذلك بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدا مخالفة مشااااااروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكاا الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر ترى اللجنة سالمة      

( لسنة 38افق للمرسوم رقم )م، المر1976( لسنة 15بقانون رقم ) بالمرسوم

 من الناحية الدستورية.، م2018

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 بإضافة قانون مشروع خبصوص

 عشرونلوا الثالثة برقم جديدة مادة

 رقم بقانون املرسوم إىل( مكرًرا)

 نظام بشأن ،م2002 لسنة( 3)

 البلدية، اجملالس أعضاء انتخاب

   بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 .(النواب جملس من املقدم
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 م2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (1التقرير: )

 

بشأن  تقرير اللجنة خبصوص تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة )السابقة(
ا( إىل املرسوم 

ً
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرر

بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية )املعد يف  2002( لسنة 3بقانون رقم )
 ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثاني 
 

 مقدمة:

/ ص ل ا ب /  187ا، وبموجب الخطاب ر    2019أكتوبر  21بتاريخ 

أكتوبر  20(، وبناًء على  رار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2د5ف

ا، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسي  بقوانين والتي 2019

من الفصل  األولعقاد العادي أُعدت تقاريرها من  بل اللجنة السابقة خالل دور االن

المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس ؛ فقد أرسل صاحب الخامسالتشريعي 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة  السابقة(  الشورى

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرًرا( إلى بخصوص 

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية  2002( لسنة 3بقانون رقم ) المرسوم

إلعادة النظر في التقرير ؛ )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

وإعداد تقرير يتضمن رأي المذكور، أو االكتفاء بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، 

 عرضه على المجلس. لاللجنة بشأنه 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالية: -1

ر    الر  

 االجتماع

 الفصل الدور تاريخ االجتماع

أبريل  08 18 1

 ا.2019

1 5 

أبريل  15 19 2

 ا.2019

1 5 

أبريل  29 20 3

 ا.2019

1 5 

أكتوبر  22 2 4

 ا2019

2 5 

 

لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على اطلعت اللجنة أثناء دراستها  -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

  والمتضمن: )مرفق(تقرير اللجنة السابقة 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من الناحية الدستورية.  -

  رار مجلس النواب ومرفقاته.  -
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ا 2019أبريل  15( المنعقد بتاريخ 19 دعت اللجنة  السابقة( إلى اجتماعها ر    -3

 كل من:

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقد حضر كل من: -

 وكيل الوزارة لشؤون البلديات. الدكتور نبـيل محـمد أبـو الفتـح 1

المستشار القانوني بشؤون  السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي 2

 .البلديات

 

 اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر كل من:وزارة العدل والشؤون  -

 مستشار قانوني.   السيد أحمد حسني درويش 1

 مستشار قانوني.  السيد إسماعيل أحمد العصفور 2

 

 مجلس الشورى: األمانة العامة بمن  اجتماعات اللجنةحضر  -4

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. السـيــد عبدالرحيم علي محمد 1

 .مشرف شؤون اللجان طريف السيد أيوب علي 3

 باحث قانوني. السـيــد عـلــي نــادر الســلـــــوم 3

 أمين سر لجنة مساعد. السيدة مريم أحمد الريس 5

 أخصائي إعالم. السيـد عـلــــــي مـحـمـد سـلمـان 6
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كما ورد يف تقرير اللجنة )السابقة(
ً
 : ثاني

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس 

مشروع القانون بإضافة مادة ، والذي انتهى إلى سالمة 2019أبريل  07المؤرخ 

 2002( لسنة 3ن )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )يجديدة برقم الثالثة والعشر

ي ضوء االقتراح بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد ف

 من الناحية الدستورية. المقدم من مجلس النواب(

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما ورد يف تقرير 
ً
ثالث

 اللجنة )السابقة(:

 )وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني(أوضح ممثال 

توافقهما مع مذكرة الحكومة المو رة الواردة مع مرفقات مشروع القانون والتي 

 .جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون

 

ا: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف كما ورد يف تقرير اللجنة 
ً
رابع

 )السابقة(:

وافقهما مع مذكرة ت (وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف)أوضح ممثال  

الحكومة المو رة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون لكونه 

( 18سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة  

من دستور مملكة البحرين، كما أن تنظي  حق االنتخاب يندرج ضمن السلطة 

 المجالس البلدية( محصورة في نطاق التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات 
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منطقتها االنتخابية دون أن تتعداها لبا ي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة 

 وخططها التنموية المحلية.

 

ا: قرار جملس النواب املوقر:
ً
 خامس

( 1( من دور االنعقاد العادي  15في جلسته ر     وقد انتهى مجلس النواب

ا إلى 2019مارس  26(، المنعقدة يوا الثالثاء الموافق 5من الفصل التشريعي  

الموافقة على مشروع القانون، و رر إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك بعد إجراء 

 تعديل على المادة األساسية في مشروع القانون كاآلتي:

 المادة األولى

الواردة في مقدمة المادة لتكون  )والعشرون(تصويب الخطأ النحوي في كلمة  -

 بين  وسين. )مكرًرا(، ووضع كلمة )والعشرين(

 إدراج عنوان فرعي بر   المادة نّصه:  -

 المادة الثالثة والعشرون  مكرًرا(. -

 النص بعد التعديل

انتخاب أعضاء ا، بشأن نظاا 2002( لسنة 3بقانون ر    تُضاف إلى المرسوا 

  مكرًرا(، نصها اآلتي: والعشرينمادة جديدة بر   المادة الثالثة  المجالس البلدية

 المادة الثالثة والعشرون )مكرًرا(:

"لكل مواطن مقيد في أحد جداول االنتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن 

ية، وذلك وفقًا في االنتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل اإللكترون يبدي رأيه

 لإلجراءات التي يصدر بها  رار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألو اف".
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ا: نصوص املواد )
ً
 2002( لسنة 3( من املرسوم بقانون رقم )26، 25، 24، 23، 22سادس

 بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية املتعلقة مبشروع القانون:
 

بشأن نظاا انتخاب  2002( لسنة 3من المرسوا بقانون ر     (22تنص المادة ) -

 أعضاء المجالس البلدية:

ما يثبت  اإلدالء بصوته على كل ناخب أن يقدا إلى لجنة اال ـتراع والفرز عند 

شخصيته بتقدي  البطا ة السكانية، وفي حالة عدا وجود البطا ة السكانية يجوز 

خصية أو جواز السفر في إثبات شخصية لرئيس اللجنة االعتداد بالبطا ة الش

  الناخب.

إدالء وفي جميع األحوال يؤشر في كشف الناخبـين يدويًا أو إلكترونيًا بما يفيد 

 .(الناخب بصوته

 

بشأن نظاا  2002( لسنة 3من ذات المرسوا بقانون ر     (23وتنص المادة ) -

 :انتخاب أعضاء المجالس البلدية

بالتأشير على ور ة  ويدلي كل ناخب بصوته يكون االنتخاب باال ـتراع السري، 

اال ـتراع المعدة لذلك. وال يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في االنتخاب 

 الواحد.

ويـبدي من ال يعرف القراءة والكتابة من الناخبـين أو من كان من المكفوفين أو 

ال يستطيعون بأنفسه  أن يثبتوا رأيه  على ور ة  غيره  من ذوي العاهات الذين

اال تراع، رأيه شفويًا بحيث يسمعه أعضاء اللجنة وحده ، ويثبت رئيس اللجنة 
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رأي الناخب في ور ة اال تراع المعدة لذلك ويو عها، ويؤشر أماا اس  الناخب في 

 كشف الناخبـين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه.

نة اال ـتراع والفرز انتهاء عملية االنتخاب متى حان الو ت المعين ويعلن رئيس لج

حتى بأصواتهم لذلك بعد التأكد من إدالء جميع الناخبـين الموجودين في مقر اللجنة 

ذلك الو ت، وتو ع محاضر عملية االنتخاب من رئيس اللجنة وأعضائها، لتبدأ بعد 

  .فرز األصواتذلك عملية 

كيله لدى لجنة اال تراع والفرز أن يحضر عملية الفرز ويجوز لكل مرشح أو و

 فيما عدا مداوالت اللجنة.

 

بشأن نظاا  2002( لسنة 3من المرسوا بقانون ر     (24وتنص المادة ) -

 :انتخاب أعضاء المجالس البلدية

المعلقة على شرط أو التي تعطى ألكثر من العدد  جميع األصوات تعتبـــر باطلة 

المطلوب انتخابه، أو المثبتة على غير ور ة اال تراع المعدة لذلك، أو التي تحمل 

 أية عالمة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.(.

