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 العضـــــــــو أحمــــــــــــد .براهبـــــــــــم ب ــــــــــــ اد. .0

 العضــــو الــــددتور أحمــــد ســــالم العــــري . .7

 العضـــــــــــو أحمـــــــــــد م ـــــــــــدي الحـــــــــــداد. .3

 العضــــــــو بســــــــام .ســــــــماعبل البنمحمــــــــد. .4

 العضـــــــــــو جاســـــــــــم أحمـــــــــــد الم ـــــــــــ  . .5

ــــــــــي. .2 ــــــــــد الىعب ـــــــــــمعة محم  العضــــــــــو ج

ـــدا  الفا ـــل. .2 ـــاد عب ـــددتور  ج   العضـــو ال

 العضـــــــــــو جـــــــــــواد حببـــــــــــب ال بـــــــــــا . .1

 العضـــــــــــو جـــــــــــواد عبـــــــــــدا  عبـــــــــــا . .9

ـــــــــــي. .01 ـــــــــــار  النعبم ـــــــــــد مب  العضـــــــــــو حم

 العضــــــــــو االــــــــــد حســــــــــبن المســــــــــقطي. .00

 العضـــــــــــو االـــــــــــد محمـــــــــــد المســـــــــــلم. .07

 الرمبحــــــــــي.العضــــــــــو امــــــــــبس حمــــــــــد  .03

ــــــــــاعي. .04 ــــــــــد المن ــــــــــ  أحم  العضــــــــــو دروي

 العضــــــــــــــــو دال  جاســــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــد. .05

ـــــــــــــدا  فـــــــــــــر . .02  العضـــــــــــــو ر ـــــــــــــا عب

ــــــــــد الىــــــــــواري. .02 ــــــــــو  محم  العضــــــــــو اه

ــــــــــــد. .01 ــــــــــــل الم ي  العضــــــــــــو ســــــــــــامبة الب

 العضــــو الــــددتور ســــعبد أحمــــد عبــــدا . .09

 العضــــــــــو ســــــــــمبر صــــــــــاد  البحارنــــــــــة. .71

ــــاجي  قــــوي. .70 ــــددتور  سوســــن ح  العضــــو ال

ـــــــــــة. .77 ـــــــــــد    رحم  العضـــــــــــو صـــــــــــاد  عب

 العضـــــو الســـــبد  ـــــباء يحبـــــ  الموســـــوي. .73

 . العضـــــــو عــــــــاد  عبــــــــدالرحمن المعــــــــاود .74

 العضـــــــو عبـــــــدالرحمن محمـــــــد جمشـــــــبر. .75

 العضــــو الــــددتور عبــــدالع ي  حســــن أبــــل. .72
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 العضو الددتور عبدالع ي  عبـدا  العجمـا . .72

ــــدالوهاب عبدالحســــن المنصــــور. .71  العضــــو عب

ـــــــــــــي عبســـــــــــــ  أحمـــــــــــــد. .79  العضـــــــــــــو عل

 فاطمة عبدالجبار الىوهجي.الددتور  العضو  .31

ـــي. .30 ـــي حســـن عل ـــددتور محمـــد عل  العضـــو ال

 العضـــو الـــددتور منصـــور محمـــد ســـرحا . .37

ـــــــا .يلـــــــي اضـــــــوري. .33  العضـــــــو نانســـــــي دين

 العضــــــــــــو نــــــــــــوار علــــــــــــي المحمــــــــــــود. .34

ــــــــــــــة رمــــــــــــــ ي فــــــــــــــاي . .35  العضــــــــــــــو هال

 
الجلبل .براهبم    طريف وقد حضر الجلسة سعاد  السبد عبد

األمبن العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحىومة سعاد  السبد 

 غانم بن فضل البوعبنبن واير   و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 دما حضر الجلسة بع  ممثلي الج ال الرسمبة وهم:

  الداالبة من واار: 

لنقبب محمد يونس ال رمي رئبس  عبة اال صا  بمجلسي ا -0

 الشورى والنواب واللجا  الواارية بقباد  افر السواحل.

 .محمد جاسم ال وري رئبس  عبة مىافحة الفسادلنقبب ا -7

 01أو  فبصل عبدالع ي  النجار رئبس فر  اال صا  المالام  -3

 .مجلسي الشورى والنوابم  والمتابعة 

علي عبدا  الجودر مدير .دار  مىافحة جرائم السبد  -4

 .الفساد

 

   05 :ال ارجبةمن واار 

السبد محمد عبدالرحمن الحبدا  رئبس قسم اال فاقبال  -

 والمعاهدال.
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  الترببة والتعلبم من واار: 

ددتور عبدا  يوسـف المطـو  ودبـل الـواار  لشـ و  التعلـبم ال -0

 والمناهج.

 السبد عبدالباري مصطف  عبدالباري المستشار القانوني. -7
 5 

  العد  والش و  اإلسالمبة واألوقاف من واار: 

مستشــــار الشــــب ة نــــور  بنــــل البفــــة    البفــــة الالــــددتور   -0

 قانوني.ال

 قانوني.المستشار الالسبد .سماعبل أحمد العصفور  -7
 01 

  والت طبط الطببعي األ غا  و  و  البلديال والببئة من واار: 

م ندســـة أســـماء جاســـم مـــراد الودبـــل المســـاعد للصـــرف ال -0

 الصحي.

 قانوني.المستشار الالسبد بشبر محمد صالح  -7

 05 

  العمل والتنمبة االجتماعبة من واار: 

السبد االد عبدالرحمن الىوهجي الودبل المساعد لتنمبة  -0

 المجتم .

 السبد  عائشة محمد ال ايد مدير .دار   نمبة األسر  والطفولة. -7

 71 السبد جما  عبدالوهاب قاروني مستشار مىتب الواير. -3

 

  اإلسىا  من واار: 

 المناعي المستشار القانوني.السبد  فاطمة .براهبم  -
 

  75 :المواصالل واال صاالل من واار 

  السبد عاد  نجا  حسن رئبس األمن والسالمة. -
 

 :من واار    و  مجلسي الشورى والنواب 

السبد عبدالعظبم محمد العبد الودبل المساعد لش و   -

 31 مجلسي الشورى والنواب.
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 الواار .ــ وعدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفي 

 

 الصحةمن واار  : 

الددتور ولبد البفة المان  الودبل المساعد لش و   -0

 5المستشفبال القائم بأعما  الودبل المساعد للرعاية األولبة 

 والصحة العامة.

 الددتور  مريم .براهبم ال اجري مدير .دار  الصحة. -7

 السبد عبدالع ي  عبدالرحبم ال دري رئبس قسم صحة الببئة. -3

 سلما  الحدا  رئبس قسم مراقبة األغذية. السبد محمد -4

 01السبد  جلبلة سبد جواد حسن رئبس مجموعة التمنب  القائم  -5

 بأعما  رئبس قسم مىافحة األمراض.

 السبد أسامة أحمد عثما  المستشار القانوني. -2
 

  الصناعة والتجار  والسباحة من واار: 

 05 الودبل المساعد للتجار  المحلبة.  ةالسبد حمبد يوسف رحم -

 

  ديوا  ال دمة المدنبةمن: 

 السبد حسن يوسف علي مستشار السالمة.  -

 

 71دما حضرها الددتور أحمـد عبـدا  ناصـر األمـبن العـام 

المساعد للموارد البشرية والمالبة والمعلومال  والـددتور  فوايـة 

يوســف الجبــب األمــبن العــام المســاعد لشــ و  العالقــال واإلعــالم 

والبحوث  والسبد عبدالناصر محمد الصديقي األمبن العام المساعد 

ر عصام عبدالوهاب البرانجي لش و  الجلسال واللجا   والددتو

ـــة سرئـــبس هبئـــة الم  75تشـــارين القـــانونببن بـــالمجلس  وأعضـــاء هبئ

المستشارين القانونببن بالمجلس  دما حضرها عدد مـن مـديري 

 معـالياإلدارال ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة  ثم افتـتح 

 الرئبس الجلسة:
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 الرئيـــــــــــــــس:
أسـعد ا  صـباحىم بىـل ابـر   بسم ا  الرحمن الرحبم 

نفتــتح الجلســة الســابعة مــن دور االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل 

التشريعي الرابـ   ونبـدأ بـتالو  أسـماء األعضـاء المعتـذرين والغـائببن 

 5عن الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجلبل .براهبم    طريف األمـبن 

 العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:
السالم علبىم ورحمة ا  وبردا ه   ىرًا سبدي الرئبس  

ــا بىــل ابــر  01اعتــذر عــن حضــور هــذ    وأســعد ا  صــباحىم جمبعً

الجلسة دل من أصحاب السعاد : جمـا  محمـد ف ـرو للسـفر اـار  

وجمبلـة علـي سـلما  لظـرف صـحي طـارا مـني ا  علب ـا المملىة  

عبـدالع ي  حسـن  والـددتورف اد أحمد الحـاجي وبالصحة والعافبة  

فـي وعلـي عبسـ  أحمـد محمـد علـي محمـد ال  اعـي أبل والددتور 

 05 م مة رسمبة بتىلبف من المجلس  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ـــىرًا  وب ـــذا يىـــو  النصـــاب القـــانوني النعقـــاد الجلســـة 

.لـ  البنـد التـالي مـن جـدو  األعمـا  وال ـا   اآل متوافرًا. وننتقل 

ــ  مضــبطة الجلســة الســابقة   ــا  مالحظــال بالتصــديل عل  71ف ــل هن

  ؟ علب ا

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 75 الرئيـــــــــــــــس:

اآل  .ل  البند وننتقل  .ذ   قر المضبطة دما وردل .لبىم.

 فضــل األخ  الرســائل الــوارد  التــالي مــن جــدو  األعمــا  وال ــا  ب

 عبدالجلبل .براهبم    طريف األمبن العام للمجلس. 
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 األمين العام للمجلس:
رسائل معالي السبد الرسائل الوارد :   ىرًا سبدي الرئبس 

أحمـد بــن .بــراهبم المـال رئــبس مجلــس النـواب ب صــو  مــا انت ــ  

شـرو  قـانو  بالتصـديل علـ  ا فاقبـة بـبن .لبه مجلس النواب حـو  م

 5الدي  الشــعببة جة البحــرين وحىومــة جم وريــة بــنحىومــة مملىــ

ــــ  الت ــــرب ال مــــالي بالنســــبة بشــــأ   جنــــب االادوا  الضــــريبي ومن

 م.7102( لســنة 37المرافــل للمرسـوم رقــم ) للضـرائب علــ  الـدال 

وقد  مل .حالته .ل  لجنة الش و  ال ارجبة والدفا  واألمن الـوطني 

 م  .اطار لجنة الش و  التشريعبة والقانونبة  و ىرًا.
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــا   ــىرًا    ــالي مــن جــدو  األعم ــد الت ــ  البن وننتقــل اآل  .ل

قواعـــد بشــأ  مشــرو  قــانو  وال ــا  بأاــذ الــرأي الن ــائي علـــ  

ــد فــي  ــوء   المة ال اصــة بالســفن الصــغبر التســجبل والســ )المع

 05وقد وافل المجلس عل   االقترا  بقانو  المقدم من مجلس الشورى(.

فـي مجموعـه فـي الجلسـة السـابقة  ف ـل يوافـل بقـانو  هذا المشـرو  

 علبه بصفة ن ائبة؟
 

 (أغلبية موافقة) 
 71 

 الرئيـــــــــــــــس: 

وننتقـل اآل  .لـ  البنـد  .ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة ن ائبة.

مشـرو  بأاذ الرأي الن ائي عل   التالي من جدو  األعما  وال ا 

قانو  بالتصديل عل  اال فاقبة العرببة لمىافحـة الجريمـة المنظمـة 

 75 م.7105( لســنة 21عبــر الحــدود الوطنبــة  المرافــل للمرســوم رقــم )

الجلسة في مجموعه في بقانو  وقد وافل المجلس عل  هذا المشرو  

 السابقة  ف ل يوافل علبه بصفة ن ائبة؟
 

 (أغلبية موافقة) 
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 الرئيـــــــــــــــس: 

وننتقـل اآل  .لـ  البنـد  .ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة ن ائبة.

 مشـرو بأاذ الرأي الن ائي عل   التالي من جدو  األعما  وال ا 

ـــ  اال فاقبـــة العرببـــة لنقـــل نـــ الء  الم سســـال قـــانو  بالتصـــديل عل

 5واإلصـالحبة فـي .طـار  نفبـذ األحىـام الج ائبـة  المرافــل  العقاببـة

ـــم ) ـــ  هـــذا  م.7102( لســـنة 3للمرســـوم رق ـــس عل ـــد وافـــل المجل وق

المشرو  فـي مجموعـه فـي الجلسـة السـابقة  ف ـل يوافـل علبـه بصـفة 

 ن ائبة؟
 

 01 (أغلبية موافقة) 

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

وننتقـل اآل  .لـ  البنـد  ن ائبة..ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة 

مشـرو  بأاذ الرأي الن ائي عل   التالي من جدو  األعما  وال ا 

 05 فاقبــة العرببــة لجــرائم  قنبــة المعلومــال  القــانو  بالتصــديل علــ  ا

وقــد وافــل المجلــس علــ   م.7102( لســنة 2المرافــل للمرســوم رقــم )

علبــه  هــذا المشــرو  فــي مجموعــه فــي الجلســة الســابقة  ف ــل يوافــل

 بصفة ن ائبة؟
 

 71 (أغلبية موافقة) 

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

وننتقـل اآل  .لـ  البنـد  .ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة ن ائبة.

مشـرو  بأاذ الرأي الن ائي عل   التالي من جدو  األعما  وال ا 

 75قـــانو  بالتصـــديل علـــ  اال فاقبـــة بـــبن حىومـــة مملىـــة البحـــرين 

مىافحـة اإلرهـاب الـدولي التعـاو  ل وحىومة جم ورية ال ند بشـأ 

المنظمــة عبــر الوطنبــة واال جــار غبــر المشــرو  بالعقــاقبر والجريمــة 

والمـــ ثرال العقلبـــة والســـالئف الىبمبائبـــة  المرافـــل  والم ـــدرال
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وقـــد وافـــل المجلـــس علـــ  هـــذا  م.7102( لســـنة 02للمرســـوم رقـــم )

فة المشرو  فـي مجموعـه فـي الجلسـة السـابقة  ف ـل يوافـل علبـه بصـ

 ن ائبة؟
 

 5 (أغلبية موافقة) 

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

وننتقـل اآل  .لـ  البنـد  .ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة ن ائبة.

مشـرو  الرأي الن ائي عل   بأاذ التالي من جدو  األعما  وال ا 

 01قــانو  بتعــديل بعــ  أحىــام قــانو  الجمعبــال واألنديــة االجتماعبــة 

ــال ال اصــة  ــة وال بئ ــدا  الشــباب والريا ــة والثقافب ــة فــي مب العامل

( لســـنة 70والم سســال ال اصــة الصــادر بالمرســوم بقــانو  رقــم )

ـــس   م0919 )المعـــد فـــي  ـــوء االقتـــرا  بقـــانو  المقـــدم مـــن مجل

وقــد وافــل المجلــس علــ  هــذا المشــرو  فــي مجموعــه فــي  الشــورى(.

 05 الجلسة السابقة  ف ل يوافل علبه بصفة ن ائبة؟

 

 (أغلبية موافقة) 
 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 71قبل أ  ننتقل .ل  البند .ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة ن ائبة. 

ــالي  ــاء مــن جــدو  األعمــا  الت ــا أبن ــا وبنا ن يســرني أ  أرحــب بأبنائن

العــاملبن بـــواار  الداالبـــة فـــي مجلـــس الشـــورى ال ائـــرين للمجلـــس 

. (عبالنـــا فـــي عبوننـــا)بمناســـبة يـــوم الطفـــل العـــالمي  حـــل  ـــعار 

ال يارال التي  س م في الوقوف عل   أهمبة هذا النو  مندين م د

 75معبرين عن ج يل  ـىرنا لمـا وة بالمملىة  يعبسبر العملبة التشر

ــه  ــ قــوم ب ــارال  فــأهالً لواار  مــن  نســبل و ســ بل ال ــل هــذ  ال ي مث

ــي مجلــس الشــورى.  ــا ف ــ  البنــد وســ الً بىــم جمبعً ــل اآل  .ل وننتق

 قريــر لجنــة الشــ و  بمناقشــة  وال ــا التــالي مــن جــدو  األعمــا  
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مشرو  قانو  بالتصـديل ال ارجبة والدفا  واألمن الوطني ب صو  

علــ  اال فاقبــة العرببــة لمىافحــة الفســاد  المرافــل للمرســوم رقــم 

الـــددتور عبـــدالع ي  عبـــدا  وأطلـــب مـــن األخ  .م7102( لســـنة 7)

 مقرر اللجنة التوجه .ل  المنصة فلبتفضل. العجما 

 5 

 ضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:الع
 ىرًا سبدي الرئبس  بدايةً أطلب  ثببـل التقريـر ومرفقا ـه  

 في المضبطة.