 

بشأن نظاا  2002( لسنة 3من المرسوا بقانون ر     (25وتنص المادة ) -

 :انتخاب أعضاء المجالس البلدية

 تـفصل لجنة اال تراع والفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب وفي 

 .إدالء كل ناخب بصوتهصحة أو بطالن 

 وتكون مداوالت اللجنة سرية، وال يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها.

يرجح رأي  وفي حالة تساوي األصواتوتصدر القرارات باألغلبية المطلقة، 

 الجانب الذي منه الرئيس، وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة(.

 

بشأن نظاا  2002( لسنة 3من المرسوا بقانون ر     (26وتنص المادة ) -

 :انتخاب أعضاء المجالس البلدية
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الصحيحة التي  األصواتعضو المجلس البلدي باألغلبية المطلقة لعدد  ينتخب(

أعطيت في االنتخاب، فإذا ل  تـتوافر هذه األغلبية ألحد من المرشحين في الدائرة 

وعند التساوي   ،األصواتأعيد االنتخاب بين اإلثنين الحاصلين على أكبر عدد من 

 ئيس لجنة اال ـتراع والفرز.تجرى القرعة فيما بيـنهما بمعرفة ر األصواتفي 

وفي جميع األحوال يثبت رئيس لجنة اال تراع والفرز في محضر الفرز اس  

في دائرته، ويو ع  أصواتالمرشح الفائز، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من 

أعضاء اللجنة هذا المحضر، وتـقفل صناديق أوراق االنتخـــاب، وتخت  بالشمع 

األحمر، وتسل  كلها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا 

 القانون(.

 

ا: رأي اللجنة: 
ً
 سابع

مشروع القانون بإضافة مادة تقرير اللجنة السابقة بشأن  تدارست اللجنة

 2002( لسنة 3جديدة بر   الثالثة والعشرين  مكرًرا( إلى المرسوا بقانون ر    

بشأن نظاا انتخاب أعضاء المجالس البلدية  المعد في ضوء اال تراح بقانون المقدا 

اجتماعه الثاني المنعقد بناءً على  رار مكتب المجلس في من مجلس النواب(، وذلك 

إعادة النظر في مشروعات القوانين  ا، بخصوص2019أكتوبر  20خ بتاري

والمراسي  بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من  بل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد 

إلى إتاحة الفرصة  يهدف، والذي العادي األول من الفصل التشريعي الخامس

المجالس البلدية لإلدالء للمواطنين المتواجدين خارج المملكة خالل فترة انتخابات 

توسيع دائرة مشاركة  بهدفبأصواته  بالطريقة العادية أو بالوسائل اإللكترونية 

الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية االستفتاء 

 .وانتخاب أعضاء مجلس النواب
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منهما على  ألولىنصت المادة اديباجة ومادتين،  يتألف مشروع القانون من 

( 3إضافة مادة جديدة بر   الثالثة والعشرين  مكرًرا( إلى المرسوا بقانون ر    

بشأن نظاا انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها اآلتي " لكل مواطن  2002لسنة 

مقيد في أحد جداول االنتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في 

لكترونية، وذلك وفقًا لإلجراءات التي دية أو بالوسائل اإلاالنتخابات بالطرق العا

وجاءت المادة يصدر بها  رار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألو اف، 

 الثانية تنفيذية.

بشأن نظام  2002( لسنة 3وبعد استعراض مواد المرسوم بقانون رقم ) 

التي دارت ، ووجهات النظر المذكورة أعالهانتخاب أعضاء المجالس البلدية، 

حول مشروع القانون محل المنا شة من  بل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، 

وسماع مالحظات الجهات ذات العال ة من كل من وزارة العدل والشؤون 

اإلسالمية واألو اف، ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد 

لتشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا على سالمة االطالع على رأي لجنة الشؤون ا

المشروع من الناحية الدستورية، واالطالع على  رار مجلس النواب المو ر 

بالموافقة على مشروع القانون، واالستئناس برأي المستشار القانوني لشؤون 

 "يدلي بصوته"إلى عبارة  "يبدي رأيه"اللجان، فقد رأت اللجنة تغيير عبارة 

من المرسوا  (26(، )25(، )24(، )23(، )22) ًا مع ما جاء بنصوص المواد اتسا

بشأن نظاا انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وبذلك  2002( لسنة 3بقانون ر    

من مشروع القانون المعروض بعد التعديل اآلتي: " لكل  المادة األولىيصبح نص 

يدلي مملكة البحرين أن  مواطن مقيد في أحد جداول االنتخابات وتواجد خارج

لكترونية، وذلك وفقًا في االنتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل اإل بصوته

 لإلجراءات التي يصدر بها  رار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألو اف".

 

  

 وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض لألسباب التالية: 
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( من الدستور على أنه " للمواطنين، رجااًل 1تنص الفقرة  هـ( من المادة   أواًل: 

ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها من 

نها االنتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي بيّ 

من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقًا القانون. وال يجوز أن يحرا أحد المواطنين 

 للقانون".

 

ووفقًا لذلك، فإن الدستور وضع  اعدة عامة مفادها تمتع جميع المواطنين رجاال  

ونساء بالحقوق السياسية بما فيها حق االنتخاب والترشيح، وعليه فال يجوز حرمان 

ق االنتخاب أحد من المواطنين حقه في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها ح

والترشيح، خاصة وأنه ال يوجد نص في القانون يحرا المواطن في الخارج من 

 الحق في اإلدالء بصوته في أي عملية انتخابية.

 

ا على أنه " الناس سواسية في الكرامة ( من الدستور أيضً 18تنص المادة   ثانيًا:

والواجبات العامة، ال اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق 

 تمييز بينه  في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 

ولذا فإن النص الدستوري يرسخ مبدأ عاا أيًضا في المساواة بين المواطنين في  

يتعين التزاا  الحقوق والواجبات ومنها حق الترشح وإبداء الرأي، ومن ث ّ 

مبادئ الدستورية وعدا مخالفتها بنقضها من أساسها النصوص القانونية بتلك ال

 بإهدارها أو انتقاصها من أطرافها بتهميشها.

 

بشأن  2002( لسنة 14( من المرسوا بقانون ر    25تنص المادة   ثالثًا:

مباشرة الحقوق السياسية على أنه" لكل مواطن مقيد في أحد جداول االنتخاب 

وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في االستفتاء واالنتخابات بالطريقة 
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التي يصدر بها  رار من لكترونية، وذلك وفقًا لإلجراءات العادية أو بالوسائل اإل

وزير العدل والشؤون اإلسالمية". وهذا النص يطابق النص الوارد بمشروع 

 القانون المعروض.

 

بشأن  2002( لسنة 3تنص المادة الثانية من المرسوا بقانون ر     رابعًا:

انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس 

إذا توافرت في كل منه  الشروط  -رجاال ونساء –طنون البحرينيون البلدية الموا

أن يكون مقيًما إ امة عادية في الدائرة االنتخابية طبقًا  - 3 ------:2 ----:1اآلتية: 

لما هو ثابت في بطا ته السكانية، وفي حالة إ امته في الخارج يكون آخر محل 

 ."هو دائرته االنتخابيةإ امة له أو إل امة عائلته في دولة البحرين 

اإل امة العادية في المواطن طبقًا لما هو ثابت ومفاد ذلك أن هذا النص استلزا 

في بطا ته السكانية لكي يتمتع بحق االنتخابات سواء كان مقيًما في الداخل أو في 

الخارج، حال أن الفقرة األخيرة من هذه المادة اشترطت في مواطني دول مجلس 

جي اإل امة الدائمة، واشترطت في غيره  تملك العقارات المبنية أو التعاون الخلي

األراضي في المملكة بما يعني تغاير المراكز القانونية للناخبين المواطنين عن 

 غيره .

بقانون سالف الذكر على أن "الموطن  وتنص المادة التاسعة من المرسوم

التي كان يقي  فيها هو أو االنتخابي هو الجهة التي يقي  فيها الشخص عادة، أو 

عائلته إذا كان مقيًما في الخارج. وال يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة 

 انتخابية واحدة وال في أكثر من جدول انتخاب واحد".

 مشار إليهووفقًا لذلك فإن تصويت الناخبين البحرينيين في الخارج هو أمر 

بشأن انتخاب أعضاء  2002نة ( لس3بصفة  طعية في المرسوا بقانون ر    

فإن النص الوارد بمشروع القانون المعروض بتنظي   المجالس النيابية، ومن ث ّ 
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هذا الحق، ال يحمل ثمة مخالفة ألحكاا الدستور، بل إنه يعزز ويكرس الديمقراطية 

من خالل توسيع دائرة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بإعطاء الفرصة 

 .متواجدين بالخارج بالتصويت في هذه االنتخاباتللمواطنين ال

 

القول بأن مشروع القانون  د و ع في حومة مخالفة الدستور وذلك  ا:خامسً 

( من 18ن نص المادة  بأباإلخالل بالحماية القانونية المتكافئة مردود عليه، 

الدستور  د وضع مبدأين أولهما أن الناس متساوون في الكرامة اإلنسانية دون 

تفر ة بين مواطن أو غير مواطن، والمبدأ الثاني هو المساواة بين المواطنين في 

الحقوق والواجبات والتي أخصها حق االنتخاب والترشح، ومن ث  فإن هذا النص 

أضف إلى  ت،الدستوري ل  يفرق بين مواطن ومواطن آخر في الحقوق والواجبا

 د استقر  ضائها على أن المساواة ما تقدا فإن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين 

في الحقوق بين المواطنين أماا القانون ال يُعني أن تعامل فئاته  على ما بينها من 

" 1/2014تباين في مراكزها القانونية، معاملة  انونية متكافئة...  القضية ر   "د/

يًرا (، كما  ضت بأنه ".... كلما كان القانون مغا2015يناير  28جلسة -ق12لسنة 

بين أوضاع أو مراكز  انونية أو أشخاص ال تتحد وا عًا فيما بينها، وكان تقديره 

في ذلك  ائًما على أسس موضوعية، مستهدفًا غايات ال نزاع في مشروعيتها 

وكافاًل لوحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفه  بما ال يجاوز 

ار السلطة التقديرية التي يملكها تلك الغايات، كان وا عًا في إط متطلبات

 (.2015ديسمبر  21جلسة  -ق13لسنة  4/2014المشرع..."  القضية ر   د/

وحيث أنه لما كان ذلك فإنه يحق للسلطة التشريعية بما لها من سلطة تقديرية 

( من الدستور تنظي  حق انتخابات أعضاء 31في تنظي  الحقوق عمال بنص المادة  

الحق في اإلدالء بصوته أثناء  -دون غيره-إعطاء المواطن المجالس البلدية ب

 الدستور والقانون.فيه ألحكاا  مخالفةال تواجده بالخارج وهو األمر الذي 
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بالموافقة، من حيث المبدأ، على ن اللجنة توصي إوبناء على ما تقدا ف

لمرسوم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين )مكرًرا( إلى ا

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد  2002( لسنة 3بقانون رقم )

تغيير بعد إجراء اللجنة  في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

من  المادة األولىالواردة في  "يدلي بصوته"إلى عبارة  "يبدي رأيه"عبارة 

 مشروع القانون.

 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثامن

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة  

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   الدكتور محمـد عـلـي حسـن علي -1

  مقرًرا احتياطيـــًا.   األستاذة منى يوسف خليل المؤيد -2
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ا: توصية
ً
 اللجنة: تاسع

في ضوء المنا شات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة المشروع بقانون المشار  

 إليه فإن اللجنة توصي باآلتي:

بالموافقة، من حيث  التمسك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة )السابقة( -

المبدأ، على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرًرا( 

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس  2002( لسنة 3إلى المرسوم بقانون رقم )

 .البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق. -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                          مجعة حممد الكعبي               

 رئيس اللجنة                                                    اللجنة نائب رئيس             
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ا( إىل املرسوم بقانون رقم )
ً
م، بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية )املعد يف 2002( لسنة 3مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرر

 قانون املقدم من جملس النواب(.ضوء االقرتاح ب

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 مسمى المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

قرر المجلس الموافقة على  -

المسمى كما ورد في المشروع 

بقانون، مع مراعاة تصويب 

الخطأ النحوي في كلمة 

)والعشرون( لتكون 

 )والعشرين(.

 

 

 مسمى المشروع

 

توصي اللجنة بالموافقة على  -

قرار مجلس النواب بالموافقة 

على المسمى كما ورد في 

انون، مع مراعاة المشروع بق

النحوي في كلمة تصويب الخطأ 

 )والعشرون( لتكون

 )والعشرين(.

 

 مسمى المشروع
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 

 

مشروع  انون ر     ( لسنة   ( 

بإضافة مادة جديدة بر   الثالثة 

والعشرون  مكرًرا( إلى المرسوا 

ا، 2002( لسنة 3بقانون ر    

انتخاب أعضاء بشأن نظاا 

 المجالس البلدية.

مسمى مشروع القانون بعد 

 التعديل:

مشروع  انون ر     ( لسنة   ( 

بإضافة مادة جديدة بر   الثالثة 

 مكرًرا( إلى المرسوا  والعشرين

ا، 2002( لسنة 3بقانون ر    

بشأن نظاا انتخاب أعضاء 

 المجالس البلدية.

مسمى مشروع القانون بعد 

 التعديل:

مشروع  انون ر     ( لسنة   ( 

بإضافة مادة جديدة بر   الثالثة 

 مكرًرا( إلى المرسوا  والعشرين

ا، 2002( لسنة 3بقانون ر    

بشأن نظاا انتخاب أعضاء 

  المجالس البلدية.

 

 

مشروع  انون ر     ( لسنة   ( 

بإضافة مادة جديدة بر   الثالثة 

 مكرًرا( إلى المرسوا  والعشرين

ا، 2002( لسنة 3بقانون ر    

بشأن نظاا انتخاب أعضاء 

 المجالس البلدية.

 

 الديباجة

 

 

 

 الديباجة

 

قرر المجلس تغيير صيغة قانون 

 البلديات على النحو الوارد أدناه:

 الديباجة

 

توصي اللجنة بالموافقة على 

قرار مجلس النواب بتغيير صيغة 

 الديباجة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 

 

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

 

وعلى  انون البلديات الصادر 

( لسنة 35بالمرسوا بقانون ر    

 ، وتعديالته،2001

( 3المرسوا بقانون ر    وعلى 

ا، بشأن نظاا انتخاب 2002لسنة 

 

 

 

 خليفةنحن حمد بن عيسى آل 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

 

( لسنة 35المرسوم رقم )وعلى 

 ، بإصدار قانون البلديات،2001

 وتعديالته،

( 3وعلى المرسوا بقانون ر    

ا، بشأن نظاا انتخاب 2002لسنة 

قانون البلديات على النحو الوارد 

 أدناه:

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

 

( لسنة 35المرسوم رقم )وعلى 

 ، بإصدار قانون البلديات،2001

 وتعديالته،

( 3وعلى المرسوا بقانون ر    

ا، بشأن نظاا انتخاب 2002لسنة 

، أعضاء المجالس البلدية

 ،وتعديالته

 

 

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 الدستور،بعد االطالع على 

 

( لسنة 35المرسوم رقم )وعلى 

 ، بإصدار قانون البلديات،2001

 وتعديالته،

( 3وعلى المرسوا بقانون ر    

ا، بشأن نظاا انتخاب 2002لسنة 



108 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

، أعضاء المجالس البلدية

 ،وتعديالته

أ ر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، و د 

 صد نا عليه وأصدرناه:

، أعضاء المجالس البلدية

 ،وتعديالته

أ ر مجلس الشورى ومجلس 

و د  النواب القانون اآلتي نصه،

 صد نا عليه وأصدرناه:

أ ر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، و د 

 صد نا عليه وأصدرناه:

، أعضاء المجالس البلدية

 ،وتعديالته

أ ر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، و د 

 صد نا عليه وأصدرناه:

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

قرر المجلس الموافقة على النص 

كما ورد في مشروع القانون، مع 

 مراعاة التالي:

 

 المادة األولى

 

توصي اللجنة بالموافقة على 

قرار مجلس النواب بالموافقة 

على النص كما ورد في مشروع 

 القانون، مع مراعاة التالي:

 ولىالمادة األ
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصويب الخطأ النحوي في كلمة  -

الواردة في مقدمة  )والعشرون(

 ،)والعشرين(المادة لتكون 

 بين  وسين. )مكرًرا(ووضع كلمة 

إدراج عنوان فرعي بر   المادة  -

المادة الثالثة والعشرون نّصه: 

  مكرًرا(.