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

هــــل يوافــــل المجلــــس علــــ   ثببــــل التقريــــر ومرفقا ــــه فــــي  

 المضبطة؟
 

 )أغلبية موافقة(
 05 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ومرفقا ه في المضبطة..ذ  يتم  ثببل التقرير  

 

 (101 / صفحة1 )انظر الملحق 
 71 

 :الرئيـــــــــــــــس
ســنبدأ بمناقشــة المبــادا واألســس العامــة لمشــرو  القــانو .  

  فضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 75 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

قـــانو  ال دارســـل اللجنـــة مشـــرو    ـــىرًا ســـبدي الـــرئبس  

اال فاقبـــة العرببـــة لمىافحـــة الفســـاد  المرافـــل بالتصـــديل علـــ  

 باد  وج ال النظر بشأنه من  و م م 7102( لسنة 7للمرسوم رقم )
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  واار  ال ارجبـــةقبـــل أصـــحاب الســـعاد  أعضـــاء اللجنـــة  وممثلـــي 

واطلعـل اللجنـة   للجنةوالمستشار القانوني  وممثلي واار  الداالبة 

الـذي نبـة بمجلـس الشـورى عل  رأي لجنة الشـ و  التشـريعبة والقانو

ـــاحبتبن الدســـتورية مشـــرو  الســـالمة جـــاء م دـــدًا  قـــانو  مـــن الن

 5قـرار مجلـس النـواب ومرفقا ـه بشـأ   علـ   دما اطلعـل والقانونبة

. ورأل اللجنة أ  اال فاقبـة   ـدف .لـ   ع يـ  التعـاو  مشرو  القانو 

العربي لمىافحة الفساد ودشفه  وأن ا  تفل م  أهداف وأغراض 

  العرببــة فــي مىافحــة الفســاد  وذلــك ال فاق ــا مــ  المبــادا الــدو

الدينبة السـامبة واألاالقبـة التـي حرصـل علب ـا الشـريعة اإلسـالمبة 

 01الغراء  وأ  هذ  اال فاقبة سـوف  ىـو   رجمـة واقعبـة لمـا الت مـل 

بــه الــدو  العرببــة مــن اــال  انضــمام ا .لــ  ا فاقبــة األمــم المتحــد  

ل مملىة البحرين عل  ا فاقبة األمم لمىافحة الفساد  وقد صدق

التـي ـــ م 7101( لسـنة 2بالقانو  رقم )ــ المتحد  لمىافحة الفساد 

ــــوبر  30اعتمــــد  ا الجمعبــــة العامــــة لبمــــم المتحــــد  بتــــاريخ  أدت

 05م  دما أ  هذ  اال فاقبة ال  تعـارض مـ  القـوانبن والمراسـبم 7113

حــرين  والــنظم واال فاقبـال الدولبــة التــي صــدقل علب ــا مملىــة الب

ــا  ــ م لنفاذهــالمملىــة  وأفــي المعمــو  ب  ــه يل ــانو   ان أ   صــدر بق

 وعلبـه ( مـن الدسـتور 32عماالً لحىم الفقر  الثانبـة مـن المـاد  ).

مشـرو  قـانو  بالتصـديل  أعدل هبئة التشري  واإلفتاء القانونيفقد 

 71  مـن مــاد بن ــــ فضــالً عـن الديباجـةـــ  لفأيتـالــذي علـ  اال فاقبـة  

الثانبـة مـاد  المـاد  األولـ  التصـديل علـ  اال فاقبـة و ضمنل المـاد  

وفـي  ـوء ذلـك  وصـي اللجنـة بالموافقـة مـن حبـث المبـدأ   نفبذيـة.

مشـــرو  قـــانو  بالتصـــديل علـــ  اال فاقبـــة العرببـــة لمىافحـــة علـــ  

مـــواد  وعلـــ   م7102( لســـنة 7الفســـاد  المرافـــل للمرســـوم رقـــم )

 75 المرفل  و ىرًا.مشرو  دما وردل في الجدو  ال

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 فضـــل األخ االـــد محمـــد هـــل هنـــا  مالحظـــال؟  ـــىرًا   

 المسلم.
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 خالد محمد المسلم: العضو
ــرئبس   ــة منبثقــة عــن   ــىرًا ســبدي ال هــذ  اال فاقبــة العربب

مملىـــة فـــي األمـــم المتحـــد  لمىافحـــة الفســـاد  ونحـــن ا فاقبـــة 

أل  األمـم  ؛.لـ   لـك اال فاقبـةالبحرين يساعدنا ذلك عل  االنضـمام 

 5وية ســبأ   شــمل مىونــال العــالم العرببــة واآل ــا المتحــد  أرادل من

علمًا أ  لدينا أدثـر   ب اوعلبه نحن ننضم .ل  الال بنبةوفريقبة واإل

 مما في اال فاقبة لمىافحة الفساد  و.   اء ا  اإلاوا  يتف مـو 

مبـــ  دو  العـــالم  فاال فاقبـــة بأدمل ـــا عرببـــة دولبـــة أي لج ذلـــك 

 ومشاردتنا فب ا م مة جدًا  و ىرًا.

 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 05 أ ي مثل هذ  اال فاقبـة بالنسـبة .لـ    ىرًا سبدي الرئبس  

عــدد مــن اال فاقبــال التــي  ــرعل الــدو  العرببــة مــن اــال  جامعــة 

وااصـــة فـــي األمـــور التـــي ل ـــا عالقـــة   الـــدو  العرببـــة بو ـــع ا

ـــة ـــة والعدلب ـــاولىن  بالمجـــاالل القانونب ـــة    ـــة عربب جـــاءل بمنظوم

ال ااصة أ  الدو  العرببة  حتـرم جـدًا مسـألة عـدم التـدو  االصة

 71فاقبــال بعىــس مــا قــد فــي ســباد  الدولــة عنــد .قــرار مثــل هــذ  اال 

م .لـــ  ا فاقبـــال دولبـــة ومن ـــا الواليـــال المتحـــد   نت جـــه دو   نضـــ

سـتا الـذي يعتبـر  عـديًا ااألمريىبة بما صدر من  وجه .ل  قـانو  ج

ــ  القضــاء ــة القضــائبة المىانبــة بالنســبة .ل ــ  الوالي ودــذلك   عل

لقانو  الذي يعد  عديًا سافرًا فبمـا يتعلـل بالنسبة .ل  مضمو  هذا ا

 75ال المتحـد   ـد دو  مـن الواليـمـن أفـراد سـترف   دون ابالقضايا 

لم ي اذ في االعتبار حل الدو  األاـرى وأفرادهـا فـي  دما أارى.
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مو ـو  االسـتفاد  ممـا  ـر  ألجــل النبـل مـن بعـ  الـدو   حديــدًا؛ 

جامعـة الـدو   أ  نقـوي مـن اال فاقبـال التـي  صـدر مـنلذلك يجـب 

جامعــة يتفــل علب ــا رؤســاء الــدو  العرببــة. صــحبح أ  العرببــة والتــي 

ــدولي ة  الــدو  العرببــ ــرم المجتمــ  ال ولىــن مــا يصــن  اآل  مــن حت

 5صن  ممثلي دو  عرببة ممن يمسىو  رأ  الدو  من  ا فاقبال هو

العرببة ودذلك الحىومال التـي  قـوم بالتنفبـذ  عـالو  علـ  ذلـك 

ــال ــك اال فاقب ــل الســباد    ل ــي  مث ــة الت ــ  البرلمانــال العربب ــر عل  م

العرببة للشعوب العرببة  وبالتالي ينبغي أ  ن سس ابتداءً أن ـا صـن  

ذلــك ينبغــي أ  يطــا  لــذا  ؛عربــي ون ســس لمســألة احتــرام الســباد 

 01سـواها مـن ال  تعدى .لـ  حبث الدو  عند و    شريعا  ا الوطنبة ب

أ  السـباد  دمـا  طالــب م مف ــوالـدو  األاـرى حتــ  يىـو  هنـا  

الـدو  األاـرى ينبغـي علـ  الـدو  التـي  ـدعي أن ـا مـن صـنعل  افب 

علــ  اال فاقبــال الدولبــة وعممت ــا علــ  ســائر دو  العــالم أ   ردــ  

ااصة أ  هنا  ج ودًا البجبة وعرببة لمقاومـة مثـل و  هذا المف وم

 05اد  لك التشريعال  وربما أفلح عـدد مـن فق ـاء القـانو  فـي االسـتعد

يتعلـل بـن  لمثل هذ  التعديال الصـارمة فـي المجـا  الـدولي. فبمـا 

 وجـد عـدد  ـــ واراء الداالبـة والعـد فب ـا  والمعنـيـــ هذ  اال فاقبـة 

  أنـا مع ـا من التشريعال الوطنبة التـي ينبغـي  عـديل ا لىـي  تـواءم

سألل هذا الس ا  وسنظل نسأله  البوم مثل هذ  اال فاقبال عندما 

 71نصو  التشريعال العرببة نجد أنه يجب أ  يتم التطر   عد  بع  

بصــفتنا فــي ديباجــة القــانو  .لــ   لــك اال فاقبــال  أي ينبغــي علبنــا 

عنـدما تقـدم بمشـرو  قـانو  وممثلي حىومال عنـدما نحىومال و

ديباجة دل قانو  له  در  فينأ  السلطة التشريعبة  شريع ا  صن  

ــ  ب صــلة ــال العرببــة حت ــر ىناال فاقب ــر ىن .لــ   ن ــا ن .لب ــا دم

 75 اال فاقبال الدولبة  و ىرًا.

 



 2المضبطة     م72/00/7102  (               73)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ أحمد م دي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو
 5القضاء عل  الفساد لبس أمرًا هبنًا    ىرًا سبدي الرئبس  

وهـو  فـة ال يمىــن السـبطر  علب ـا بســ ولة  هنـا  أسـباب للفســاد 

غبـــاب وغبـــاب الحىـــم الر ـــبد  والديمقراطبـــة   ومن ـــا: غبـــاب

الن اهة  وغباب الواا  الـديني. مـا أريـد أ  أقولـه .  هـذ  اآلفـة مـن 

الممىن السبطر  علب ا عندما يىو  هنا  حىم ر ـبد ومبـادا 

 01ديمقراطبــة صــحبحة. بالنســبة .لــ  الــدو  العرببــة فبمــا ي ــ  هــذ  

األمـم المتحـد  لمىافحـة اال فاقبة  هذ  اال فاقبة مرادفـة ال فاقبـة 

الفساد  ف ل نحن في الدو  العرببة بحاجة .لـ  مثـل هـذ  اال فاقبـة 

ـــر مصـــداق ـــة أدث ـــة هـــذ  بوهنـــا  ا فاقب ـــد مقارن ة وقـــو  من ـــا؟ عن

اال فاقبة با فاقبة األمم المتحد   نرى أ  ا فاقبة األمم المتحـد  ب ـا 

 05بئــة نــو  مــن المصــداقبة والمتابعــة  وذلــك لىــو  األمــم المتحــد  ه

 ستطب  أ   راقب و تاب   و ستطب  أ   رسل ابراء للدو  التي ب ـا 

فسـاد  و ســتطب  أ   أاــذ .جـراءال ب ــذا الشــأ   أمـا فبمــا ي ــ  

اال فاقبة العرببة لمىافحة الفساد ـــ ومـ  احترامـي لمـا  فضـلل بـه 

األاـــل دال  ال ايـــد ـــــ فـــق  هـــذ  اال فاقبـــة لـــن  قـــدم ولـــن  ـــ ار  

 71 و ىرًا.

 

 :ـــــــــــسالرئيــــ
غــانم بــن فضــل البــوعبنبن وايــر  األخ فضــل ســعاد   ــىرًا  

   و  مجلسي الشورى والنواب. 

 75 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
قضبة أ  نحىم باإلطال  عل  عـدم  الرئبس  معالي ىرًا 

مصداقبة اال فاقبـال العرببـة  ومصـداقبة اال فاقبـال الدولبـة لبمـم 
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المتحـد   أعتقــد أ  هــذا حىــم يتجــاف  مــ  الحقبقــة  لــن أ ــرب 

أمثلة ولن أدال في  فاصبل  لذلك أعتقد أ  هذا الحىـم المطلـل 

غبــر صــائب  وأؤيــد مــا ذدر ــه األاــل دال  ال ايــد. دفانــا  بعبــة 

ــاء لــبع  اال فاقبــال الدولبــة واالفــه  يجــب أ   بــادر الــدو   عمب

 5ناســب مــ  أو ـاع ا و تناســب مــ  العرببـة بقنشــاء اال فاقبــال التـي  ت

.رث ــــا التــــاري ي و.رث ـــــا اإلســــالمي واـــــالف ذلــــك  وأعتقـــــد أ  

اال فاقبـــال العرببـــة قـــد  ىـــو  أدثـــر مصـــداقبة مـــن اال فاقبـــال 

الدولبة ــ هذا هو رأيي الش صي ـــ وذلـك ألن ـا  المـس همـوم و الم 

ـــال  ـــر ممـــا  المســـه بعـــ  اال فاقب ـــي أدث وأحـــالم المـــواطن العرب

ـــ  الدولبـــة   ـــل فقـــط عل  01وأعتقـــد أ  المصـــداقبة ال يمىـــن أ   طل

اال فاقبال الدولبة و سحب مـن اال فاقبـال العرببـة  ومـن الضـروري 

أ   ىــو  مملىــة البحــرين عضــوًا فــاعالً فــي جمبــ  اال فاقبـــال 

العرببة  وأ  يىو  لـدي ا  وجـه باالنضـمام .لـ  أدثـر مـن ا فاقبـة 

 عل  المستوى العربي  و ىرًا.

 05 

 ــــــــــس:الرئيـــــ
  ىرًا   فضلي األال الددتور  سوسن حاجي  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
ــرئبس   ــة أود أ  أ وجــه بالشــىر .لــ    ــىرًا ســبدي ال  71بداي

لمجلس  ودـذلك أود أ  .ل  االلجنة عل   قريرها الذي  قدمل به 

أ ىر سعاد  واير   و  مجلسي الشورى والنـواب علـ  مـا  فضـل 

في مداالته  ف ذا ما دنل أود .يصاله .لـ  المجلـس. أ فـل مـ  به 

ما  فضلل به األال دال  ال ايد  ولىن لدي قلل من جانـب واحـد 

ــدي ا   75وهــو مو ــو   ســلبم المجــرمبن  حبــث .  مملىــة البحــرين ل

عـــدد مـــن المجـــرمبن ال ـــارببن مـــن القـــانو  ومحىـــومبن بالســـجن 

دو  عرببـة مجـاور   الم بد أو بسـنوال طويلـة  وهـم موجـودو  فـي 

قد يىونو  في العرا   وقد يىونو  في .يرا  ـــ ال أريـد أ  أقـو  
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.  .يرا  دولة عرببة ولىن ا دولة مجاور  ــ وقـد يىونـو  فـي عـدد 

هل الـدو  العرببـة وقعـل  :من الدو  العرببة المجاور   و ساؤلي هو

علــ  هــذ  اال فاقبــة فبمــا ي ــ   ســلبم المجــرمبن مــن هــذ  الــدو  

اإلاــو  فــي الحىومــة المــوقر  اإلجابــة عــن  علــ عرببــة؟ أ منــ  ال

 5 ساؤلي  و.ذا وقعل الدو  العرببة عل  هذ  اال فاقبـة التـي مملىـة 

البحرين بصدد التوقب  علب ا  ف ذا يعني أ  أمورنا طببة  وأنـه مـن 

 الممىن استالم المجرمبن من هذ  الدو   و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01 ضل األخ أحمد م دي الحداد. ىرًا   ف 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
دل احترامي للرأي الذي  فضـل بـه   ىرًا سبدي الرئبس  

ــم أعمــم علــ   ــا ل ــر  ــ و  مجلســي الشــورى والنــواب  أن ســعاد  واي

 05مصداقبة اال فاقبال العرببـة التـي وقعت ـا جمبـ  الـدو  العرببـة  بـل 

طرحل األسباب  ولم اصصل اال فاقبة العرببة لمىافحة الفساد و

أعمـم. مملىـة البحـرين دولـة  حتـرم اال فاقبـال  وااصـة ا فاقبـال 

الدو  العرببة. .  ما  فضلل به هـو رأي   صـي  وقـد أاتلـف مـ  

أي     فـي هـذا الشـأ   ولىـن الواقـ  يقـو  .  هـذا صـحبح  

 71وأنا أحترم من ي تلف معي فـي هـذا الـرأي. عنـدما دانـل مملىـة 

م  شـرفل 7112عبة العامة لبمم المتحـد  سـنة البحرين  ترأ  الجم

بـــأ  أدـــو  مـــ  الشـــب ة هبـــا    البفـــة  ودـــا  علبنـــا أ  نمـــب 

استمارال دقبقة جدًا  وأ  نببين مـن أيـن لنـا مـا نملـك مـن أمـال   

 ودانل جمب  المعلومال موثقة  و ىرًا.