 

 

 

 

 

 

الموافقة على  رار مجلس  -

النواب بتصويب الخطأ النحوي 

الواردة في  )والعشرون(في كلمة 

 ،)والعشرين(مقدمة المادة لتكون 

 بين  وسين. )مكرًرا(ووضع كلمة 

الموافقة على  رار مجلس  -

النواب بإدراج عنوان فرعي بر   

المادة الثالثة المادة نّصه: 

 والعشرون  مكرًرا(.

 عبارةكما توصي اللجنة بتغيير  -

يدلي   عبارة( إلى رأيهيبدي  

 (صوتهب
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 

 

بقانون ر   تُضاف إلى المرسوا 

ا، بشأن نظاا 2002( لسنة 3 

 انتخاب أعضاء المجالس البلدية

مادة جديدة بر   المادة الثالثة 

 والعشرون مكرًرا، نصها اآلتي:

 

 

 

"لكل مواطن مقيد في أحد جداول 

االنتخابات وتواجد خارج مملكة 

في  رأيهالبحرين أن يبدي 

 نص المادة بعد التعديل:

 

 المادة األولى

بقانون ر   تُضاف إلى المرسوا 

ا، بشأن نظاا 2002( لسنة 3 

 انتخاب أعضاء المجالس البلدية

مادة جديدة بر   المادة الثالثة 

 مكرًرا(، نصها  والعشرين

 اآلتي:

المادة الثالثة والعشرون 

 )مكرًرا(:

"لكل مواطن مقيد في أحد جداول 

االنتخابات وتواجد خارج مملكة 

 نص المادة بعد التعديل:

 

 المادة األولى

بقانون ر   تُضاف إلى المرسوا 

ا، بشأن نظاا 2002( لسنة 3 

 انتخاب أعضاء المجالس البلدية

مادة جديدة بر   المادة الثالثة 

 مكرًرا(، نصها  والعشرين

 اآلتي:

الثالثة والعشرون المادة 

 )مكرًرا(:

"لكل مواطن مقيد في أحد جداول 

االنتخابات وتواجد خارج مملكة 

 

 

بقانون ر   تُضاف إلى المرسوا 

ا، بشأن نظاا 2002( لسنة 3 

 انتخاب أعضاء المجالس البلدية

مادة جديدة بر   المادة الثالثة 

 مكرًرا(، نصها  والعشرين

 اآلتي:

المادة الثالثة والعشرون 

 )مكرًرا(:

"لكل مواطن مقيد في أحد جداول 

االنتخابات وتواجد خارج مملكة 

في  صوتهب يدليالبحرين أن 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

االنتخابات بالطريقة العادية أو 

بالوسائل اإللكترونية، وذلك وفقًا 

لإلجراءات التي يصدر بها  رار 

من وزير العدل والشئون 

 .اإلسالمية واألو اف"

البحرين أن يبدي رأيه في 

االنتخابات بالطريقة العادية أو 

اإللكترونية، وذلك وفقًا بالوسائل 

لإلجراءات التي يصدر بها  رار 

من وزير العدل والشئون 

 .اإلسالمية واألو اف"

 

في  صوتهب يدليالبحرين أن 

االنتخابات بالطريقة العادية أو 

بالوسائل اإللكترونية، وذلك وفقًا 

لإلجراءات التي يصدر بها  رار 

من وزير العدل والشئون 

 .اإلسالمية واألو اف"

االنتخابات بالطريقة العادية أو 

بالوسائل اإللكترونية، وذلك وفقًا 

لإلجراءات التي يصدر بها  رار 

من وزير العدل والشئون 

 .اإلسالمية واألو اف"

 المادة الثانية

 

الوزراء على رئيس مجلس 

تنفيذ –كل فيما يخصه -والوزراء

أحكاا هذا القانون، ويُعمل به من 

 المادة الثانية

 

 المادةقرر المجلس الموافقة على 

 كما وردت في المشروع بقانون.

 المادة الثانية

 

  توصي اللجنة بالموافقة على

كما وردت في المشروع  المادة

 بقانون.

 المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ –كل فيما يخصه -والوزراء

أحكاا هذا القانون، ويُعمل به من 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

اليوا التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

اليوا التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م2019أبريل  7التاريخ: 

 

 فؤاد أمحد حاجي      احملرتم سعادة األستاذ/
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة الموضوع: 

بشأن نظام انتخاب  2002( لسنة 3والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

 أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 

 ،،تحية طيبة وبعد،

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسا، أرفق 2019 أبريل 3بتاريخ   

مشروع قانون رقم ) ( (، نسخة من 1د  5ص ل ت ق/ ف  113كتابه ر     ضمن

لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون 

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء  2002( لسنة 3رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ،(االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب

 وذلك لمنا شته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.



114 
 

لتشااااااريعية والقانونية اجتماعها ، عقدت لجنة الشااااااؤون اا2019أبريل  7وبتاريخ     

وقرار مجلس النواب المذكور،  قانون، حيث اطلعت على مشااااااروع العشرررررررالثاني 

 القانوني بالمجلس.وذلك بحضور المستشار  بشأنه

هت اللجنة        قاش  –وانت لة والن مداو عد ال فة  –ب عدا مخال  قانونمشااااااروع الإلى 

 المذكور لمبادئ وأحكاا الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة مشروع قانون رقم ترى اللجنة سالمة 

بشأن نظام انتخاب  2002( لسنة 3والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

 ،(أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب

 من الناحية الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
المرافق العامة تقرير لجنة 

بخصوص مشروع قانون والبيئة 

للغذاء بشأن إنشاء الهيئة العامة 

)المعد في ضوء االقتراح 

بقانون "بصيغته المعدلة" 

 . المقدم من مجلس النواب(
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 م.2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (2التقرير رقم: )

 

خبصوص مشروع  تقرير اللجنة بشأن تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة )السابقة(
قانون بشأن إنشاء اهليئة العامة للغذاء )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته 

 املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس-الثاني  دور االنعقاد العادي
 

 مقدمــة:
/ ص ل ا ب /  187ا، وبموجب الخطاب ر    2019أكتوبر  21بتاريخ 

أكتوبر  20(، وبناًء على  رار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2د5ف

ا، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسي  بقوانين والتي 2019

من الفصل  األولعقاد العادي أُعدت تقاريرها من  بل اللجنة السابقة خالل دور االن

المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس  صاحب؛ فقد أرسل الخامسالتشريعي 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة  السابقة(  الشورى

بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء )المعد في ضوء االقتراح 

إلعادة النظر في التقرير ؛ ن "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(بقانو

وإعداد تقرير يتضمن رأي المذكور، أو االكتفاء بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، 

 عرضه على المجلس. لاللجنة بشأنه 
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 إجراءات اللجنة:: أوالً 
 التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات اآلتية: (1)

 الفصل الدور تاريخ االجتماع ر   االجتماع الر  

 5 1 ا2019فبراير  25 10 1

 5 1 ا2019مارس  11 13 2

 5 1 ا2019مايـــو  13 22 3

 5 1 ا2019مايـــو  20 23 4

 5 2 ا2019أكتوبر  22 2 5

 

دراستها المشروع بقانون موضوع البحث والدراسة على كل اطلعت اللجنة أثناء  (2)

 مما يلي:

 والمتضمن: )مرفق(تقرير اللجنة السابقة  -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

في شأن المواصفات والمقاييس،  1985( لسنة 16مرسوا بقانون ر     -

( بند 3نص المادة  بتعديل  1992( لسنة 13ويليه مرسوا بقانون ر    

في شأن المواصفات  1985( لسنة 16( من المرسوا بقانون ر    1 

 والمقاييس.

 بإصدار  انون الصحة العامة.  2018( لسنة 34 انون ر     -

 بشأن حماية المستهلك.  2012( لسنة 35 انون ر     -

  بشأن مكافحة الغش التجاري. 2014( لسنة 62 انون ر     -

بشأن مرا بة المواد الغذائية  1985( لسنة 3 مرسوا بقانون ر    -

 المستوردة.