 75 

 :الرئيـــــــــــــــس
  ىرًا   فضل األخ الددتور أحمد سالم العري . 
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 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو
أ فـل مـ  مـا  فضـل بـه سـعاد  وايـر   ىرًا سـبدي الـرئبس  

 ــ و  مجلســي الشــورى والنــواب فــي دــل دلمــة قال ــا بالنســبة 

لقـوانبن محاربـة الفسـاد التابعـة لبمـم المتحـد   والشـىر موصــو  

 5دــذلك .لــ  األاــل الــددتور  سوســن  قــوي  و.لــ  األاــل دال  

. قامل منظمة الصحة العالمبة بو   قانو  لمىافحـة اراعـة ال ايد

األعضاء في العـالم  وهـو مطبـل ونافـذ حالبًـا  وأدثـر الـدو  التـي 

هـذ  القـوانبن هـي الـدو  األوروببـة وأمريىـا  ببنمـا  دسـر مار  

ــة اراعــة  ــة لمحارب ــل الجمعبــال العربب القــوانبن التــي و ــعل مــن قب

 01يحىمنـا الجانـب الـديني فـي  ناألناألعضاء  طبل في الدو  العرببة 

هذا المو و   فلبس دل ما يأ بنا من منظمـة الصـحة العالمبـة أو 

مـن األمـم المتحـد  يطبـل بحـذافبر   وهنـا  الىثبـر مـن المر ــ  

ــذهبو  .لــ  الصــبن وأوروبــا وأمريىــا ل راعــة األعضــاء  وهنــا   ي

الىثبر من ا فاقبال مىافحة الفساد المحلبة مطبقة اصوصًا في 

 05نطقتنــــا  أل  الحــــدود اإلســــالمبة  طبــــل مــــ  هــــذ  اال فاقبــــال  م

 و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
الشـب ة نـور  بنـل البفـة  الـددتور األاـل  ىرًا   فضـلي  

 71   البفـــة المستشـــار القـــانوني بـــواار  العـــد  والشـــ و  اإلســـالمبة 

 واألوقاف. 
 

 المستشار القانوني بوزارة العدل 

 اف:ــة واألوقــالميـوالشؤون اإلس
 75أحببــل أ  أبــبين فبمــا ي ــ   ســلبم  الــرئبس  معــالي ــىرًا  

ــة  أ  المجــرمبن ــة مــن غبــر الــدو  العربب اال فاقبــال الدولبــة والثنائب

 ىو  ما ببن الدو  نفس ا الموقعة في اال فاقبـة  أمـا فبمـا ي ـ  

هذ  اال فاقبة فقن ا  تىلم عن الفساد  وهي ما بـبن الـدو  العرببـة 



 2المضبطة     م72/00/7102  (               72)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

أحببـل أ  أؤدـد أ  هـذا فأما ب صـو   سـلبم المت مـبن  نفس ا 

ـــي  ـــة البحرين ـــي قـــانو  اإلجـــراءال الجنائب ـــه ف األمـــر منصـــو  علب

   و ىرًا.407بشىل وا ح وصريح في الماد  
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

  ىرًا   فضل األخ جواد عبدا  عبا . 
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو
 صــباحىم بىــل ابــر  أســعد ا   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

 01د  علب ــا مــن قبــل مملىــة د أ  اال فاقبــال المبرمــة أو المصــأعتقــ

البحـرين أغلب ــا ا فاقبــال ذال أهمبــة دبـرى  ومــا أريــد أ  أردــ  

علبه ي   بع  اال فاقبال ولبسل دل اال فاقبال التي أعتقـد أ  

فب ا بع  الجوانب الشـرعبة التـي هـي بحاجـة .لـ  النظـر فب ـا مـن 

معبنـة  ـرعبة مثـل المجلـس األعلـ  للشـ و  اإلسـالمبة  قبل ج ال 

 05بحبــث ي اــذ رأيــه فــي بعــ  اال فاقبــال التــي  وجــد ب ــا جوانــب 

ــي مــررل مــن اــال  الســلطة    ــرعبة هنــا  بعــ  اال فاقبــال الت

التشريعبة من دو  الرجو  .ل  الرأي الشرعي في الجوانـب المتعلقـة 

اقبة ب ا جوانب أمنبة باألمور الشرعبة  لذلك أعتقد .ذا دانل اال ف

أو  ـــرعبة فالبـــد أ   بحـــث  و  اـــذ اآلراء والمضـــامبن الشـــرعبة 

ــة  ــة ب ــذا الصــدد. اال فاقب ــة معنب ــل أي ج  ــة مــن قب ــب األمنب  71والجوان

العرببـة لمىافحــة الفســاد هــي ا فاقبــة متعــدد  األطــراف   تفــاوض 

بشأن ا الدو  األعضاء في األمم المتحد . أغراض هـذ  اال فاقبـة أو 

هداف المرجو  من ا هي  رويج و دعبم التـداببر الرامبـة .لـ  منـ  األ

ومىافحـــة الفســـاد بصـــور  أدفـــأ.  ـــرويج و بســـبر ودعـــم التعـــاو  

 75الدولي والمساعد  التقنبة في مجا  من  ومىافحة الفساد بمـا فـي 

اد الموجودال   قـوم الـدو  األطـراف بتنفبـذ عـد  دذلك مجا  استر

ــــ ثر  ــــد   ــــداببر لمىافحــــة الفســــاد ق ــــي  ــــوانبن الم سســــال  ف ق

والممارسال  و  دف هذ  اإلجراءال .ل  من  الفساد و جريم بعـ  

التصرفال و ع ي  .نفاذ القـانو  والتعـاو  القضـائي الـدولي  و ـوفبر 
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مســـاعد  التقنبـــة   لبـــال قانونبـــة فعالـــة الســـترداد الموجـــودال  وال

و بــاد  المعلومــال  و لبــال  نفبــذ اال فاقبــة بمــا فــي ذلــك المــ  مر 

ــن اال فاقبــال  ــة م ــد أ  هــذ  اال فاقب ــذلك أعتق ــدولي لبطــراف. ل ال

الم مة جدًا التـي ل ـا امتبـاا وأهمبـة دبـرى ينبغـي بحث ـا مـن دـل 

 5بنبغي التردب  فالجوانب األمنبة  و.ذا دانل هنا  جوانب  رعبة 

   و ىرًا. علب ا
 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ االد محمد المسلم. 

 01 

 خالد محمد المسلم: العضو
أود أ  أ قـدم بالشـىر الج يـل .لـ    ىرًا سبدي الـرئبس  

لجنة الش و  التشريعبة والقانونبة علـ  ج ودهـا فـي مسـاند  اللجنـة 

مـــن اـــال  االســـتئنا  برأي ـــا بشـــأ   لمـــس دقـــة مطابقـــة مشـــاري  

 05القوانبن  حبث  ساعدنا لجنة الش و  التشريعبة والقانونبة في مثـل 

ا بصدد ا  ـام أي هذ  األمور. هذ  اال فاقبة للدو  العرببة ونحن لسن

ــ  هــذ   ــة الموافقــة عل ــدو  العربب ج ــة أاــرى  فقــد  حــدثنا عــن ال

علب ا و.  لم  وافقنااال فاقبة فقط  وفي رأيي .  رأيتموها صحبحة 

 علب ا  و ىرًا. الموافقة ىن صحبحة امتنعنا عن 
 71 

 :الرئيـــــــــــــــس
ـــد   ـــي رئـــبس  ـــعبة اليـــونس  ـــىرًا   فضـــل األخ محم  رم

 . بواار  الداالبةاال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجا  الواارية 
 

 75 ة االتصال بمجلسي الشورى ــرئيس شعب

 : بوزارة الداخلية واللجان الوزارية والنواب

الواق  أننا البوم  قلدنا  رف الـدفا    ىرًا سبدي الرئبس  

المجبـد ـــ و.   ـاء عن جامعة الدو  العرببـة  هـذا الصـر  القـومي 
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ــر  ــ و  مجلســي  ــك ســعاد  واي ــدى ذل ــا أب ـــ دم ــد ـ ــ  الم ي ا  .ل

ــبن  ــل أ  أب ــواب وبعــ  اإلاــو  األعضــاء  لىــن أحبب الشــورى والن

لسعاد  األخ جواد عبدا  أ  فـي جامعـة الـدو  العرببـة لجنـة  سـبل 

اللجنة الوااريـة  سـم  لجنـة ال بـراء والمستشـارين ـــ وقـد حضـر  ا 

ــر مــن مــ ــي فلســطبن وبعــ  أدث ـــ ودــا   ــمن أعضــائ ا مفت  5ر  ـ

ـــي  ـــة الســـعودية  وهـــم مت صصـــو  ف اإلاـــو  مـــن المملىـــة العربب

الشريعة اإلسـالمبة فبمـا ي ـ  اال فاقبـال المتعلقـة ب ـذ  الج ئبـة  

ومن ا ا فاقبة االستنساخ ونقل األعضـاء البشـرية وغبرهـا مـن األمـور 

ببـة .ذا احتاجـل فـي المتعلقة بالجانب الشرعي  وجامعـة الـدو  العر

ــا  رجــ  .لــ  رأي الشــر     01.حــدى اال فاقبــال .لــ  رأي  ــرعي فقن 

 و ىرًا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
  ىرًا   فضل األخ الددتور منصور محمد سرحا . 

 05 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو
أعتقــد أ  اال فاقبــال بــبن مملىــة   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

البحـــرين والـــدو  األاـــرى ل ـــا أهمبت ـــا  وهـــذ  اال فاقبـــال ال يـــتم 

ــا .ال بعــد دراســال متأنبــة  ولىــن ال ــوف هــو مــن .داــا    وقبع 

 71الجانب الديني فـي دـل اال فاقبـال  وهـذا فـي رأيـي غبـر صـحبح؛ 

صحبح أ  الديانة اإلسالمبة ل ا احترام ـا وقدسـبت ا لىـن هـل فـي 

دــل ا فاقبــة موقعــة بــبن البحــرين ودولــة مــن الــدو  نــدال الجانــب 

الديني؟! أعتقد أ  اال فاقبال المتعلقة بالفسـاد والتجـار  واالقتصـاد 

ــ   ــا؛ وذلــك حت ــا .قحامً ــا أال نقحــم الــدين فب  ــة علبن والشــ و  المالب

 75  نجح  لك اال فاقبال و أاذ مجراها الصحبح  و ىرًا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس
  فضل األخ جواد عبدا  عبا .   ىرًا 

 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 5ال يوجــد .قحــام للشــريعة اإلســالمبة   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

ــي أمــور هــذ  اال فاقبــة  واألصــل هــو أ  جمبــ  المعــامالل التــي  ف

ـــ   ا عل ـــ  الشـــريعة اإلســـالمبة  ومبنبـــة أيضـــً  ُجـــرى هـــي مبنبـــة عل

ن فــي أي ا فاقبـة  ونحــن نقــو  األاالقبـال  فــال يوجــد .قحـام للــدي

.نــه .ذا دــا  فــي اال فاقبــة جوانــب  ــرعبة فبنبغــي أ  يىــو  مــن 

 01يــدلي بــالرأي الشــرعي مــن أصــحاب الت صــ   و.  دانــل هنــا  

جوانب أمنبة فبنبغي أ  يىو  من يدلي بالرأي األمني هو مـن أهـل 

االاتصا  أيضًا  هذا ما أردل التردب  علبه وال أقصد أ   قحم 

 فاقبة أمور دينبة أو  رعبة  و ىرًا.في اال 
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظال أارى؟ ىرًا   
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 71 :الرئيـــــــــــــــس

 مشرو  القانو  من حبث المبدأ؟ هل يوافل المجلس عل    
 

 )أغلبية موافقة(
 

 75 :الرئيـــــــــــــــس

ننتقــل اآل  .لــ   المبــدأ..ذ  يقــر مشــرو  القــانو  مــن حبــث  

  فضل األخ مقرر اللجنة.مناقشة مواد مشرو  القانو  ماد  ماد . 

 



 2المضبطة     م72/00/7102  (               30)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان
دمـا جـاءل  الديباجـة وصي اللجنة بالموافقة عل  ديباجة: ال 

 من الحىومة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةمالحظال عل  هنا  هل  

 

 مالحظات( )ال توجد
 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 ديباجة؟ هل يوافل المجلس عل  ال 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ مقرر ديباجة. وننتقل .ل  الماد  األول   .ذ   ُقر ال 

 اللجنة.
 

 :الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان العضو
 71 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ  هـذ  المـاد  دمـا  :(0) المـاد  

 جاءل من الحىومة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 مالحظال عل  هذ  الماد ؟هنا  هل  

 75 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 الماد ؟هذ  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 فضـل األخ وننتقـل .لـ  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هـذ  المـاد    

 مقرر اللجنة.

 

 01 :العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان

 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ  هـذ  المـاد  دمـا  :(7المـاد  ) 

 جاءل من الحىومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 مالحظال عل  هذ  الماد ؟هنا  هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 الماد ؟هذ  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75وب ـــذا نىـــو  قـــد انت بنـــا مـــن مـــواد .ذ   ُقـــر هـــذ  المـــاد    

 مشرو  القانو   ف ل يوافل المجلس علبه في مجموعه؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
ــ  مشــرو    ــائي عل ــرأي الن  ــ  أاــذ ال ــس عل ــل المجل هــل يواف

 القانو  بعد مضي ساعة من اآل ؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأاذ الرأي الن ائي عل  مشرو  القانو  بعد مضي  .ذ  

يسرني أ  أرحب بأبنائي طلبة مدرسة عثما  بن عفا   ساعة من اآل .

 01اإلعدادية للبنبن ومعلمب م فـي مجلـس الشـورى؛ م دـدين أهمبـة هـذا 

النو  من ال يارال التي  ربط الجانب النظري بالجانب العملي  والتـي 

مـــن االل ـــا يـــتم االطـــال  علـــ  ســـبر العملبـــة التشـــريعبة بالمملىـــة  

 قـوم بـه واار  الترببـة والتعلـبم و.دار  معبرين عن  ىرنا الج يل لما 

المدرســة مــن  نســبل لتســ بل مثــل هــذ  ال يــارال. دمــا ال يفــو ني أ  

 05أ بد بالرعاية واالهتمام اللذين  ولب ما الواار  ألبنائنا الطلبة و س بر 

مىانبــال ل ــم مــن اــال  ال يــارال المبدانبــة التــي  ســ م فــي دــل اإل

فـــي المجلـــس  متمنـــبن ل ـــم دوام التعريـــف بســـبر العملبـــة التشـــريعبة 

ــالي مــن جــدو  األعمــا   ــد الت ــ  البن ــل اآل  .ل ــل والنجــا . وننتق التوفب

وال ـــا  بمناقشـــة  قريـــر لجنـــة ال ـــدمال ب صـــو  مشـــرو  قـــانو  

 71بقصدار قانو  الصحة العامة  المعد في  وء االقترا  بقانو  المقـدم 

لمالحظـة لدي مالحظتـا : اقبل أ  نبدأ المناقشة  .من مجلس الشورى

مــاد    051األولــ : هــي أ  المشــرو  بقــانو  مىــو  مــن أدثــر مــن 

فـي الحقبقــة ــــ  نـه مشــرو  قـانو  طويــل وم ـم  ونحــنودمـا  علمــو  أ

نشىر رئبسة اللجنة وأعضاءها المحتـرمبن علـ  ج ـودهم الىببـر   

 75التي بذلل إلظ ـار هـذا المشـرو  بالشـىل المعـروض أمـامىم اآل   

  أقتـــر  علـــ  حضـــرا ىم أ   ىـــو  وحتـــ  يىـــو  اإلنجـــاا ســـري

: أرجــو المالحظــة الثانبــةدقــائل.  5أو  3المداالــة مــر  واحــد  ولمــد  

مـنىم .اـواني عـدم التىـرار  فـقذا قـا  أحـددم رأيًـا فبىتفـ  بـه 
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لتىرار  والرأي لىم فـي األابـر. وأطلـب مـن األاـل .ل  اوال حاجة 

 ضل. هالة رم ي فاي  مقرر  اللجنة التوجه .ل  المنصة فلتتف

 

 هالة رمزي فايز: العضو 
 5 ىرًا سبدي الرئبس  بدايةً أطلب  ثببـل التقريـر ومرفقا ـه  

 في المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
هــــل يوافــــل المجلــــس علــــ   ثببــــل التقريــــر ومرفقا ــــه فــــي  

 01 المضبطة؟

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 المضبطة..ذ  يتم  ثببل التقرير ومرفقا ه في  

 

 (111/ صفحة 1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــانو     ــادا واألســس العامــة لمشــرو  الق  71ســنبدأ بمناقشــة المب

  فضلي األال مقرر  اللجنة. 