  رار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. -
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 شارال في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد عبدالرحيم علي عمر 1

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف 2

 باحث قانوني. نـادر السلوم السـيد علـي 3

 أمين سر لجنة مساعد. السيدة مريم أحمد الريس 4

 أخصائي إعالم. السيد علي محمد سلمان 5

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كما ورد يف تقرير اللجنة )السابقة(: : ثانيــ

ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن 

المشروع بقانون إلى أن المشروع بقانون، وإن كان يهدف إلى توحيد الجهات الر ابية 

المتعلقة بسالمة الغذاء في شكل هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك، إال أنه 

، وتتفق مع  رار مجلس الدستورية والقانونيةجاء مشوبـًا بالمخالفة من الناحية 

 النواب المو ر برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 

 

ا
ً
 كما وردت مرفقة مبشروع القانون:مرئيات اجلهات : ثالث

 رأي الحكومة الموقرة: .1

طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، ألنه ينطوي على تداخل في 

وليات، كاختصاصات ؤالقائمة لبعض الجهات وعدا تحديد المساالختصاصات والمهاا 

ضافة لألعباء المالية المترتبة إمجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من 

 .تدعو إلنشائها هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة
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وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس 

ون البلديات والتخطيط العمراني، الفتة إلى ؤ وحدة سالمة الغذاء( بوزارة األشغال وش

أن مشروع القانون خال من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أماا جاللة الملك 

ية سلطاته في شأن ما تقوا به الهيئة من أعمال، موضحة أنه ومجلس النواب، وماه

سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الر ابة على 

 .الهيئة وكيفية مباشرتها االختصاصات التي ستؤول إليها

 

 رأي وزارة الصحة: .2

المرجو من مشروع أكدت وزارة الصحة وجود تشريعات  ائمة تؤدي الغرض 

 -بما فيها  إدارة الصحة العامة( بوزارة الصحة  -القانون، حيث تقوا الجهات المعنية 

بمهامها في الر ابة والتفتيش على المواد الغذائية، كما يتطلَّب إنشاء هيئة عامة للغذاء 

مبرر  تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئًا ماليًا على الميزانية العامة للدولة دون

 .أو مسوغ مقبول

 

 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: .3

 2016( لسنة 9أكدت الوزارة أن اختصاصات الهيئة تتعارض مع   انون ر    

بشأن المواصفات والمقاييس( الذي أوكل إلدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تحديد 

عتمد للتوحيد القياسي وضبط المواصفات القياسية الوطنية، وجعلها المرجع الوحيد المُ 

جودة اإلنتاج وأحكاا الر ابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات 

القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس 

التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة، األمر الذي يعني أن إنشاء 

يئة عامة للغذاء سيُحدث ازدواجية في االختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات ه

 .والمقاييس بالوزارة
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وذكرت أن بعض أحكاا مشروع القانون ُمنظَّمة في تشريعات أخرى مثل: 

 2014( لسنة 62بشأن حماية المستهلك، و انون ر     2012( لسنة 35 انون ر    

 .بشأن مكافحة الغش التجاري

 

 رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين: .4

وافقت الغرفة على مشروع القانون وا ترحت إجراء بعض التعديالت على 

مشروع القانون، حيث ا ترحت تعديل مسمى الهيئة ليكون  الهيئة العامة للغذاء 

والدواء( كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية، 

تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة. كما ا ترحت أن تُحدَّد أهداف  على أاّل 

الهيئة في سالمة الغذاء والدواء لإلنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، ومأمونية 

المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، 

ى الصحة العامة، ود ة معايير األجهزة وسالمة المنتجات اإللكترونية من التأثير عل

الطبية والتشخيصية وسالمتها، ووضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط 

لتحقيق أهداف هذه السياسة، وإجراء البحوث والدراسات لتكوين  اعدة للتثقيف وتقدي  

الخدمات االستشارية والبرامج التنفيذية عن طريق متخصصين، ومرا بة التنظيمات 

واإلجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية واألجهزة الطبية، وتبادل 

ا، وتوفير  اعدة معلومات ا ودوليً المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية محليً 

 .عن الغذاء والدواء

 

 رأي مجلس النواب الموقر: .5

 ر إلى وجود ثمة خلصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب المو

إشكاليةٌ أوليةٌ تتعلق بفكرة مشروع القانون من حيث المبدأ، تتمثل في أن معظ  

تقوا بها بالفعل وزارات  -االختصاصات التي يهدف مشروع القانون إلى إنشائها
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ون البلديات والتخطيط العمراني(، وببعضها ؤ كوزارة الصحة، ووزارة األشغال وش

ك في إطار  وانين مختلفة كل حسب تخصصه، لتشعُب إدارات متخصصة تقوا بذل

مر الذي يعني انعداا الحاجة إلنشاء الهيئة موضوع الغذاء من الناحية الوا عية، األ

 .العامة للغذاء موضوع مشروع القانون

التي يهدف مشروع القانون إلى  –وذكرت اللجنة أن اختصاصات الهيئة 

خل بعض اختصاصاتها مع اختصاصات جهات جاءت عامةً شاملةً بحيث تتدا -إنشائها

أخرى، مثل:  مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، 

ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة المواصفات والمقاييس 

هو ما بالوزارة المختصة بشؤون التجارة، واللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس(، و

 .يؤدي إلى االزدواجية والتداخل في االختصاصات في هذا الشأن

التي يهدف إلى إنشائها مشروع  -وأوضحت اللجنة أن إنشاء الهيئة العامة للغذاء 

ا على الميزانية ا كبيرً ا ماليً يتطلب تخصيص ميزانية مالية كبيرة ستشكل عبئً  –القانون

الهيئة سالفة الذكر من إنشاء هيكل وظيفي خاص بها العامة للدولة؛ لما يستلزمه إنشاء 

 .ا دون مقتٍض ا كبيرً ا ماليً ا وإداراٍت ووظائَف جديدة، وهو ما يشكل عبئً يتضمن أ سامً 

وأشارت الى أن مشروع القانون جاء به العديد من أوجه القصور فيما يتعلق 

ن طريقة تشكيل مجلس إدارة بالبناء الهيكلي للهيئة الُمراد إنشاؤها، مثال ذلك أنه ل  يبيّ 

الهيئة، وال عدد أعضائه، وال الشروط الالزا توافرها فيه ، أو في رئيس مجلس 

اإلدارة، كما أن مشروع القانون ل  يتناول أيَّ أحكاا تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، 

دارات من ول  يبيّن ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأ ساا، وما تقوا به هذه اإل

 .تخّصصات

كما جاءت اختصاصات الهيئة العامة للغذاء، التي يهدف مشروع القانون إلى 

إنشائها، موّسعةً إلى مدى بعيد، ومتشعبةً في أكثر من درب، وإن دارت جميعها حول 

ا موضوع الغذاء، فنجدها تبدأ من أول وضع المواصفات القياسية للغذاء، مرورً 

سالمته، انتهاًء بتأمين توافر الغذاء ذاته، وتأمين االحتياطي  بعمليات وإجراءات مرا بة
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االستراتيجي من الغذاء في حالة الكوارث، وهو ما يصعب من الناحية الوا عية جمعه 

في جهة واحدة؛ لما يتطلّبه ذلك من توفّر إدارات متخّصصة، ومعامل مستقلة، 

 .ومخازن

لجنة المرافق العامة والبيئة وعليه فقد اتفق  رار مجلس النواب المو ر مع 

 بمجلس النواب برفض مشروع القانون لذات األسباب الواردة باللجنة. 

 

ا: النصوص القانونية والدستورية وبعض مواد مشروع القانون الواردة برأي 
ً
رابع

 اللجنة:
 ( من الدستور:107مادة ) -

بقانون، وال يُعفى أحد من إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال  -أ

أدائها كلها أو بعضها إال في األحوال المبينة بالقانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء 

 غير ذلك من الضرائب والرسوا والتكاليف إال في حدود القانون.

يبين القانون األحكاا الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوا وغيرها من األموال  -ب

 فها.صر   العامة، وبإجراءات

يبين القانون األحكاا الخاصة بحفظ أمالال الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها،  -جـ

 والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه األمالال.

 

( من المادة الثالثة من مشروع 18(، )15(، )5(، )4(، )3(، )2(، )1البنود ) -

 القانون:

لتأكد من سالمة الغذاء، ووضع وضع سياسة عامة وطنية للر ابة والتفتيش ل (1)

 برامج إجراءات تنفيذها.

وضع خطة لتأمين وتوفير احتياطي استراتيجي من الغذاء ويكفي استهالال  (2)

 البالد لمدة ال تقل عن ستة أشهر لضمان احتياجات البالد في حالة الكوارث.
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إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات الغذائية، والمتعلقة  (3)

بالمواصفات والمقاييس واالشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء 

 وتطويرها.

إعداد مواصفات وإجراءات أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات الغذائية  (4)

 ووضع إجراءات وطنية لسحب األغذية من األسواق عند الحاجة.

ا في المنشآت وضع وتحديد المواصفات واالشتراطات الصحية الالزا توافره (5)

 الغذائية والعاملين بها.

وضع الخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي  (6)

 األغذية وكذلك العاملين في المنشآت.

 وضع وتنفيذ خطة وطنية لالكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية. (7)

 

 ( من مشروع القانون:6المادة ) -

الهيئة رئيس مجلس اإلدارة الذي يمثلها في عال اتها بالغير وأماا يتولى إدارة 

القضاء، ويكون له نائب يحل محله حال غيابه، وأمين عاا للهيئة، ويصدر بتعيينه  

 مرسوا.

 

 ( من مشروع القانون:9المادة ) -

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، 

أن يعهد إلى أعضائه القياا بمهمة محددة، وللمجلس أن يدعو كما يجوز له 

لحضور جلساته من يرى االستعانة به  من العاملين في الهيئة أو من غيره  من 

الخبراء والفنيين دون أن يكون له  صوت معدود من المداوالت، ويجوز 

 ض الرئيس أو األمين العاا في بعض اختصاصاته.للمجلس أن يفوّ 

مكافأة سنوية  –بناء على ا تراح الوزير  –ر من مجلس الوزراء وتحدد بقرا

 ألعضاء المجلس.
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 ( من مشروع القانون:15المادة ) -

للهيئة حق التحفظ على أية مادة غذائية تثبت الدالئل مخالفتها ألحكاا هذا القانون 

والئحته، ويجوز لها سحبها من السوق وإعدامها، وال يجوز التصرف في المادة 

 ئية المتحفظ عليها إال بتصريح من الهيئة.الغذا

 

 ( من مشروع القانون:17المادة ) -

ا بتحديد فئات الرسوا المستحقة يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء  رارً 

مقابل الحصول على التراخيص والخدمات األخرى المتعلقة بتنفيذ أحكاا هذا 

 القانون والئحته.

 

 :( من مشروع القانون18المادة ) -

يعا ب بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار  .1

كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها  بل التصريح 

بتداولها إذا ثبت صالحيتها لالستهالال اآلدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز 

شهور أو و ف النشاط لمدة مماثلة الحك  بالغلق المؤ ت لمدة ال تتجاوز الثالثة 

 وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

يعا ب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة   .2

التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى 

جزء منها هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو 

وثبت انها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحك  بالغلق المؤ ت لمدة ال 

تتجاوز الثالثة شهور أو و ف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء 

 الترخيص بصورة نهائية

وبالغرامة التي وال تجاوز ثالث سنوات، يعا ب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين  .3

نار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين ال تقل عن عشرة آالف دي

، العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات
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ويجوز الحك  بالغلق المؤ ت لمدة ال تتجاوز الثالثة شهور أو و ف النشاط 

 بصورة نهائية أو إلغاء الترخيص.

اوز ست سنوات، وبالغرامة يعا ب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تج .4

التي ال تقل عن خمسين ألف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار، بالغلق المؤ ت 

لمدة ال تتجاوز الثالثة شهور أو و ف النشاط وسحب الترخيص بصورة نهائية، 

إذا ت  التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها أو طرح أو 

 ذائية وثبت عدا صالحيتها لالستهالال اآلدمي.عرض للبيع أو باع مواد غ

 

 ( من مشروع القانون:19المادة ) -

للمحكمة في حالة الحك  باإلدانة أن تقضي بنشر الحك  في الجريدة الرسمية وفي 

 جريدتين يوميتين على نفقة المحكوا ضده.

 

( لسنة 16( من المرسوم بقانون رقم )10(، )3(، )2(، )1نصوص المواد ) -

 أن المواصفات والمقاييس وتعديالته:بش 1985

ينشأ بوزارة التجارة والزراعة جهاز، يسمى "جهاز المواصفات والمقاييس"  (:1مادة )

يكون المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة اإلنتاج ووضع وإصدار 

المواصفات الوطنية وذلك بعد التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس 

نظاا األساسي لهيئة المواصفات والمقاييس حكاا الالتعاون لدول الخليج العربية وفقا أل

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 يتولى جهاز المواصفات والمقاييس تحقيق األهداف التالية: (:2مادة )

إحكاا الر ابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية  -أ

المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو والمواصفات الصادرة عن هيئة 

 المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
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رفع الكفاية االنتاجية وتحسين سمعة المنتجات الوطنية ونوعيتها وتحديد الوسائل  -ب

 القياسية للعمل واالنتاج لتحقيق اال تصاد االجمالي األمثل.

 والمحافظة على األرواح والسالمة العامة. حماية المستهلك من الغبن والغش -ج

 -يختص جهاز المواصفات والمقاييس باألمور التالية:  (:3مادة )

وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الخليجية  .1

 رار الهيئات الخليجية والعربية إوالعربية والدولية ومتابعة تطبيقها، وذلك بعد 

 اصفات.والدولية لهذه المو

مرا بة جودة المواد الخاا والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية والتأكد  .2

من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وله في سبيل ذلك إنشاء وتشغيل 

المختبرات الالزمة إلجراء الفحوص والتحاليل واالختبارات الخاصة 

 بالمواصفات والمقاييس ومطابقة المواصفات.

النماذج الوطنية للقياس وإصدار شهادات المعايرة المعتمدة بأعمال االحتفاظ ب .3

 المترولوجيا القانونية.

شارات المطابقة للمواصفات إإصدار شهادات المعايرة ومنح شهادات و .4

 ا أو المستوردة.ومستوى الجودة للمنتجات المنتجة محليً 

 المقاييس.إصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالمواصفات و .5

التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون العتماد مواصفات  .6

 ياسية خليجية موحدة بما يتفق مع المواصفات القياسية للدولة والمواصفات 

التي تصدرها المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والهيئات والمنظمات 

 الدولية المتخصصة.

 اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس ومتابعتها. التأكد من تنفيذ  رارات .7

حصائيات نشر الوعي بالمواصفات والمقاييس والقياا بحفظ الوثائق ونشر اإل .8

 والمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.
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يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات الخاصة بالمواصفات القياسية  (:10مادة )

 الوطنية المعتمدة من  بل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.

ا
ً
 رأي اللجنـة:: خامسـ

مشروع القانون ر     ( لسنة   ( تقرير اللجنة السابقة بشأن  تدارست اللجنة

 -بصيغته المعدلة-بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء  المعد بناء على اال تراح بقانون 

بناًء على  رار مكتب المجلس في اجتماعه وذلك المقدا من مجلس النواب المو ر(، 

ا، بخصوص إعادة النظر في مشروعات 2019أكتوبر  20الثاني المنعقد بتاريخ 

قوانين والمراسي  بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من  بل اللجنة السابقة خالل دور ال

والذي يهدف إلى ضمان سالمة ،االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس

الغذاء لإلنسان، ووضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، 

خاصة بالتراخيص لمصانع األغذية، ونشر ومرا بة التنظيمات واإلجراءات ال

المعلومات الالزمة والمفيدة عن األغذية المختلفة وتبادل هذه المعلومات مع الجهات 

العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد  اعدة معلومات عن الغذاء، والعمل على 

ا تراح التعديالت مراجعة وتطوير وتحديث األنظمة الر ابية المطبقة في مجال الغذاء و

 ا للطرق النظامية المعمول بها.ذات الصلة لدراستها وإصدارها وفقً 

المادة ، تناولت ( مادة22من   الديباجة عن فضاًل  يتألف مشروع القانون

المادة منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات المشار إليها بنصوصه، ونصت  األولى

فقد تناولت  المادة الثالثةلعامة للغذاء، أما على إنشاء هيئة تسمى الهيئة ا الثانية

أيلولة االختصاصات المنصوص عليها  المادة الرابعةاختصاص هذه الهيئة، وبينت 

 المادة الخامسةفي القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتضمنت 

 التاسعة حتىالمواد من السادسة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، بينما تناولت 

األحكاا المتعلقة بتمثيل الهيئة في عال اتها بالغير وأماا القضاء، واجتماعات مجلس 

المادة اإلدارة وطلب المعلومات من الجهات األخرى وتشكيل اللجان، وعالجت 

الحادية من  الموادما أمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة،  العاشرة
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ائل تداول األغذية، وتخزينها، واإلعالن فقد نظمت مس التاسعة عشرةحتى  عشرة

عنها، وحق الهيئة في التحفظ عليها عند المخالفة، وشروط ذلك، وما تتخذه الهيئة من 

تدابير في هذه الحالة، وما يفرض من رسوا في إطار هذا القانون، واألفعال المجرمة 

المادتان العشرون  والعقوبات المقررة لكل منها، ونشر الحك  في حالة اإلدانة، وتناولت

مدة إصدار الالئحة التنفيذية للقانون، واستمرار العمل باللوائح  والحادية والعشرون

والقرارات المنظمة للغذاء لحين صدور تلك اللوائح، واستمرار الجهات المعنية بشؤون 

الغذاء في مزاولة اختصاصاتها لحين صدور  رار من مجلس الوزراء بنقل 

 هيئة المذكورة وجاءت المادة الثانية والعشرين تنفيذية. اختصاصاتها إلى ال

استعرضت اللجنة مشروع القانون واطلعت على نصوص مواده، متقصية 

أبعادها ومراميها، واطلعت على  رار مجلس النواب المو ر والذي انتهى إلى رفض 

مشروع القانون من حيث المبدأ، واطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

لقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى عدا سالمة مشروع القانون من الناحية وا

 الدستورية وعدا مالئمته من الناحية القانونية.