 

 هالة رمزي فايز: العضو 
اســـتلمل لجنـــة ال ـــدمال دتـــاب  ا ســـبدي الـــرئبس  ـــىرً 

 75رقــم  معــالي الســبد علــي بــن صــالح الصــالح رئــبس مجلــس الشــورى

م  الذي  م 7105يولبو  07( الم رخ في 0د 4ف /     خ ل/095)

ــانو  بقصــدار  ــة بدراســة ومناقشــة مشــرو  ق ــف اللجن ــه  ىلب بموجب

قانو  الصحة العامـة )المعـد فـي  ـوء االقتـرا  بقـانو  المقـدم مـن 
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 دارســل اللجنــة مشــرو  القــانو  المــذدور فــي  مجلــس الشــورى( 

الثالـث مـن الفصـل التشـريعي الرابـ   دوري االنعقاد العادي الثـاني و

اجتماعًــا اطلعــل فب ــا علــ   راء دــل مــن واار   75حبــث عقــدل 

الصـــحة  وواار  اإلســـىا   وواار  الصـــناعة والتجـــار  والســـباحة  

 5وواار  األ غا  و  و  البلديال والت طبط العمراني  وواار  العمـل 

األعلــ   والتنمبــة االجتماعبــة  والمجلــس األعلــ  للببئــة  والمجلــس

ــة  وواار   ــوا  ال دمــة المدنب ــبم  ودي ــة والتعل للصــحة  وواار  التربب

المواصالل واال صاالل. دما اطلعل اللجنة عل  رأي لجنة الش و  

التشريعبة والقانونبة بشأ  سالمة المشرو  من الناحبتبن الدسـتورية 

 01والقانونبة  وبشأ   نسـبل مـواد وأحىـام مشـرو  القـانو   دـذلك 

م بشــأ  0925( لســنة 3لجنــة علــ  القــانو  النافــذ رقــم )اطلعــل ال

الصــحة العامــة  ودــذلك قــرار مجلــس النــواب ومرفقا ــه  وبعــد أ  

ــة هــذ  اآلراء واستعر ــل وج ــال النظــر التــي دارل   دارســل اللجن

حو  المشـرو  بقـانو  مـن قبـل أعضـاء اللجنـة والمستشـار القـانوني 

 05بــالمجلس  واطلعــل  لشــ و  اللجــا  والمستشــار القــانوني المســاعد

ــانو  ومــذدر ي  ــواد مشــرو  الق ــ  م ــة التشــري  عل الحىومــة وهبئ

واإلفتــاء القــانوني  رأل اللجنــة أهمبــة مشــرو  القــانو  فــي الن ــوض 

باألداء العام لل دمال الصحبة لما للصحة العامة من عالقة مبا ر  

ىل فئال و رائح المجتم  من مواطنبن ومقبمبن عل  حد سواء  ب

 71ر  و حــديث التشــريعال الطببــة المتعلقــة بالصــحة العامــة وأ  .صــدا

ســـبوادب المســـتجدال والتطــــورال واالحتباجـــال المتجـــدد  فــــي 

المجاالل الصحبة الم تلفة. وعلبه فق  اللجنة  وصـي بالموافقـة مـن 

حبث المبدأ عل  مشرو  قانو  بقصدار قانو  الصحة العامـة المعـد 

ــرا  بقــانو  المقــدم مــن مج لــس الشــورى  ودــذلك فــي  ــوء االقت

 75الموافقة عل  مواد مشرو  القانو  دما وردل  فصبالً في الجـدو  

 المرفل  واألمر مترو  لمجلسىم الموقر  و ىرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
  فضلي األال دال  جاسم ال ايد. هل هنا  مالحظال؟ ىرًا   
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 العضو دالل جاسم الزايد:
الــددتور  أود أ  أ ــىر األاــل   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

ج اد الفا ل رئبسة اللجنة ودذلك أعضاء اللجنـة  أل  مـا بُـذ  ـــ 

ـــ فــي .عــداد مشــرو  القــانو  مــن اــال  االجتمــا  مــ  هــذا  حقبقــة ـ

ــاء   5العــدد الضــ م مــن م سســال الدولــة أمــر يســتحل الشــىر والثن

علبــه. دــذلك ب صــو  .عــاد  مــواد مشــرو  القــانو   نــثمن للجنــة 

ـــا  ـــواد .لـــ  لجنـــة الشـــ و  التشـــريعبة أن  أعـــادل .رســـا  هـــذ  الم

والقانونبــة ألاــذ رأي ــا؛ دــل ذلــك يســ م فــي ال ــرو  بــن  قــانوني 

جــود  عالبــة  ودــذلك يســ م فــي  قلبــل االعترا ــال األمــر الــذي ب

 01 3ي تصر الوقل عل  المجلـس. فبمـا يتعلـل بمشـرو  القـانو   لـدي 

دمال الصـــحبة نقـــا   هـــذا القـــانو  يســـت دف  حســـبن جـــود  ال ـــ

والرقابــة فبمــا يتعلــل بتقـــديم ال ــدمال الصــحبة للمــواطنبن وغبـــر 

ه ال ـدمال بـالمواطنبن  ولىن ينبغي علبنا أ  نرد  اآل  في  وج

فعـالً .لـ  ـــ التي  ق  عل  عا ل الدولة دسـتوريًا ــ الصحبة المىلفة 

 05المواطنبن  وهذا حا  دثبر من الدو   حبث .ن ا  رع  مواطنب ـا 

ــ  و صــرف  ــالغبر   رعــايت م الصــحبةعل ــل ب و تحمــل أي طــارا يتعل

ــا  ــ  م ــاء عل ا بن ــت ج هــذ  السباســة. أيضــً ــا أ   ن ولىــن ينبغــي علب 

 فضــلل بــه واار  الصـــحة عنــدما أدــدل دـــم المبــال  التــي يـــتم 

صــــرف ا علــــ  معالجــــة األجانــــب والتــــي  ىلــــف مب انبــــة الصــــحة 

 71لعرببـة أو الىثبر  في حبن أ   لك ال ـدمال التـي  قـدم ا الـدو  ا

ال لبجبـــة قـــد ال  ىــــو  مقـــدر  دثبـــرًا؛ ولــــذلك ينبغـــي أ  يــــتم 

التردب  في  قديم ا فعالً للمواطنبن وأ  نصدر  وجب ـال  شـريعبة 

ب ــذا الشــأ  لىــي  عمــل الج ــال التنفبذيــة بموجب ــا. األمــر اآلاــر: 

األمـر الحسـن دـا  فــي المـاد  الثالثـة مــن مشـرو  القـانو  وهــو أ  

 75لقـرارال واللـوائح التنفبذيـة للقـانو . فـي الحقبقـة يلت م بـأ   صـدر ا

هذا من مشاري  القوانبن التي يفترض أ   ىو  واار  الصحة علـ  

المجلســبن إلصـــدار قبـــل أ ــم االســتعداد مبا ـــر  عنــد .قـــرار  مــن 

. نحــن لــدينا . ــىالبة  حبــث .  لــه اللــوائح والقــرارال التنفبذيــة
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يــتم التــأار فــي  هنــا  الىثبــر مــن القــوانبن التــي صــدرل ولىــن

ــة المنفــذ    فبجــب أ   ــتالام ل ــا .صــدار اللــوائح والقــرارال الوااري

هذ  األمور حت  نحصل عل   شري  جبد  الامه قرارال صادر  بناء 

ـــ فــي هــذا  ـــ مجلــس الشــورى ـ علــ  القــانو  الصــادر والنافــذ. نحــن ـ

 5الجانب قد ال نملك ما يملىه اإلاوا  فـي مجلـس النـواب مـن حـل 

  لــذلك نتمنــ  علــ  اإلاــوا  فــي مجلــس النــواب أ  يتــابعوا المتابعــة

ســرعة .صــدار القــرارال. نحــن نــثمن ج ــود وايــر  الصــحة فــي هــذا 

الجانـــب  ولىـــن يجـــب أ   ىـــو  هنـــا  متابعـــة لســـرعة .صـــدار 

القـــرارال حتـــ  ال يتـــأار  نفبـــذ أمـــور بســـبب  ـــأابر .صـــدار هـــذ  

 01ائمبن علـ  القرارال. األمر األابـر ب صـو  ال ـدمال الطببـة والقـ

.نفاذها: في مجـاالل الصـحة العامـة دثبـرًا مـا  ـوفر الدولـة اآلالل 

واألج ـــ   واألمـــادن  ولىننـــا نحتـــا  .لـــ  أ  يالام ـــا الىـــادر 

ا  ذلــك لــبس بــالتعمبم ولىــن مــا يشــدد علبــه هــو أ   البشــري أيضــً

يــ دي وظبفتــه وم نتــه بىــل أمانــة  وقــد نشــ د عــددًا مــن األطبــاء 

 05رد  الصحي أو فـي المستشـفبال لسـاعال سواء في الم الموجود 

 متـد عــن سـاعال عملــه المطلوبــة منـه  ولىننــا نـتىلم عــن بعــ  

القــائمبن علــ  .نفــاذ و قــديم ال ــدمال الصــحبة  حبــث نــدعو .لــ  

ــة وحســن  ــن رعاي ــا م ــل وج   ــة الصــحبة بىام ــديم الرعاي واجــب  ق

ــام المــري  مــا هــو    وأال العــال  ومــا هــي ال ــدمالاســتقبا  و.ف 

 71نا  أي  ذمر  أل  الىثبـر مـن األمـور  ىـو  فب ـا عجلـة يىو  ه

ة بــوعــدم .عطــاء المــري  حقــه. نحــن نشــىر الم سســال الحىوم

والمستشفبال التي أصدرل للمر   دلبالً يتضمن حقـو  وواجبـال 

المري   ولىننا نرد  دائمًا عل  أ  من يحتـا  الرعايـة الصـحبة 

ا اإلنفـا  يجب أ  يحظ  ب ا علـ  أدمـل وجـه  ويجـب أ  يـتم أ يضـً

 75علـــ  القـــائمبن بتقـــديم ال دمـــة بـــدءًا مـــن مســـتقبل طلـــب الرعايـــة 

الصحبة ووصـوالً .لـ  الـددتور المعـالج للمـري . نحـن  طورنـا فـي 

 شريعا نا وب اصة الم ن الصحبة  وأيضًا اللجا  الموجود  لمساءلة 

األطبــاء والىــادر التمريضــي  ولىــن ينبغــي علبنــا ــــ دائمًــا ــــ أ  

عل  الرقابـة وحسـن اإلنفـاذ للمشـرو . أاـتم دالمـي  ن دد ونشدد
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بأ  عددًا من المواد المذدور  في مشرو  القانو   حمـل ـــ فعـالً ـــ 

طابعًا فنبًا   صصبًا في مجا  الم نة  وأنا من اال  اطالعي علـ  

ــرًا  ــدًا دبب ــذلل ج  ــة ب ــل مــ  اآلراء  إليجــاداآلراء أرى أ  اللجن  واف

عـددًا مـن الج ـال قـدمل اقتراحًـا يمـس  الم تلفة. ربما أنا الحظـل

 5الماد  ذا  ا ولىـن فـي نصـو  م تلفـة  واللجنـة حاولـل أ   أاـذ 

أقرب وأفضل النصو   وعويلل دثبرًا علب ا  ومن المفترض فب ا 

واار   بـهدما فعلل ــ وحسنًا ما فعلل ـــ أن ـا عويلـل علـ  مـا أدلـل 

ــم المســاء ــالتطببل ومــن ث ــة ب لة .ذا دــا  الصــحة  ألن ــا هــي المعنب

هنا  قصور. البوم ربمـا  قـو  بعـ  الج ـال .نـه لـم ي اـذ برأي ـا  

 01  سبب عدم األاذ برأي ا لبس .االالً أو عدم صـحة أوفي اعتقادي 

رأي ا أو عدم جود ه  و.نما يوجد نـ  قُـديم فـي الجانـب ذا ـه دـا  

 أقوى وأفضل وهو ما  م األاذ به  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05  ىرًا   فضل األخ امبس حمد الرمبحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو
ا .لـ  اإلاـو    ىرًا سبدي الرئبس   والشـىر موصـو  أيضـً

.عـداد و.نجـاا في لجنة ال دمال عل  الج د الجبار الذي بذلو  في 

 71 الومـاد .  051الـذي يحتـوي علـ  أدثـر مـن هذا المشـرو  الضـ م 

هـي  ة اإلاـو  فـي مجلـس النـواب م فب ا م الفـالتي مواد ال ك أ  

بعــد .عــاد   43: 42  علــ  سـببل المثــا  المــاد  )مـواد جوهريــة جــدًا

ــم االاــتالف بشــأن ا مــ  مجلــس النــواب ب صــو   التــرقبم( التــي  

التعــديل  أعتقــد أ   عــديل اللجنــة هــو  عــديل جــوهري جــدًا ويمــس 

ا والحقبقـــة بحـــذافبرها    75منـــ  » حـــو الفقـــر  )و(   عـــديلاصوصـــً

ــه «األ ــ ا  ــ  .طالق ــذي جــاء عل ــة ال   و عــديل اإلاــوا  فــي لجن

جــاء  «غبـر البحـرينببن»ال ـدمال بمجلـس الشـورى بق ـافة عبـار  

ـــة الشـــ و   ـــي لجن ـــه. اإلاـــو  ف ـــه  ونشـــىر اإلاـــوا  علب ـــي محل ف



 2المضبطة     م72/00/7102  (               39)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

التشريعبة والقانونبة  اردوا أيضًا اإلاوا  في لجنـة ال ـدمال فـي 

  صـــباغة .عـــاد  صـــباغة هـــذا المشـــرو   وفـــي الحقبقـــة وجـــدل أ

المشـــرو  مـــن قبـــل اإلاـــوا  فـــي لجنـــة ال ـــدمال دانـــل صـــباغة 

اإلاو  في لجنة الش و  التشريعبة والقانونبة لـم ومحىمة وموفقة  

 5.ال أ  يوافقوا عل  رأي اإلاو  في لجنة ال دمال وأ   أمام ميىن 

 يشىروهم مر  أارى عل  هذا اإلنجاا الطبب  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال الددتور  سوسن حاجي  قوي.  

 01 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
ادتفبل بمـا  فضـل بـه األخ امـبس   ىرًا سبدي الرئبس  

الرمبحي منعًا للتىرار والت يد  ولىن أود أ  أ ىر اللجنـة علـ  

ما قامل به من ج ود في هذا القانو  الذي أعتقد أنه .نجاا عظـبم 

 05 ادمة الصحة في المملىة  و ىرًا.لرف  مستوى 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال الددتور  ج اد عبدا  الفا ل.  