وت  تداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار 

المعروض،  خلصت اللجنة إلى رفض مشروع القانون وقدالقانوني لشؤون اللجان، 

 -من حيث المبدأ، لألسباب اآلتية: 

ليس هناال حاجة إلنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث أن معظ  األحكاا الواردة  :أوالً 

بمشروع القانون المعروض  د تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك القانون ر   

بشأن الغش  2014( لسنة 62بشأن حماية المستهلك، والقانون ر     2012( لسنة 35 

بشأن الصحة العامة وتعديالته، المرسوا  2018( لسنة 34التجاري، القانون ر    

بشأن الر ابة على المواد الغذائية وتعديالته، المرسوا  1985( لسنة 3بقانون ر    

بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوا بقانون  1985( لسنة 16بقانون ر    

فإنه ليس هناال حاجة أو ضرورة ملجئة إلنشاء الهيئة  من ث ّ ، و1992( لسنة 13ر    

 المذكورة.
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أنه يترتب على إنشاء الهيئة العامة للغذاء أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة  ا:ثانيً 

ممثلة في تدبير المقر وإنشاء هيكل إداري ووظيفي وأ ساا وإدارات ووظائف جديدة 

ا على الميزانية لب تكلفة مالية كبيرة مما يمثل عبئً ومجلس إداراة مستقل وهو ما يتط

 العامة للدولة دون مقتض.

أن مشروع القانون  د خال من تحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أماا  ا:ثالثً 

جاللة الملك ومجلس النواب وماهية سلطاته في شأن ما تقوا به الهيئة من أعمال حتى 

ه أحكاا الدستور، حيث تنص الفقرة  ج( من المادة يمكن مساءلته على نحو ما توجب

( من الدستور على أنه "يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه 33 

يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال 

وزير مسؤول  ( من الدستور على أنه "كل66وزراته"، كما تنص الفقرة  أ( من المادة  

لدى مجلس النواب عن أعمال وزراته" كما أنه ال يمكن تحديد تبعية الهيئة المذكورة 

إلى مجلس الوزراء، إذ أنه سوف ينتج عن ذلك العديد من المشاكل العملية في شأن 

ا الر ابة عليها وعلى كيفية مباشرتها الختصاصاتها التي ستؤول إليها وتباشرها حاليً 

 من مشروع القانون. المادة الرابعةا لحك  ة وفقً الوزرات المعني

أن هناال تداخل بين اختصاصات الهيئة المقترحة ومجلس الوزراء، إذ أن مفاد  ا:رابعً 

( من المادة الثالثة من مشروع القانون أنها 18(، 15(، 2(، 1مضمون الفقرات  

تأكد من سالمة أوكلت إلى الهيئة المذكورة وضع سياسة عامة للر ابة والتفتيش وال

الغذاء ووضع الخطط لتأمين احتياطي استراتيجي من الغذاء، ووضع الخطط الخاصة 

بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتش األغذية، ووضع برامج 

إجراءات تنفيذها ... بما مؤداه  أن تلك الهيئة مستقلة في وضع سياساتها بمعزل عن 

( من الدستور التي تنص على أنه" 47ومة بالمخالفة لنص المادة  السياسة العامة للحك

يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ويرس  السياسة العامة للحكومة، ويتابع 

 تنفيذها..."
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أن هناال تداخل في االختصاصات بين الهيئة المقترحة وبعض الوزرات، حيث  ا:خامسً 

ن مشروع القانون الهيئة المقترح إنشاؤها ( من المادة الثالثة م5(، 4(، 3منحت البنود  

إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة باألغذية والمواصفات 

والمقاييس، وإعداد مواصفات وإجراءات أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات 

ا، الغذائية، ووضع االشتراطات الصحية الالزمة في المنشآت الغذائية، والعاملين به

ا بأن هذه االختصاصات منعقدة إلدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة علمً 

( من المرسوا بقانون 10(، 3(، 2(، 1والتجارة والسياحة بموجب نصوص المواد  

بشأن المواصفات والمقاييس وتعديالته، كما أن االختصاصات  1985( لسنة 16ر    

تصاصات وزارة الصحة ووحدة سالمة الغذاء الواردة بمشروع القانون تتداخل مع اخ

 التابعة للبلديات.

( من مشروع القانون المعروض من تحديد اختصاصات مجلس 6خلت المادة   ا:سادسً 

االدارة وكذلك خلت من تنظي  أداة تشكيل المجلس وعدد أعضائه وشروط ومدة 

 العضوية.

مكآفاة سنوية ألعضاء  ( من المشروع النص على استحقاق9تضمنت المادة   ا:سابعً 

مجلس اإلدارة بقرار من مجلس الوزراء، حال أن تلك المكآفات  د ت  تنظيمها بموجب 

 مرسوا ملكي، وكان من المناسب ترال ذلك لألنظمة المعمول بها.

( من المشروع للهيئة الحق في التحفظ على أي مادة غذائية 15أعطت المادة   ا:ثامنً 

ألحكاا القانون ول  تحدد مدة زمنية للتحفظ، بل أعطت الحق  ثبتت الدالئل على مخالفتها

 للهيئة في سحبها وإعدامها دون اللجوء إلى القضاء.

( بالوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار  رار بتحديد 17أناطت المادة   ا:تاسعً 

فئات الرسوا المستحقة مقابل الحصول على التراخيص والخدمات اآلخرى المتعلقة 

حال أن الصحيح أن الرسوا وتحديد فئاتها ليست مطلقة، بل في حكاا هذا القانون، بأ

 ( من الدستور.107يجب أن تكون في حدود القانون عمالً بنص المادة  
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( من المشروع 18جاءت نصوص العقوبات المنصوص عليها في المادة   ا:عاشرً 

 متشابهة األفعال مع اختالف العقوبات بما يخل بمبدأ تناسب العقوبة وتفريدها.

( من مشروع القانون على نشر الحك  في الجريدة 19"نصت المادة   حادي عشر:

وص عليها في القانون ا بأن النشر ال يكون في جميع الجرائ  المنصالرسمية، علمً 

كقاعدة عامة، بل يجب أن يكون في جرائ  محددة وليس جميعها، ألن نشر الحك  فيه 

 مساس بالحياة الخاصة للمخالفين.

خال مشروع القانون من تنظي  لميزانية الهيئة وشؤونها المالية خاصة فيما ثاني عشر: 

 يتعلق بمواردها وتد يق حساباتها.

، من ن اللجنة توصي برفض مشروع القانون المعروضإوبناء على ما تقدا ف 

 اتفا ًا مع  رار مجلس النواب المو ر. حيث المبدأ،

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: سادس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشااااااورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة  

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  عبدهللا منفردياألستاذ رضا إبراهيم  -3

 مقرًرا احتياطيـــًا.  األستاذة منى يوسف خليل المؤيد -4

 

 

ا
ً
 توصية اللجنة:: سابع

في ضوء ما دار من منا شات وما أبدى من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،  

 فإن اللجنة توصي باآلتي:
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بعدا الموافقة، من  )السابقة(التمسك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة  -

مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء )المعد بناء حيث المبدأ، على 

المقدم من مجلس النواب  -بصيغته المعدلة-على االقتراح بقانــــــــون 

 الموقر(.

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر 

 

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                     مجعة حممد الكعبي               

 رئيس اللجنة                                         اللجنة نائب رئيس                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 م2019مارس  5التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد حاجي      احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

عل   مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء )المعد بناءً الموضوع: 

   االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(.