 

 71 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

اسمح لـي أ  أ وجـه بج يـل الشـىر   ىرًا سبدي الرئبس  

.ل  دل مـن سـاهم وعمـل فـي هـذا المشـرو . أود أ  أ ـىر دـل 

ـــانوني  .اـــواني وأاـــوا  ـــة  وســـعاد  المستشـــار الق ي أعضـــاء اللجن

والمستشــــار القــــانوني المســــاعد  وأمـــــبن الســــر  وأمــــبن الســـــر 

 75المساعد  وأيضًا اإلاو  ممثلي الحىومة وبال صو  ممثلي واار  

الصحة ومن م الددتور  مريم ال اجري  الذين دانوا فعالً أعضـاءً 

ل ـــا مشـــرو  نـــوق  االـــــ اجتماعًـــا  75فـــي اللجنـــة معنـــا  ف ـــال  
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واظـــب ممثلـــو واار  الصـــحة علـــ  حضـــور هــــذ   ـــــ القـــانو  هـــذا

ــم  ــدار ج ــدًا   ا جمبــ  الج ــال الحىومبــة ل االجتماعــال  وأيضــً

ودــــذلك واار   ــــ و  مجلســــي الشــــورى والنــــواب التــــي دانــــل 

 ستجبب لنا بمجرد طلبنا حضور أي ج ـة مـن الج ـال  فل ـم دـل 

 5اون م لمـا اســتطاعل الشـىر والتقــدير  ولـوال  ىــا ف الجمبـ  و عــ

اللجنة .صدار هذا المشرو  في هذا الوقل القباسي. وأيضًا أ ىر 

.اواننــا أعضــاء لجنــة الشــ و  التشــريعبة والقانونبــة علــ  مــراجعت م 

للصبغة الن ائبة لمشرو  القانو   وأ من  أال نتأار في مناقشة هـذا 

 المشرو  في المجلس  و ىرًا.
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــبن ا   ـــىرً  ـــاو  ب ـــد أ  التع ـــام أعتق ـــاع الع ـــد هـــذا النق بع

 الســلطتبن التنفبذيــة والتشــريعبة فــي مناقشــة هــذا المشــرو  يجســد 

ــاو  الســلطال  وااصــة فــي  ـــ مــا ذدــر  الدســتور عــن  ع ـــ فعــالً ـ ـ

 05مشرو  يصـب ـــ فـي الن ايـة ـــ فـي مصـلحة المـواطن  نحـن نشـىر 

علــ  اهتمــام م  اإلاــو  فــي الــواارال المعنبــة وااصــة واار  الصــحة

ا علـ   عاون ـا  و عاون م م  اللجنة  ونشىر الحىومة الموقر  أيضـً

معنا إلبـراا مثـل هـذ  المشـاري  التـي نحـن فـي أ ـد الحاجـة .لب ـا  

غــانم بــن فضــل البــوعبنبن وايــر  ــ و  مجلســي  األخ فضــل ســعاد  

 71 الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
صـراحةً دنـل  ثـر الصـمل ولىـن   ىرًا سـبدي الـرئبس  

ا أ  أ قـدم بالشـىر  الشىر الـذي غمـر القاعـة البـوم يل منـي أيضـً

 75لمعالبىم وللجنة الموقر  برئاسة الـددتور  ج ـاد الفا ـل. ودمـا 

 فضلل معالبك ف ذا نتبجـة  عـاو  الجمبـ   والحىومـة دائمًـا علـ  

ربمـا  استعداد لتلببة طلبال اللجا  مـن أجـل اإلنجـاا  وهـذا اإلنجـاا

يىو  عالمة فارقة حت  فـي عمـر المجلـس  قـانو  ب ـذ  الجسـامة 
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وب ذا الحجم أ من  ــ .   ـاء ا  ـــ أ  يـتم .نجـاا  دمـا  ـم .نجـاا 

ــا  ــ   وأن ـــ للجمب ـــ حفظىــم ا  ـ ــا ىم ـ ــن اــال   وجب  ــر م التقري

هذا األمر  وسوف  ىو  مـدااال ي قلبلـة قـدر .ل   من من وُجه 

 االنت اء من جمب  المواد .   اء ا   و ىرًا.اإلمىا  من أجل 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظال أارى؟ ىرًا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافل المجلس عل  مشرو  القانو  من حبث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
يســرني باســمي  مــن حبــث المبــدأ. .ذ  يُقــر مشــرو  القــانو  

لبــــال مدرســــة فاطمــــة بنــــل أســــد اأ  أرحــــب ببنا نــــا طاســــمىم بو

االبتدائبة للبنال ومعلما  ن في مجلس الشورى  م ددين أهمبة هـذا 

 71النو  من ال يارال التي  ربط الجانب النظري بالجانب العملي  والتـي 

 ُس م في الوقوف عل  سبر العملبة التشريعبة بالمملىة  معبرين عن 

م و.دار  المدرسـة مـن ج يل  ىرنا لما  قوم بـه واار  الترببـة والتعلـب

 نســبل لمثــل هــذ  ال يــارال  فــأهالً وســ الً بىــن وبمرافقــا ىن فــي 

 مجلس الشورى.  فضل األخ أحمـــد .براهبــم ب ـــ اد. 

 75 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
 ىرًا سبدي الرئبس  معذر  دنل قد طلبل الىلمـة قبـل  

ويل. وقــد التصــويل  ولىــن ااتفــ  اســمي مــ  بــدء عملبــة التصــ

الشــىر .لــ  اللجنــة و.لــ  واار   بدايــة أوجــه دانــل لــدي مالحظــة:
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ــم أر   ــي ل ــا اآل   .ال أنن ــذين هــم معن ــي الحضــور ال ــة ف الصــحة ممثل

ب ـذا القـانو    واير  الصحة المسـ ولة عـن هـذا القـانو   والم تمـة

ودنل أ من  أ   ىو  موجود  معنا أل  قرارها قد يىـو  القـرار 

 ذ أي  عديل عل  أي ماد   و ىرًا.الن ائي عند ا  ا

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
نحــن عنــدما نــدعو أي ج ــة م تصــة نوجــه الرســالة  ــىرًا   

ب عنه من ب.ل  الواير الم ت  ونطلب منه حضور الجلسة أو من ين

الســـعاد  الـــواراء المعـــالي وواار ـــه  ونحـــن نقـــدر وقـــل أصـــحاب 

 01ال أعتقـد أ  حضـور  وج ودهم في ادمة الوطن والمواطن  وبالتالي

ــاألمر  وأعتقــد أ  اإلاــو  واألاــوال  ــر أو عــدم حضــور  ي ــل ب واي

ــر   ــواار  فــب م ال بــر والبردــة. ومــ   قــديري لســعاد  واي ــي ال ممثل

الصحة لىن أعتقد أ  اإلاو  قد يستطبعو  اإلجابة عن أسـئلتىم 

ــة. ــل ب ــذا القــانو  مــن اــال    صصــ م وابــر  م الطويل  فبمــا يتعل

 05السبد غانم بـن فضـل البـوعبنبن وايـر  ـ و  مجلسـي سعاد    فضل

 الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
وأ ـــىر األخ أحمــد ب ــ اد. فعـــالً   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

 71دانل سعاد  الواير  بصدد المجيء لحرص ا عل  حضور مـداوالل 

المجلـس بشــأ  قــانو  الصـحة العامــة ولىــن  ـم  ىلبف ــا مــن قبــل 

السمو الملىي رئبس الـواراء المـوقر بحضـور فعالبـة م مـة  صاحب

جدًا فـي الجامعـة اإليرلنديـة  فاعتـذرل .لبنـا فـي اللحظـة األابـر   

وهذا دأب الواراء جمبعًا بىل أمانة وصـد   وااصـة عنـد مناقشـة 

ـــ ســبدي   75القــوانبن  حبــث يحرصــو  علــ  الحضــور. دمــا  فضــلل ـ

لقانو  م م جـدًا بالنسـبة .لـ  الرئبس ــ و فضل اإلاو  األعضاء أ  ا

 الواار  المعنبة بقنفاذ هذا القانو   و ىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
ولبــد البفــة المــان  الودبــل  ــىرًا   فضــل األخ الــددتور  

 .بواار  الصحة بواار  الصحة المساعد لش و  المستشفبال

 

 5 :بوزارة الصحة الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات

ســعاد  الــواير  فــي هــذ   أنــوب عــن ســبدي الــرئبس  ــىرًا  

الجلسة  ودما أابر سـعاد  وايـر  ـ و  مجلسـي الشـورى والنـواب 

أنـــه لـــوال ار باط ـــا الم ـــم لىانـــل موجـــود   فقـــد دانـــل م تمـــة 

بالحضـور  وحتــ  قبــل نصـف ســاعة دانــل فـي اجتمــا  معنــا حــو  

 01 2مـن هذا القانو . وجودنا ب ذ  الىودبة ــ أنا معي فريل يتىو  

أ ــ ا  أو أدثــر ــــ نظــرًا .لــ  أهمبــة وجودنــا فنبًــا  وأنــا ال أعفــي 

موجـود  معنـا  فقن ـااعتـذارها وهي رغـم سعاد  الواير  من الحضور 

دانـل  ستفسـر عمـا ـــ دقائل  قريبًـا  5منذ ــ وقبل قلبل   وحا ر 

حدث في الجلسة. أ ىر المجلس عل  طـر  هـذا المو ـو  الم ـم 

 05وصــلنا مــن  ــىر علــ   عاوننــا  والشــىر جــدًا  وأقــدر لىــم مــا 

موصــو  .لــبىم  و.   ــاء ا  نىــو  علــ  قــدر المســ ولبة فــي 

مناقشة هذا القانو  الذي سـبمس دـل اإلجابة عن استفسارا ىم و

 البحرينببن  و ىرًا.

 

 71 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أارىمالحظال  هنا هل  ىرًا   
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 75 الرئيـــــــــــــــس:

ننتقـــل اآل  .لـــ  مناقشـــة مـــواد مشـــرو  القـــانو  مـــاد  مـــاد .  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.
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 العضو هالة رمزي فايز:
 وصــــي اللجـــن بالموافقــــة علــــ  مســــم   مســـم  المشــــرو : 

 المشرو  دما جاء من الحىومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟هل هنا  مالحظال عل  مسم  المشرو   
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  مشرو  القانو هل يوافل المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

   فضلي مسم  مشرو  القانو . وننتقل .ل  الديباجةقر يُ.ذ   

 األال مقرر  اللجنة.

 

 :العضو هالة رمزي فايز
ــة علــ  الديباجــة   71بالتعــديل  الديباجــة:  وصــي اللجنــة بالموافق

 .الوارد في التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟الديباجةهل هنا  مالحظال عل   

 75 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 بتعديل اللجنة؟ الديباجةهل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 وننتقـل .لــ  المــاد  األولــ  بتعــديل اللجنــة.  الديباجــة.ذ   ُقـر  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.
 

 01 :العضو هالة رمزي فايز

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  المـاد  دمـا  :الماد  األول  

 .جاءل من الحىومة
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 مالحظال عل  هذ  الماد ؟ هنا هل  

 

 مالحظات()ال توجد 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 الماد ؟ هذ  هل يوافل المجلس عل  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 فضلي األال  . وننتقل .ل  الماد  التالبة .ذ   ُقر هذ  الماد  

 مقرر  اللجنة.
 

 :العضو هالة رمزي فايز
 وصـــي اللجنـــة بالموافقـــة علـــ  هـــذ  المـــاد   :المـــاد  الثانبـــة 

 31 .بالتعديل الوارد في التقرير



 2المضبطة     م72/00/7102  (               42)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظال عل  هذ  الماد ؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقل .ل  المـاد  التالبـة   .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة. 

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 05 :العضو هالة رمزي فايز

:  وصـــي اللجنـــة بالموافقـــة علـــ  هـــذ  المـــاد  المـــاد  الثالثـــة 

 .بالتعديل الوارد في التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 وجد مالحظات()ال ت
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 5 :العضو هالة رمزي فايز

 وصـــي اللجنـــة بالموافقـــة علـــ  هـــذ  المـــاد  : المــاد  الرابعـــة 

 .بالتعديل الوارد في التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71وننتقل .ل  مسـم  الفصـل  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة. 

  فضلي األال مقرر  اللجنة. األو  

 

 :العضو هالة رمزي فايز
 وصي اللجنة بالموافقة علـ   الفصل األو : أحىام  م بدية: 

 75 .دما جاء من الحىومة مسم  الفصل األو 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟الفصل األو مسم  مالحظال عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟مسم  الفصل األو هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
  0مســم  الفصــل األو . وننتقــل .لــ  مقدمــة المــاد  قــر يُ.ذ   

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 05 :العضو هالة رمزي فايز

هـذ  مقدمـة  وصي اللجنة بالموافقة علـ   :(0)مقدمة الماد   

 .الماد  دما جاءل من الحىومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 ؟مقدمة هذ  الماد مالحظال عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 ؟مقدمة هذ  الماد  هل يوافل المجلس عل  

 

 )أغلبية موافقة(



 2المضبطة     م72/00/7102  (               49)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:
 فضــلي   0مقدمــة هــذ  المــاد . وننتقــل .لــ  المــاد  .ذ   ُقــر  

 األال مقرر  اللجنة.

 

 5 :العضو هالة رمزي فايز

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  الماد  بالتعديل  :(0الماد  ) 

 .الوارد في التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01األاـل اهـو    فضـلي ؟علـ  هـذ  المـاد هل هنـا  مالحظـال  

 محمد الىواري. 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو
مسـاء ال بـر  بدايـة أ ـىر اإلاـو    ىرًا سبدي الـرئبس  

 05فــي اللجنــة علــ  دــل ج ــودهم التــي قــاموا ب ــا  و.   ــاء ا  يقــر 

المشرو . لدي  علبل عل  بع  التعريفال التي أجد نفسي   صـبًا 

، األمت  اىتحدت  وارترر    FAOالــ رجعت  لىتت ارترر   غبر مقتنعـة ب ـا. 

هنـــا   عـــاريف ال  فبـــد المعنـــ  المطلـــوب من ـــا فـــي القـــانو  مثـــل 

  فقــد  ىــو  «لبــا  المضــ »الغــذاء  أنــا أعتــرض علــ  مصــطلح 

 71هـذ  المــاد  أي مـاد  يأدل ــا أو يشـرب ا أو يمضــغ ا اإلنسـا  ولــبس 

ا بالنسـبة .لـ   «لبـا  المضـ »بالضرور  أ   ىـو   بالتحديـد. أيضـً

  فال أعتقد أنه « مب  الغذاء»  لدي  حفظ عل  عبار  «الجود »

ا أ  الجـود  هـي:  من الممىن أ  يىو  الغـذاء متمبـ ًا  واصوصـً

 حقبــل دــل المتطلبــال المو ــوعة والمعنبــة ب صــائ  وصــفال »

 75  لـذلك لـدي  حفـظ علـ  «الغذاء بحسب متطلبال الج ال المعنبـة

بالنســبة .لــ  هــذ  العبــار   ومــن المفتــرض أ   فبــد معنــ  أوســ . 

أي مواد ال »  أعتقد أ  التلوث المذدور هو: «التلوث والملوثال»
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  التلوث يمىـن أ  ينـتج مـن ار فـا  « ضاف عن قصد .ل  األغذية

معـبن أو مـن مبىروبـال  ولـبس مـن  ظـرفدرجال الحـرار  أو مـن 

الضرور  أ  يتم حصر  ىو  التلوث عل  . ـافة مـاد  فقـط  فمـن 

لماد  في حالة معبنـة .لـ   لوث ـا  دـذلك الممىن أ  ي دي و   ا

 5 لوث ال واء في المنطقة التي  نتج فب ا الماد  قد ي دي .ل   لوث ـا  

ا اســت دام مبــا  غبــر صــالحة أو وجــود مــواد فــي الغــااال قــد  أيضــً

علـ  النحـو ي دي .لـ   لوث ـا. أقتـر  أ  يـتم  غببـر التعريـف لبىـو  

ي يتواجــد فبــه الغــذاء  غببــر اــوا  األغذيــة والوســط الــذ»: التــالي

 ـرار بالغـذاء أو يقـة مبا ـر  أو غبـر مبا ـر  .لـ  اإلمما ي دي بطر

 01  برأيـي أ  هـذا التعريـف هـو األ ـمل. هنـا  «التأثبر السـلبي علبـه

ومن الم دد أنه  م االطـال  علبـه  FAOدستور سالمة الغذاء من الـ

بشأ  أمور اإلنتا  والحفظ ويتضـمن  عـاريف FAO وهو معتمد من الـ

دقبقــة ل ــذا المو ــو  مــن الممىــن الرجــو  .لب ــا واالســتفاد  من ــا 

ــا ي ــ   ــذاء وحفظــه. وفبم ــة العمــل»فبمــا ي ــ  ســالمة الغ  «ببئ

 05الذي  م و عه هـو:  «ببئة العمل»أاتلف عل   عريف ا  أل   عريف 

 أعتقــد أ    وأنــا ال«المحتــوى التقنــي والمــادي والببئــي والحبــوي»

ببئــة العمــل يُعنــ  ب ــا مــا  ــم ذدــر  بحســب ف مــي للمو ــو   ببئــة 

  أمـــــا بالنســـــبة «الظـــــروف المحبطـــــة بالعـــــاملبن»العمـــــل هـــــي: 

فق  ل ا  فصبالً  ار يمىن التطـر   OCCUPATIONAL HEALTHلـ

 71ي تلــف عمـا ذُدــر أوالً  «ببئــة العمـل».لبـه الحقًـا  ولىــن  عريـف 

ي التقارير الم تلفة  حبث يُن  علـ  بحسب التعاريف الوارد  ل ا ف

ــا:  ــاملبن ووقــل ومىــا  العمــل»أن    أي «الظــروف المحبطــة بالع

وهـذا هـو المعنـ  الـوارد  «الظروف المعنويـة والماديـة»بمعن  أن ا: 

ـــتم  ـــي بحـــوا ي  و.   ـــاء ا  ي ـــة العمـــل  ـــمن التعريفـــال الت لببئ

 75  عديل ا  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال الددتور  سوسن حاجي  قوي.  
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
لـــدي  ســاؤ  بالنســـبة .لـــ  المـــاد    ــىرًا ســـبدي الـــرئبس  

المســت لىة  أوصــل اللجنــة بحــذف التعريــف لعــدم اســت دامه فــي 

مشـــرو  القــــانو  أل  الــــن  الــــوارد فــــي المشــــرو  يُعــــرف المــــاد  

ــا:  ــ  أن  ــي يســت لى ا اإلنســا  بقصــد ال»المســت لىة عل ــاد  الت  5م

ــا . «االنتفــا  ب ــا  ســواء دانــل غــذاء أو مــاء أو مستحضــرًا  جمبلبً

  فـي المقابـل فـق  هـذ  المــواد التعريــف االلجنـة أوصـل بحـذف هـذ

جمبع ا مواد مست لىة  فردل ب ا  عاريف أاـرى. المـاد  التجمبلبـة 

هــذا التعريــف؟ والمــاء والغــذاء  ــم التفــرد بىــلم من ــا  فلمــاذا ألغــي 

 01 و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  

 

 05 دالل جاسم الزايد: العضو

أ فـل مـ  األاـل اهـو  الىـواري فبمـا   ىرًا سبدي الرئبس  

مــا  ةًااصــي ــ  التعــديل الــذي  قــدمل بــه ولــن أدــرر مــا ذدر ــه و

ي   ببئة العمل. لدي مالحظة بالنسبة .ل  التعريف المتعلـل بـالمن   

ــه مــ   ــم التوافــل علب ــف مســتحدث   ــتج هــو  عري ــ   المن ــتج  المن المن

 71. أنـا «المنـ   الـذي يـ او  فبـه نشـا  .نتـاجي»مجلس النواب  وهـو: 

  «مـرا  ولـه عالقـة بالصـحة العامـة»أطلب أ   ضـاف .لبـه عبـار  

ن مجلــس الــواراء وهــو القــرار رقــم عــباعتبــار أ  هنــا  قــرارًا صــادرًا 

م  وقد نظـم مسـألة األمـور التـي  نـتج فـي المنـاا   7101( لسنة 39)

دذلك واار  التجار  أناطل ذلك ببع  السجالل التي من الممىـن 

 75العمــل فب ــا والمر بطــة بالصــحة العامــة  وأنــا ال أ ىلــم عــن التــي ال 

ن رئــبس مجلــس عــعامــة  وبموجــب القــرار الصــادر  ــر بط بالصــحة ال

الواراء لم  ىن مثل المناا  المنتجة  وال يستطب  دـل فـرد اآل  أ  

يقـوم باإلنتــا  فــي من لــه بــدو  أ   ىــو  هنــا  رقابــة علبــه مــن واار  
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ا  ضــمن االصــحة مــ  وجــوب أ   تــو فر لديــه ا ــتراطال معبنــة  وأيضــً

منـتج .ذا دـا  مـن أفـراد القـرار ا ـتراطال   ـ  الممـار  للعمـل ال

األسـر   مثـل أ  يىــو  لديـه .ذ  مــن مالـك المبنــ  وأ   ىـو  لديــه 

مراعــا  ال ــتراطال الت ــ ين  وهــذا نــو  مــن أنــوا  التســ بل التــي  ــم 

 5  «مـــرا »اللجـــوء .لب ـــا للتمىـــبن. أقتـــر  أ   ـــتم . ـــافة دلمـــة 

دمـا أقتـر  أ   حــذف الفقـر  الثانبــة المسـتحدثة مــن مجلـس النــواب 

صة بالنشا  اإلنتاجي من المنـ   فـي ذال التعريـف الـذي أاـذل ال ا

أي عمـل ال يعـد »به اللجنة. في التعريف المذدور  م التعريـف بأنـه: 

ــام بــه .ال نفقــال عامــة اهبــد   مــن األعمــا  التجاريــة وال يتطلــب القب

 01ويعتمد في م اولته عل  نشا  الش   البدني أو عل   الل ذال قو  

ــ من محردــة صــغبر  ب ــدف ا ــذي ي ــربح ال ــ  قــدر مــن ال لحصــو  عل

هذ  األعما  ال  عتبر من األعما  التجاريـة التـي أ  . صحبح «معبشته

 ــم  عريف ــا فــي قــانو  التجــار   ولىــن وفــل مــا  ــم  نظبمــه بموجــب 

قـــرارال  و. ـــافة .لـــ  وجـــود  وجـــه لو ـــ  مشـــرو  متىامـــل حـــو  

 05بحبـــة التنظـــبم  فقن ـــا  عـــد مـــن األعمـــا  الربحبـــة ولىن ـــا أعمـــا  ر

بســبطة  لــذلك التعريــف ال محــل لــه فــي هــذا الجانــب. وجــود الفقــر  

ــرار الصــادر  ــتج دافبــة جــدًا  أل  الق ــ   المن ــ  بشــأ  المن ن عــاألول

مجلــس الــواراء  طــر  .لــ  األعمــا  التــي قــد  مــار  مــن قبــل المنــ   

ــي عشــر  نقطــة بالتفصــبل. .ذا ا لمنــتج و ــم ذدرهــا فــي عشــر أو اثنت

 71تىفبنا هــذ  اإل ــافة؛ حتــ  ال يأاــذ فســ «مــرا »أ ــفنا دلمــة 

المن   المنتج بموجب هذا القانو  نظامًـا قانونبًـا جديـدًا  هـو ي ضـ  

 للرقابة وللتراب   وهذا االقترا  الوحبد لدي  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 75  ىرًا   فضل األخ أحمـــد .براهبــم ب ـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
مالحظتي األول  أنـه دـا  يجـب أ   رًا سبدي الرئبس  ى 

نصول عل  التعريفـال الموجـود  فقـر  فقـر . اآل  نواجـه مشـىلة  
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هنا  مقترحال من بعـ  اإلاـو  واألاـوال مـن الممىـن أ   أاـذ 

لنـا سـوى التصـويل علـ  التعريفـال دفعـة  ب ا اللجنـة  ببنمـا لـم يبـل 

ــتم  عــديل أي جــ ء مــن هــذ   واحــد   وهــذا ال يفســح المجــا  أل  ي

ــا  ــ  التعريفــال  عريفً ــتم التصــويل عل ــ  أ  ي ــل أ من التعريفــال. دن

ــال دفعــة  ــا اآل  ال نملــك ســوى التصــويل علــ  التعريف ــا  ألنن  5 عريفً

  و ىرًا.  واحد  .ما بالقبو  أو بالرف 

 

 :ـــــــــــسالرئيــــ
 ىرًا  أرجو أ   تم ل قلـبالً  و.   ـاء ا  سـوف يـتم حـل 

 01  فضل األخ الددتور محمد علي حسن علي.هذا المو و . 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو
  وا ح جدًا من اـال  التعريفـال فـي  ىرًا سبدي الرئبس

 هذ  الماد  حجم الج د الىببر في .عداد هذا القانو   واصوصًا

ــ   ــوي عل ــانو  يحت ــر   31مــاد  و 055أ  الق  05مو ــوعًا. يالحــظ لىث

هذ  التعريفال أنه قد  حدث . ـىالبال بشـأ  قبـو  التعريفـال أو 

رفض ا من قبل األعضاء  وهذا ما ذدر ه األال اهو  الىـواري  

لىن .ذا نظرنا .لـ  هـذ  التعريفـال ألغـراض القـانو  فـق   عريف ـا 

ــ   اــر  فىــ ــانو  .ل ــن ق ــا ســب تلف م ــف ج ئبً ــد ي تل ــف ق ل  عري

 71بحسب ااتالف القانو  الذي ورد فبه  و.  دانـل لـدي مالحظـال 

حــو  هــذ  التعريفــال .ال أننــي أعتقــد أن ــا  ىفــي للغــرض الــذي 

 وجدل من أجله  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 75 ىرًا  بعد استماعنا لباـل اهـو  الىـواري واألاـل دال  

وقلـــل األخ أحمـــد ب ـــ اد  أود أ  أذدـــر أ  هـــذا القـــانو   ال ايـــد

مــاد  وهــذ  المــاد  التــي ذُدــرل هــي مــاد   051يتضــمن أدثــر مــن 

ـــد أ  طـــر  اإلاـــوا  بعـــ   ـــف. بع ـــر مـــن  عري ـــاو  أدث واحـــد   تن
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التعــديالل أرى أال ننــاق  التعريفــال بشــىل مفصــل ون ــوض فــي 

ذ  جــدا  طويــل مــن أجــل دــل  عريــف  لــذلك أقتــر  أ   ســترد هــ

الماد  .ل  اللجنة  بناء عل  بعـ  التعـديالل علـ  بعـ  التعريفـال 

ل م عـرض  لبقبة الذين لم يتسني ا.ل  التي عر  ا اإلاو   وبالنسبة 

 5 عــديال  م أمامنــا يمىــن م أ  يتقــدموا بتعــديالل مىتوبــة وســوف 

يــتم عر ـــ ا بعـــد ذلــك علـــ  اللجنـــة  وأ منــ  أ  يحضـــروا اللجنـــة 

جنة .لبنـا مـا  ـم التوافـل علبـه سـواء دـا  مـن للمناقشة ثم  رف  الل

اـال  اللجنـة أو مــن اـال  اإلاـوا  فــي الـواار  المعنبـة  واقتراحــي 

ــاء .لــ   عريفــال متفــل  ــتم االنت  ــوفبرًا للوقــل ومــن أجــل أ  ي هــذا  

 01  فضلي األال الددتور  ج اد عبدا  الفا ل. علب ا.

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
هنا  مقتر  واحد  قدمل به األاـل  ي الرئبس  ىرًا سبد 

ــا فــي الجلســة  أمــا  ــد مــن الممىــن أ  نصــول علبــه هن دال  ال اي

 05 جمب  التعريفال المتبقبة فلم يتم االعتراض علب ا  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 .ذ  ما الذي  قدمل به األال اهو  الىواري؟!  

 

 71 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

األاـــل اهـــو  الىـــواري لـــم  قـــدم وعفـــوًا ســـبدي الـــرئبس  

مقترحًا عل  المواد  لذلك نفضل أ  يتم التصـويل علـ  المـاد  فـي 

هذ  الجلسة. لم يىن هنا  مالحظـال علـ  المـاد   مجـرد مقتـر  

ـــه  ـــد ومـــن الممىـــن أ  يصـــول علب ـــه األاـــل دال  ال اي  قـــدمل ب

 75 ا. لـو  سـمح لـي المجلس بدو  الحاجة .لـ  اسـترداد المـاد  بأدمل ـ

الذي سـوف  قدمـه أرجو أ  نصول عل  المقتر   ــ سبدي الرئبســ 

األاـل دال  ال ايـد  ولـبس لـدينا أي مشـىلة فـي  عـديل ا  ولىـن 

ــا طــويالً فــي  أ  نســترد المــاد  هــذا أمــر صــعب  فــنحن أاــذنا وقتً
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مناقشة هذ  الماد  مـ  الج ـال الم تصـة .لـ  أ   وصـلنا .لـ  هـذ  

 رًا.التعاريف  و ى

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5  ىرًا   فضل األخ الددتور أحمد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو
دمــا ذدــر األخ الــددتور محمــد   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

علي حسن واألال الـددتور  ج ـاد الفا ـل رئبسـة اللجنـة أ  هـذ  

 01التعـــاريف )دفـــل ووفـــل(  وأعتقـــد أننـــا ينبغـــي أ  نصـــويل علب ـــا 

باعتبارها ماد  واحد   ألننا سنأاذ وقتًـا طـويالً فـي التصـويل علـ  

ــه أ فــل مــ   053هــذ  التعــاريف والمشــرو  مىــوي  مــن  مــاد   وعلب

اوا  في أ  نصويل عل  الماد  من دو  مناقشت ا بنـدًا بنـدًا ومـن اإل

 دو  أ  نعبدها .ل  اللجنة  و ىرًا. 

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ الددتور سعبد أحمد عبدا . 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 71أريد أ  أؤدد أ  هذ  التعاريف هي   ىرًا سبدي الرئبس  

ف .جرائبـــة ولبســـل  عـــاريف مفـــاهبم  وأنـــا هنـــا أ ىلـــم مـــن  عــاري

الناحبــة العلمبــة  مـــا أثــار  األخ الـــددتور محمــد علـــي حســن هـــو 

 عريـــف .جرائـــي  والتعريـــف اإلجرائـــي يجـــب أ  يىـــو  مر بطًـــا 

بالقــانو   وقــد حــددنا )الغــ ( هنــا  وهــو أ  المعلومــال الموجــود  

 75الــددتور محمــد  علــ  العبــو    تلــف عــن الواقــ  مثلمــا  فضــل األخ

علي حسن؛ ف ذ  لبسل  عريفال علمبة  لـذلك حتـ  لـو دـا  أحـد 

األعضاء الىرام يريد أ  يغبر التعريف فبجب أ  ينتبه .ل  أ  هـذ  

التعريفـــال مر بطـــة بالقـــانو  وهـــي  عريفـــال .جرائبـــة. ولـــدي مثـــا  
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أ  المرحلة االبتدائبـة هـي سـل سـنوال  ببنمـا  نظنبسبط: جمبعنا 

مرحلة االبتدائبة هي امس سنوال فقـط  فـالتعريف في الىويل ال

فــي اإلجرائــي م تلــف  أي أنــه يجــب  حديــد أ  المرحلــة االبتدائبــة 

ــل  ــي الىوي ــا فــي البحــرين ســل ســنوال  وف امــس ســنوال  وأن 

 5سـنوال! ولـذلك أ ـم صـو ي .لـ  ثـالث أمادن أارى ربمـا  ىـو  

صول األخ الددتور محمـد علـي حسـن بأننـا يجـب أ  نصـويل علـ  

هـذ  التعـاريف  واإلاـو  ممثلـو الحىومـة موجـودو  معنـا اآل  وهـم 

قد ناقشوا هذ  التعاريف بتفاصبل ودقة الر باط ـا الوثبـل بالقـانو   

 و ىرًا. 

 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 05دنــــل أ منــــ  أ  نصــــويل علــــ    ــــىرًا ســــبدي الــــرئبس  

ــا وننت ــي مــن هــذ  المســألة أســو  بمــا جــرى  ــا  عريفً التعــاريف  عريفً

علبــه العمــل فــي الســابل  ولىــن لبســمح لــي األخ الــددتور ســعبد 

عبدا   الج ال الم تصـة  أاـذ التعـاريف مـن مبـدأ ااتصاصـ ا  

ور يأاذو  التعاريف مـن منظـ والتعلبم فمثالً اإلاو  في واار  الترببة

 71الترببة  والصحة دذلك  أاذ األمـور مـن منظورهـا. عنـدما قـدمل 

االقترا  .ل  معالي الرئبس دا  القصد منه أال يتضارب مـ   وجـه 

أننا نريد  نظبم النشا  الممار  من المن   ونـأ ي فـي قـانو   اـر 

ونقو  أي نشا  يُمار    أل  معن  ذلك أ  هذا الش   ال ي ض  

الب فـي قـانو  الصـحة العامـة بـالتراب . للتراب   ببنما نحن نط

 75 عريفًا قرأ  ا األال هالة فـاي  مقـرر  اللجنـة  والتعـاريف  57هنا  

   عريـف مـن ج تـي فقـط ثالثة  عريفـالهي المقتر  التعديل علب ا 

و عريفا  من األال اهو  الىواري  ولم أسم  أ  أحـدًا  اـر لديـه 

لمجلـس  وااصـة أن ـا  عديل  واقتراحي أ   ُعـرض  عـديال نا علـ  ا
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ــديل هــو  ــي التعريــف  وبالنســبة لــي التع ــة أو مف ــوم ف ــة بىلم معنب

مجــــرد دلمــــة  واألاــــل اهــــو  الىــــواري ببينــــل مصــــدرها فــــي 

 عديال  ا  وبالتالي أ فل م  األال الددتور  ج اد الفا ل فـي أ  

ــرا  أو  ــ  المجلــس  والمجلــس يقــرر قبــو  االقت ــرا  عل يُعــرض االقت

ــ ــه .ل ــ  رفضــه أو .حالت ــاريف .ل ــاد دــل التع ــة  لىــن أ   ُع  5  اللجن

اللجنـة  أعتقــد أ  هـذا فبــه  ضــبب  لوقـل اللجنــة  وربمـا يقــود .لــ  

.داا  مفاهبم جديـد  و عـديالل فـي  عريفـال أاـرى  وااصـة أننـا 

لــم نســم  مــن الج ــال الرســمبة أي اعتــراض علــ  التعريفــال التــي 

مىـن أ   مل قراء  ا  ولو دا  هنا   حفظ من .حدى الج ـال ي

 01نأاذ بعبن االعتبار أ  هنا  أدثر من  عريـف معتـرض علبـه ويُعـاد 

 .ل  اللجنة  و ىرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ جاسم أحمد الم   . 