 

 ،،تحية طيبة وبعد،

 

 

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحا، أرفق معالي 2019فبراير  20بتاريخ   

مشروع قانون (، نسخة من 1د  5ص ل ت ق/ ف  69المجلس، ضمن كتابه ر    

بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ،المقدم من مجلس النواب الموقر(

 لمنا شته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.

 

عقدت لجنة الشااااؤون التشااااريعية والقانونية اجتماعها  ا2019فبراير  24وبتاريخ     

 و رار مجلس النواب بشاااأنهالمذكور،  ، حيث اطلعت على مشاااروع القانونسالسررراد

 وذلك بحضور المستشار القانوني للجنة.
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وأن كان يهدف إلى  أن مشروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وارتأت اللجنة       

 توحيد الجهات الر ابية المتعددة المتعلقة بساااالمة الغذاء في شاااكل هيئة مساااتقلة تهدف

ا بالمخالفة من الناحيتين الدسااتورية  إلى حماية صااحة المسااتهلك، إال أنه جاء مشااوبـاااااااً

 والقانونية على النحو اآلتي:

 

 : من الناحية الدستورية:أوالً 

 

الفقرة  ب(  وحيث إن، الدستور ( من50 - ب/39 المادتين  جاء مشروع القانون ماسـًا بنصي -1

واللوائح الالزمة    يضع الملك بمراسي ، لوائح الضبط الدستور تنص على أن: ( من39المادة   من

 لترتيب المصالح واإليرادات العامة بما ال يتعارض مع القوانين((.

ب( يقصد به الهيئات أو /39اصطالح المصالح العامة الذي أوردته المادة   أن المقرر منو

أو األشخاص اإلدارية األخرى، المشروعات، التي تعمل باطراد وانتظاا تحت إدارة أو ر ابة الدولة 

 وعلى اتصال وثيق بها لسد حاجات الجمهور والقياا بأداء الخدمات العامة.

ا للمدلول العضوي للمرافق ـً مة والمرافق العامة وفقاصطالحي المصالح العا وليس ثمة فارق بين

 العامة.

امة، ول  تشر إلى إنشائها الدستور ذكرت ترتيب المصالح العامة واإلدارات الع ب( من/39والمادة  

 رر األصل  الُمشرع الدستوري بعد أن الترتيب يشمل اإلنشاء والتنظي ، ذلك أن المقرر أن إال أنه من

فيها وجوب صدور  الدستور، اشترط في ب( عاد وخصصه بنصوص أخرى/39المادة   في العاا

للسلطة  ما عداها يكون يعني أن إنشاء بعض المرافق العامة التي حددها وعينها، وهو ما بشأن  انون

الدستور  د أعطى  ث  يكون صورة لوائح تنظيمية، ومن في شأنه مراسي  في تصدر التنفيذية أن

 فيه.  إنشاء المصالح واإلدارات العامة وتنظيمها إال ما استثني بنص خاص في السلطة التنفيذية الحق

 

المادة  الفقرة  ب( من في للدستور البحريني يجد أساسه إما ـًاإنشاء المرافق العامة وفق يث إنوح

للمادة  ـًاوالمصالح العامة التي تنشأ وفق المرافق ( منه، على أن50الدستور وإما المادة   ( من39 

أداة إنشائها هي  تابعة للسلطة المركزية وال تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون ب( تكون/39 
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الدستور  ( من50للمادة   ـًاوفقالمرافق التي تُنشأ  أن حين في يمي(،المرسوا   رار إداري تنظ

حقوق الدولة وأموالها  متمتعة بالشخصية المعنوية فلها حقوق وأموال مستقلة عن تكون

تعويض األضرار التي تترتب على  ولة عنؤمس إدارتها وتكون في اا ال مركزينظ ذات وتكون

اختصاص  في  المؤسسات العامة( هي القانون، واألولى تدخلأخطائها، وأداة إنشاء هذه المرافق 

 اختصاص السلطة التشريعية. في الثانية تدخل أن حين في التنفيذيةة السلط

مشروع القانون المعروض، صدر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء ولمل  اختصاصها من  وحيث إن

لتجارة والسياحة، وزارة وزارة الصحة، وزارة الصناعة وا اختصاصات ثالث وزارات هي 

ها المالي واإلداري ليت  انشاؤ ( ث   رر لها االستقاللشؤون البلديات والتخطيط العمرانياألشغال و

مية تدخل في مرفق ، بالمخالفة للوا ع الذي يؤكد أنه هيئة خد( من الدستور50 بقانون وفق المادة 

 ( من الدستور.ب/39هي المرسوا وفق المادة  ، ومن ث  فإن األداة المقررة إلنشائها عاا يمثل الصحة

 /08  ط . ن /  الطلب بر   في 2012مارس  28 يرجى الرجوع لحك  المحكمة الدستورية بجلسة 

 ، المرفق بالرأي((  ضائية6لسنة  ( 2

 

أن ( دون أن يكون بحك   ضائي أو تحت إشراف  ضائي، إذ 15إعطاء الهيئة حق الغلق في المادة   -2

 حاالت ارتكاب إحدى الجرائ ، وجعله بيد القضاء في القضائيمجال بين الغلق  يف المشرع فرق

أن إ رار حق الهيئة في الغلق حال ، وجعله بيد الجهة اإلدارية، واإلداريوحده وبين الغلق الجنائي 

 هيئةتدخل ال شأنومن  .الجنائيا على سلطة القضاء ـً افتئات ضبط مخالفة إلى حين صدور حك  يمثل

تعارض الللبت فيها بحك  الغلق، ي ائ  الموكل بشأنها القضاء الجنائالجر يغلق فالإصدار  رارات ب يف

مع مبدأ  رينة البراءة، وهو حق أصيل يدخل ضمن أحد أه  ضمانات الحرية الشخصية للمته ، فإذا 

صاصاته خت، وتغوال على ايلسلطة القضاء الجنائ ـًااغتصابلهيئة ُعد ما صدر  رار الغلق من ا

 بمبدأ الفصل بين السلطات. مساسـًا، ويُعد الدستور والقانون يالمقررة له ف
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( العقابية تنال من المبادئ الدستورية والقضائية المستقرة المتعلقة بمبدأ تناسب العقوبة 17المادة   -3

المتحفظ لورود تكرار لبعض األفعال مع اختالف العقوبة بشأنها، حيث تكرر فعل التصرف في المواد 

 بشأنها. ت( واختلفت العقوبا4،3عليها التي ثبت عدا مطابقتها للمواصفات في الفقرتين  

 

 

 

 مة القانونية:: من حيث المالءثانيـًا

 

 القانوني. كومة، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاءضرورة مراعاة المالحظات الواردة بمذكرة رأي الح -1

ت كل من مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة في اختصاصا يتضمن مشروع القانون تداخال -2

ون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن ؤوالسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة األشغال وش

االختصاصات الموكلة إليه  والتي تبقى بحك  طبيعة عمله  في اختصاص كل وزارة، كما أن كل 

أكثر من هدف يخص الوزارة المعنية به، ومن ه في كل  انون خاص  د يراد به تحقيق نص يت  إلغاؤ

حدوث  صور في با ي االختصاصات الموكولة لهذا النص إلى الهيئة  شأن إحالة االختصاصات

 والتي كانت تطبقها الوزارة المعنية.

 

كذلك فإن التحفظ على أي مادة غذائية أو إتالفها يستوجب الحصول على إذن من النيابة العامة أو  -3

بحسب األحوال سواء للتحفظ أو اإلتالف، ول  يرد في مشروع القانون سبق الحصول من المحكمة 

 حدد لهذا التحفظ مدة محددة للبت فيه.ظ على المواد الغذائية، كما ل  يعلى إذن للتحف

 

الغش التجاري حماية المستهلك، و انون   انون في أحكامه المالءمة بين ل  يراع   القانون مشروعإن  -4

 .الهيئة اتباختصاص ةالمتعلق األخرى ذات الصلة أو القوانين

 

 

 

 

 رأي اللجنة:
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أصل مشروع القانون ا تراح مقدا من مجلس النواب ال ى العديد من االنتقادات سواء بمذكرة      

القانوني، وتتفق  وفق مالحظات هيئة التشريع واإلفتاء الحكومة المو رة والوزارات ذات الصلة أو

 اللجنة مع  رار مجلس النواب المو ر برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء )المعد بناء على سالمة  عدا ترى اللجنة     

وعدا  ،من الناحية الدستورية االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

 مته من الناحية القانونية.مالء

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