 05 

 العضو جاسم أحمد المهزع:
ــدأنا مناقشــتنا هــذا القــانو    ــىرًا ســبدي الــرئبس   نحــن ب

نقو  للجنـة  ـىرًا لىـم ولـم بتباد  الشىر غبر العادي  وماالنا 

ا   قصــروا  ونقــو  .  الج ــد الــذي بذلــه منتســبو واار  الصــحة أيضــً

 71ج د ممب   وهم دذلك لم يقصروا  لىن ما  طرقل .لبه األاـل 

اهـو  الىـواري  طرقـل .لبـه مــن منطلـل االاتصـا   ونحـن نفــر  

عندما  قوم عضو في المجلس مثل األال اهو  الىواري و قو  ما 

ال نريد أ  ن مـل الىـالم  ولىـن نريـد أ  نأاـذ  علـ   قالل. نحن

محمل الجد  ونرى أهل االاتصا  في ذلـك؛ ونحـن نقـو  .  لـبخ 

 75الــددتور محمـــد علــي حســـن وج ــة نظـــر ولــبخ الـــددتور ســـعبد 

عبــدا  وج ــة نظــر أاــرى  وفــي الن ايــة نحــن نبحــث عــن مصــلحة 

التـأني  القانو   ومصلحة المواطن في هذا القانو . نحن لسـنا  ـد

من أجل المصلحة العامة  .ذا  أارنا بسبب  عريف أو  عريفبن علـ  
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أ  ن ــر  بقــانو  بصــور  أفضــل ــــ حــبن يجــويد أصــحاب االاتصــا  

ـــ ف ــذا جبــد ومطلــوب  القــانو  مــن اــال   عديلــه أو اإل ــافة علبــه ـ

دا م. أنا مـ  مـا قالتـه األاـل اهـو  الىـواري التـي  اوالعجلة لبس ل 

بحثل و طرقل .ل  أمور قانونبة لج ال م تصة في هـذ  التعـاريف؛ 

 5ودون ا أثارل مثل هذ  المداالة في الجلسة فـق  ذلـك  ـيء يجـب 

 أ  نشىرها علبه  وينبغي أ  ندعم ا  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 لمسقطي. ىرًا   فضل األخ االد حسبن ا 

 01 

 العضو خالد حسين المسقطي:
هــذا المو ــو  أحبــل .لــ  اللجنـــة   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

 ـ رًا  وأعتقــد أ  اللجنـة بــذلل  02الم تصـة وظــل عنـدهم حــوالي 

ــا والت مــل  الالئحــة مــن  014و 013 بالمــاد بنج ــدًا دببــرًا ودافبً

 05  وأعتقـد دــذلك أ  التوجـه الـذي دعــل .لبـه األاــل دال  الداالبـة

نتطر  .ل  دل التعريفال الموجود   ونرى مـا  : ايد هو الصحبحال

هــي وج ــال نظــر أعضــاء المجلــس بالنســبة .لــ  دــل  عريــف علــ  

ــاين فــي اآلراء يأاــذ المجلــس  حــد   والتعريــف الــذي يوجــد فبــه  ب

قـرارًا بالموافقـة علبـه باألغلببـة أو قــرارًا بقعاد ـه .لـ  اللجنـة لتت ــذ 

 71نجـــاد  أ  مـــن أ  الـــرئبس  بـــدالً  بشـــأنه القـــرار الصـــحبح. ســـبدي

 بعضنا البع  البوم فلنبدأ في المناقشة ونرى رأي األعضاء...

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 لم أف م اقتراحك  ماذا  قتر  بالضبط؟!  أخ االديا  

 75 

 العضو خالد حسين المسقطي:
 أ  نناق  التعريفال دما جاءل من اللجنة. 
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 الرئيـــــــــــــــس:
نحن نناق  التعريفال اآل   ف ل  قصد أ  نناق  التعريفـال  

 . عريفًا  عريفًا

 

 5 العضو خالد حسين المسقطي:

ونت ذ بشأن ا قرارًا من المجلس  ما ـبًا  سبدي الرئبس  نعم 

 ةالطريقــ وهــذ  هــيمــن الالئحــة الداالبـة   014و 013مـ  المــاد بن 

من وج ة نظـري  م مـا دـا  عـدد التعريفـال  حتـ  لـو  ةالصحبح

دا  ألـف  عريـف  فـنحن ننـاق  مشـرو  قـانو   ويجـب أ  نعطـي 

 01هذ المشرو  حقه  ونناق  التعريفـال  عريفًـا  عريفًـا  و.ذا لـم ننتـه  

ــم نفعــل ففــي األســبو   ــوم نىمل ــا األســبو  القــادم  و.ذا ل من ــا الب

ي   وأرجـو مـن المجلـس الذي بعد . هذا المجلـس ااتصاصـه التشـر

أ  يأاــذ فــي االعتبــار أننــا يجــب أ  ن ــر  مــن المجلــس بتشــريعال 

 صحبحة  و ىرًا.

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
غــانم بــن فضــل البــوعبنبن وايــر  األخ ــىرًا   فضــل ســعاد   

 و  مجلسي الشورى والنواب.   

 

 71 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤوزير ش

في العملبة التشريعبة   نحن  رداء  ىرًا سبدي الرئبس  

أعني السلطة التنفبذية والسلطة التشريعبة  و.ذا أذنـل لـي أ  أبـدي 

ــا فــي هــذا المو ــو  فــقني أقــو  .ننــا ال نريــد أ  نــب س اللجنــة  رأيً

ــرئبس  حق ــا فــي العمــل الــذي قامــل بــه  ومثلمــا  فضــلل معــالي ال

 75وبع  اإلاو  المتىلمبن ربما يىو  هنا   علبـل علـ   عـريفبن أو 

ـــ أ   ـــ .ذا رأيــتم األمــر مناســبًا لمجلســىم المــوقر ـ ثالثــة  ونقتــر  ـ

.لــ  اللجنــة إلعــاد  الصــباغة  فقــط  عــود التعريفــال محــل ال ــالف 

وباقي التعريفال التي لـبس علب ـا اـالف يـتم االنت ـاء من ـا  بحبـث 
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الباقبة  الثالثة  عريفًا  والتعريفال 57 عريفًا من أصل  49ننت ي من 

لجنة  هذا األمر األو . األمـر الثـاني  الالئحـة الداالبـة  رج  .ل  ال

دفلـــل لبعضــــاء المـــوقرين .عــــاد  المداولـــة فــــي أي مـــاد  قبــــل 

التصويل الن ائي  ومااا  أمام الساد  األعضـاء فسـحة مـن الوقـل  

 5وهي فسحة قانونبة و شريعبة ودستورية من أجل . ـافة أي  ـيء أو 

ــائي. و.ذا  ــه قبــل التصــويل الن  ــ   عديل ــتم معــالبىم الحفــا  عل رأي

وقل المجلس فاألفضل أ  يتم التصـويل علـ  مـا  ـم اال فـا  علبـه  

 وما لم يتم اال فا  علبه يعود .ل  اللجنة إلعاد  النظر  و ىرًا.

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

  ىرًا   فضل األخ الددتور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
هـــذا المشـــرو  بقـــانو  جـــاء بعـــد  ي الـــرئبس  ـــىرًا ســـبد 

 05  75م ـــاض عســـبر  وبعـــد اجتماعـــال دثبـــر  ـــــ مثلمـــا ذدرنـــا 

ــا طــويالً جــدًا.  ــة وأاــذل وقتً ــل اجتماعــال مىثف ـــ دان ــا ـ اجتماعً

بالنسبة .ل  التعريفال  أقو  .  التعريفـال لـم  ـأل  علـ  عواهن ـا  

عريـف و.نما جـاءل بعـدما جلسـنا مـ  أصـحاب الشـأ   .ذا دـا  الت

يتب  واار  الصحة فقننا جلسنا م  ممثلـي واار  الصـحة  و.ذا دـا  

ــي واار  المالبــة وهىــذا   ــة فقــد جلســنا مــ  ممثل  71يتبــ  واار  المالب

وأاذنا التعاريف من عندهم وبعد ذلك  مل صباغت ا وفـل الصـباغة 

القانونبـة الصــحبحة مـن قبــل المستشــار القـانوني  وهــذ  التعريفــال 

  علب ا  ف ي وا حة  مامًا  و.ذا أحببنا أ  ندال أعتقد أ  ال جدا

في دل صغبر  ودببر  فقننـا سـنعطل هـذا المشـرو   والتعريفـال 

 75الثالثة الم تلف علب ا جاءل وفقًا ل بر  سابقة  وعلبه أرى أ  هذ  

ـــا  ـــة علب  ـــتم الموافق ـــم   ـــا  و.ذا ل ـــال يجـــب التصـــويل علب  التعريف

لب ـــا مـــن  عـــديالل  فلإلاـــو  المعتر ـــبن .داـــا  مـــا يشـــاؤو  ع

 و ىرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال الددتور  ج اد عبدا  الفا ل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
 5مــن المالحــظ أنــه ال يوجــد اــالف   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

عل  جمب  التعريفال فبما عدا ثالثة  عريفال عليقـل علب ـا األاتـبن 

ــة دال   ــدي ما اقتراحــال بشــأن ا  واللجن ــد واهــو  الىــواري ول ال اي

ـــ   ـــ  هـــذ  التعـــديالل  وبالتـــالي يصـــول المجلـــس عل  وافق مـــا عل

و نت ي اإل ـىالبة  الىواري واهو  ال ايد اقتراحال األاتبن دال  

 01 و ىرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ أحمـــد .براهبــم ب ـــ اد. 

 

 05 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:العضو 

أســتغرب مــن األاــل رئبســة اللجنــة   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

 أ   سـترج  منـهاآل  اجتماعًا  و رف   75ناقشل القانو  في  أن ا

  أعنــي مــاد  التعريفــال. .ذا دــا  لــدي  حفــظ علــ  جــ ء مــن مــاد 

ــة عقــدل  ــالرف ؟! اللجن  75التعريفــال ف ــل أصــويل بالموافقــة أم ب

 71ا لمناقشة المشرو  فلماذا  صر رئبسة اللجنة علـ  رفـ  أ  اجتماعً

 مد  أسبو  واحد؟! و ىرًا.منه  سترج  ماد  
 

 الرئيـــــــــــــــس:
يا .اوا  هنا  اآل  عـد  مقترحـال  االقتـرا  األو   ىرًا   

 75الـــذي أ ـــ  منـــي أ   عـــود المـــاد  .لـــ  اللجنـــة لم يـــد مـــن الدراســـة 

واال فا  م  اإلاـو  المعنبـبن فـي الج ـال الرسـمبة  ورئبسـة اللجنـة 

 حفظــل علــ  هــذا االقتــرا   واالقتــرا  اآلاــر الــذي أ ــ  بــه ســعاد  

فقـط التعريفـال التـي علب ـا واير مجلسي الشورى والنـواب أ   عـود 

 عديالل .ل  اللجنة ولبس دل التعريفال  واالقترا  الثالث هـو مـا 
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ــا   فضــل بــه عــدد مــن اإلاــو  بأننــا البــد أ  ننــاق  التعريفــال  عريفً

ــــا و.ذا دانــــل هنــــا   عــــديالل   دــــل  عريــــف بتفاصــــبله   عريفً

رض تـفنجري ا. وما أرا  هو أ  التعديالل التي ورد ني البوم من المف

أ   ردنا مىتوبـة مـن قبـل  واآل  األاـل رئبسـة اللجنـة قالـل نحـن 

 5الثالثــة التــي وردل  حبــث ورد  عــديال  مــن نوافــل علــ  التعــديالل 

األال اهـو  الىـواري و عـديل مـن األاـل دال  ال ايـد  ثـم نصـول 

عل  الماد  في مجموع ـا. قبـل األاـذ ب ـذا المقتـر  و ـوفبرًا للوقـل 

فــي واار  الصــحة والج ــال األاــرى المعنبــة  بــودي أ  أســأ  اإلاــو 

الس ا  التـالي: هـل أنـتم متفقـو  علـ  مـا ورد مـن  عـديالل قبـل أ  

 01ولبـد البفـة  فضـل األخ الـددتور نذهب .ل  التصويل عل  المـاد ؟ 

 المان  الودبل المساعد لش و  المستشفبال بواار  الصحة. 

 

  الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
 نحن متفقو  عل   عديل اللجنة.  ىرًا سبدي الرئبس  

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــن   ــديال  م ــديالل اآل    ع ــة  ع ــد وصــلتنا ثالث ــور ولب ــا ددت ي

األاــل اهــو  الىــواري  و عــديل مــن األاــل دال  ال ايــد  ورئبســة 

اللجنة أبدل موافقت ا عل  هذ  التعديالل  و جسبدًا لمبدأ التعـاو  

 71الم تصــة دــونىم .حــدى هــذ  الج ــال هــل  وافقــو   مــ  الج ــال

عل  هذ  التعديالل عندما يوافل علب ا المجلـس أم لـديىم  حفـظ 

 علب ا؟ 
 

 : بوزارة الصحة الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات
 75لبسل لدينا  حفظـال علـ  هـذ  التعـديالل   سبدي الرئبس  

ـــي الصـــالح العـــام  وال  ضـــر عمومًـــا بمعنـــ   ـــل هـــي  عـــديالل ف ب

التعريف  ف ي أقرب .ل  دون ا . افال من دون ـا نقصـا   لـذا 

 نحن موافقو  عل  التعديالل المقترحة  و ىرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
ودبــل االــد عبــدالرحمن الىــوهجي ال ـىرًا   فضــل األخ  

 . المساعد لتنمبة المجتم  بواار  العمل والتنمبة االجتماعبة

 

 5 وكيل المساعد لتنمية المجتمعال

 بوزارة العمل والتنمية االجتماعية:  
ــرئبس   ــ   عريــف   ــىرًا ســبدي ال ــدينا مالحظــة فقــط عل ل

  ففـي رأينـا أن مـا «النشا  اإلنتاجي» عريف   و«المن   المنتج»

بحاجــة .لــ  .عـــاد  صــباغة  أل  هنــا  قـــرارًا صــادرًا عــن مجلـــس 

 01الــواراء ب صــو  هــذا المشــرو   وبالتــالي فــق  التعريــف الموجــود 

النشــا  »يجــب أ  يــتالءم مــ  التعريــف الــوارد فــي القــرار  فمــثالً: 

ال يقتصر عل  النشا  الصحي فقـط  بـل هنـا  العديـد  «اإلنتاجي

نتاجبــة األاــرى  وهنــا  أنشــطة مر بطــة بمنتجــال مــن األنشــطة اإل

 ُعمــل فــي المنــ    ودمــا نعلــم أ  القــانو  أقــوى مــن القــرار  فــقذا 

ـــد يُ ضـــم حـــل األنشـــطة  ـــرار فق ـــي الق ـــالن  الموجـــود ف ـــا ب  05الت من

ـــف  ـــة بتعري ـــة األاـــرى الملت م ـــتج»اإلنتاجب ـــ   المن ـــف و «المن  عري

ــا «النشــا  اإلنتــاجي»   لــذا أرى وجــوب أ  يىــو  التعريــف مطابقً

 (. 37لما جاء في قرار مجلس الواراء رقم )
 

 71 :الرئيـــــــــــــــس

  ألم  حضروا اجتماعال اللجنة؟!   
 

 وكيل المساعد لتنمية المجتمعال

 بوزارة العمل والتنمية االجتماعية:  
 75حضرنا اجتماعـال اللجنـة  ولىـن هـذ   سبدي الرئبس بل  

ــا .لب ــا  ونحــن ن دــد مــا قالتــه األاــل دال   المالحظــة للتــو انتب ن

 ال ايد  و ىرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال الددتور  ج اد عبدا  الفا ل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ــرئبس   ــد الىــوهجاألخ   ــىرًا ســبدي ال ــو حضــر ي اال  5للت

 فربمــا لــم يســتم  لتعــديل األاــل دال  ال ايــد  فتعــديل األاــل دال 

   و ىرًا.همطابل لتعديل ال ايد

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01غــانم بــن فضــل البــوعبنبن وايــر  ســعاد  األخ ــىرًا   فضــل  

   و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 
 عــديل األاــل دال  ال ايــد انصــرف   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

 05  ببنما مالحظة األخ االد الىوهجي  تىلم «المن   المنتج».ل  

لــم يىــن فــي  «النشــا  اإلنتــاجي»  و«النشــا  اإلنتــاجي»عــن 

المشــرو  ذا ــه  .نمـــا جــاء . ــافة مـــن مجلــس النــواب. مالحظتـــي 

ــ   المنــتج»البســبطة والمتوا ــعة هــي أ   ــانو   «المن فــي هــذا الق

ذدر نشاطًا .نتاجبًا له عالقـة بالصـحة العامـة  بمعنـ  أنـه قبـد مـا 

 71فـي هـذا القـانو  بمـا لـه عالقـة بالصـحة  «المن   المنـتج»ـيقصد ب

 «المنـ   المنــتج»العامـة  فـي حــبن أ  القـرار السـابل يــتىلم عـن 

بالنســــبة .لــــ  واار  التنمبــــة االجتماعبــــة حبن ــــا. اإل ــــىالبة فــــي 

أنــه عنــدما اقتــبس التعريــف مــن قــرار مجلــس  «اإلنتــاجي النشــا »

ا  7101( لســــنة 39الــــواراء رقــــم ) م قبــــد  بالصــــحة العامــــة أيضــــً

 75ولـــتالحظ األاـــل رئبســـة اللجنـــة واألاـــل مقـــرر  اللجنـــة هنـــا أ  

 بـد ب قفي التعريف اقتبس التعريف ذا ه بدو   «النشا  اإلنتاجي»

و  الصـحة العامـة  بالصحة العامة؛ لىـي يصـبح مالئمًـا فقـط لقـان
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(  وهـي 39.نما أاذ التعريـف المطلـل الـذي جـاء فـي القـرار رقـم )

للنشــا  »هنــا فعــالً . ــىالبة  بمعنــ  أنــه سبصــبح هنــا   عريــف 

 «للنشــا  اإلنتــاجي»فــي قــانو  الصــحة  و عريــف  اــر  «اإلنتــاجي

ـــم ) ـــس الـــواراء رق ـــي قـــرار مجل ـــ  لـــو أ  بعـــ  39ف (  لـــذا أ من

 5جــ  .لــ  اللجنــة  وأعتقــد أ  القــانو  لــن التعريفــال والمفــردال  ر

ــه فــي جلســة أو جلســتبن  فقــانو  مىــو  مــن   مــاد   051ننت ــي من

ــ وأنتم معـالبىم أابـر منـي فـي هـذا األمـر ـــ سـوف يسـتغر  وقتًـا 

طــويالً  وأرى أ   ــأ ي اللجنــة فــي الجلســة القادمــة بــالتعريفبن بعــد 

 أاذ رأي الج ال المعنبة  و ىرًا. 

 01 

 ــــــــس:الرئيـــــــ
 مقرر  اللجنة.  ىرًا   فضلي األال  

 

 العضو هالة رمزي فايز:
 05دا  لدي  علبـل سـعاد  وايـر  ـ و    ىرًا سبدي الرئبس  

 «المنـ   المنـتج»مجلسي الشورى والنـواب ذا ـه  حبـث .   عريـف 

في هذا السبا  لما ي   عالقته بالصحة العامة  لىـن .ذا دـا  

أو اباطـة أو  ايدويـة أو  طريـ ً مـثالً يعمـل أ ـغاالً «المن   المنتج»

غبر ذلك فالصحة العامة هنا ال  ظ ـر فـي هـذ  الصـور   نحـن هنـا 

 71حــددنا مــا لــه عالقــة بالصــحة العامــة ألنــه فــي ســبا  هــذا القــانو . 

مـن  «النشـا  اإلنتـاجي»اقترا  األال دال  ال ايـد بحـذف  عريـف 

ــة ســوف يحــل اإل ــىا ــ   فــي هــذ  الحال ــا المن ــي  عــرض ل  لبة الت

سعاد  واير   و  مجلسي الشورى والنواب بشأ  وجود  عارض بـبن 

في هـذا  «النشا  اإلنتاجي من المن  »و «المن   المنتج» عريف 

 75 السبا   و ىرًا. 
  

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  
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 العضو دالل جاسم الزايد:
أحببــل فقـط .يضـا  نقطـة واحــد    الـرئبس  ـىرًا سـبدي  

لــم أحــددها وأربط ــا بــالقرار   « ــراب »عنــدما اقترحــل دلمــة 

ــالقرار رقــم ) ــم ف م ا ــتر   ــمن ا ــتراطا ه 7101( لســنة 37وللعل

ــــالمواد   5موافقــــة واار  الصــــحة فبمــــا يتعلــــل باألنشــــطة المر بطــــة ب

الً الغذائبــة  ف ــو لــم يقتصــر علــ  اإلنتــا  البــدوي أو الحرفــي  فمــث

مرد  ستر  يقـدم أغذيـة وب ـارال وغبرهمـا  ولىون مـا مـن .نتـا  

مناا  منتجـة فالبـد مـن وجـود  ـراب  مـن واار  الصـحة ـــ ويوجـد 

ذلـك التـراب  علـ  الطـاب  المقبـد ـــ فىلمـة  ـراب  عامـة  و.  

 01دا  يحتا  .ل  أي ج ة أارى باإل افة .لـ  واار  الصـحة فحبنئـذ 

 عني  « راب » راب   فىلمة يتطلب األمر منه الحصو  عل  

أنه  راب  يصدر عن أي ج ة حىومبة  حبث يُفترض أال يمار  

  أي عمل .ال بالحصو  عل  التراب   و ىرًا.

 

 05  :لرئيـــــــــــــــسا

أرى أ  المو ـــو  فعـــالً يحتـــا  .لـــ  جوانـــب قـــد ال  ــىرًا  

نىــو  مــدردبن ل ــا  هنــا  واارال مثــل واار  الصــناعة والتجــار  

ــة   شــج  األســر المنتجــة  ودــذلك واار  العمــل والتنمبــة االجتماعب

 ع ا هذا النشا  مـن اـال  المنـاا   وبالتـالي وُجـدل البـوم فـر  

 71عمـل للىثبــر مـن ربــال الببـول  بحبــث يعملـن فــي المنـاا  ويقمــن 

بت ويــــد النــــا  باألغذيــــة وغبرهــــا مــــن المــــواد ســــواء مــــن اــــال  

 ا  اآل  عنــدما  ريــدو  أو غبــر  مــن الوســائل  والســ (االنســتجرام)

 حديد  عريف معبن هل دل هذ  الج ال متفقة اآل  عل  التعريـف 

المــراد  حديــد ؟ يــا .اــو  أرى أال نســبل األمــور  وأرى أ  مثــل هــذ  

 75االقتراحــال يجــب أال ينظــر .لب ــا باســت فاف بــل يجــب أ   ــدر  

 جبدًا  وأ  ي اذ رأي الج ال المعنبة. أ من  أ   عود المـاد  برمت ـا

ـــل ســـن جل  ـــا ب ـــة. نحـــن اآل  ال نســـتطب  التصـــويل علب  ـــ  اللجن .ل

التصويل علب ا حت   عود .لبنا الحقًـا. الجمبـ  قـد يـأ ي الحقًـا وقـد 
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ومعنـ  ذلـك أ    يأ ي بتعديل علـ  مـواد لـم يـرد علب ـا  عـديل البـوم

بــاب التعــديالل يُقفــل .ال فــي هــذ  التعريفــال الثالثــة المحالــة البــوم 

 فضـلي لتالي سنصول عل  ماد  التعريفال دىـل. .ل  اللجنة  وبا

 فاطمة عبدالجبار الىوهجي. الددتور  األال 

 5 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة  العضو
المنــــ   »بالنســــبة .لــــ   عريــــف   ــــىرًا ســــبدي الــــرئبس 

نحـــن لـــم نغفـــل عـــن التـــراب   وقـــد  ناقشـــنا فـــي هـــذا  «المنـــتج

المنــــ   »المو ــــو   وقررنــــا أال نقــــو  مــــرا ؛ ألنــــه .ذا دــــا  

ا ومنـ    اـر غبـر مـرا  وقـام بـأي عمـل فمعنـ   «المنـتج  01مراصـً

ذلــك معاقبتــه ومســاءلته قانونبًــا  وهــل مجتمعنــا البــوم مســتعد أ  

المـرا   يىو  أمام هذا النو  من الضوابط بشأ  المنـ   المنـتج

الســـــ ا  الموجـــــه .لـــــ  واار  العمـــــل والتنمبـــــة  ؟وغبــــر المـــــرا 

المنــ   »االجتماعبــة: هــل هنــا  نــو  مــن الشــرو  والضــوابط علــ  

ــتج ــديم «المن ــن  ق ــتمىن م ــ  ي ــراب  حت ــن أاــذ   ــد م  05؟ وهــل الب

منتجا ــــه للببــــ ؟ نحــــن فــــي الواقــــ   وقفنــــا دثبــــرًا عنــــد دلمــــة 

   و ىرًا. « راب »

  

 :ـسالرئيــــــــــــــ
 71  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.   

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
ـــرئبس   ـــديالل   ـــىرًا ســـبدي ال ـــل  ع ـــه أدال ـــا  ألن .جرائبً

ـــا للمـــاد   مـــن الالئحـــة الداالبـــة   015جوهريـــة فـــي التعريـــف طبقً

 75وب اصة أ  الحىومة طلبل التأجبل فالبد مـن االسـتجابة لطلب ـا  

البـد أ   عـود المـاد  برمت ـا .لـ  اللجنـة  وبالتـالي  015ووفل الماد  

.عــاد   بــذلك  حبــث .ن ــا أوجبــل 015فــالمجلس ملــ م وفــل المــاد  

الماد  برمت ا .ل  اللجنة ولم  ج  ل ـا ذلـك  وطالمـا أ  هنـا  طلبًـا 
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مــن ســعاد  وايـــر  ــ و  مجلســي الشـــورى والنــواب فـــالمفترض أ  

 يجاب هذا الطلب  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5ال مان  من أ   عود الماد  .ل  اللجنة  ودما يقـا :  ىرًا   

في التأني السالمة  أرى أ  نتر  الباب مفتوحًا  حت  يعبـد اإلاـو  

قــراء  المــاد  بــتمعن  فقــد  ىــو  هنــا   عــديالل أاــرى. دمــا أ  

اإلاــو  فــي الج ــال الرســمبة يجــب أ  يدرســوا هــذا األمــر؛ حتــ  ال 

ا جبـدًا. هــل  نجبـرهم علـ  الموافقـة علــ  أمـر قـد ال يىــو  مدروسـً

 01 هنا  مالحظال أارى؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05لم يـد  اللجنـة( .لـ  0)المـاد  .عـاد  هل يوافل المجلس علـ   

 ؟من الدراسة

 

 )أغلبية موافقة(
 

 71 الرئيـــــــــــــــس:

واآل  بمـا أنـه مضـل سـاعة .  عاد هـذ  المـاد  .لـ  اللجنـة.ذ   

علـ  مشـرو  قـانو  بالتصـديل علـ  اال فاقبـة العرببــة  الموافقـةعلـ  

؛ فـــي م7102لســـنة  7لمىافحـــة الفســـاد  المرافـــل للمرســـوم رقـــم 

   ف ل يوافل علبه المجلس بصفة ن ائبة؟ همجموع

 75 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
النســاء »لــدينا دلبـل مشـرو  القــانو  بصـفة ن ائبـة. قـر ي.ذ   

  وهو في الحقبقة مو ـو  م ـم  وهـو «المتعر ال للعنف األسري

ج د قام به مجموعة من  بابنا المقدرين والم تمبن بالشأ  العـام  

ا فـي مو ـو   مىـبن المـرأ   وهـو لـبس مو ـوعًا   5وهو يصب أيضـً

ـــوم بتد ـــبن هـــذ   ـــا و.نمـــا هـــو مو ـــو  عـــالمي  وســـنقوم الب محلبً

الجلسة حت  يشار  الجمبـ   المطبوعة  وقد قررنا  د بن ا في يوم

ــدلبل هــو مــن .عــداد األخ فا ــل  ــم هــذا ال ــة  وللعل فــي هــذ  الفعالب

ــل   ــي الب ــا  عل ــة ســبد  ــبر  ورســومال الفن حببــب واألاــل ف ري

 01و صـمبم األخ عقبـل الحجــري واألخ محمـود األســود. سـأرف  الجلســة 

اآل  لالستراحة عل  أ  نعود لمواصـلة الجلسـة فـي السـاعة الواحـد  

   و ىرًا. ظ رًا

 

 )رفعت الجلسة ثم استؤنفت(
 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا  الرحمن الرحبم نستأنف الجلسة   فضـل األخ مقـرر  

 اللجنة.

 

 71 :الدكتور سعيد أحمد عبداهلل العضو

  وصي اللجنة بحذف هذ  الماد . :(7)الماد   

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 75 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافل المجلس عل  حذف هذ  الماد ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
  5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 يوننتقــل .لــ  المــاد  التالبــة   فضــل ..ذ   حــذف هــذ  المــاد  

 اللجنة.  مقرر لاألا

 

 01 :هالة رمزي فايز العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :بعد .عاد  الترقبم( 7: 3الماد  ) 

 هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 71 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 75  وننتقل .ل  المـاد  التالبـة ..ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة 

  فضلي األال مقرر  اللجنة.
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 :هالة رمزي فايز العضو
  وصي اللجنة بحذف هذ  الماد . :(4الماد  ) 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 01 يوافل المجلس عل  حذف هذ  الماد ؟ هل 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05وننتقــل .لــ  المــاد  التالبــة   فضــلي  ..ذ   حــذف هــذ  المــاد  

 األال مقرر  اللجنة.
 

 :هالة رمزي فايز العضو
  وصي اللجنة بحذف هذ  الماد . :(5الماد  ) 

 71 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 75 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافل المجلس عل  حذف هذ  الماد ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس
  مســم  الفصــل الثــانيوننتقــل .لــ   ..ذ   حــذف هــذ  المــاد  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 5 :هالة رمزي فايز العضو

 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ   :مراقبة التنمبـةالفصل الثاني:  

 دما جاء من الحىومة.مسم  الفصل الثاني 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 01 ؟مسم  الفصلمالحظال عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05 ؟عل  مسم  الفصلهل يوافل المجلس  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 71 فضــلي وننتقــل .لــ  المــاد  التالبــة   .مســم  الفصــل.ذ  يقــر  

 األال مقرر  اللجنة.

 

 :هالة رمزي فايز العضو
:  وصي اللجنة بالموافقة عل  (بعد .عاد  الترقبم 3: 2الماد  ) 

 75 هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 توجد مالحظات( )ال
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 05 :هالة رمزي فايز العضو

:  وصي اللجنة بالموافقة عل  (.عاد  الترقبم بعد 4: 2الماد  ) 

 هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 71 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 75 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 5 :هالة رمزي فايز العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :(بعد .عاد  الترقبم 5: 1الماد  ) 

 هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 01 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 71وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 :هالة رمزي فايز العضو
:  وصي اللجنة بالموافقة عل  (بعد .عاد  الترقبم 2: 9الماد  ) 

 75 هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 فضــلي األاــل دال   ؟علــ  هــذ  المــاد هــل هنــا  مالحظــال  

 جاسم ال ايد.
 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

استفسار  لماذا  م حذف عبار   لدي  ىرًا سبدي الرئبس  

التــــي  حــــدد المواصــــفال النوعبــــة للمبــــا  مــــن ناحبــــة اواصــــ ا »

ــة واإل ــعاعبة ــا الجرثومبــة والىبماوي ــة ومحتويا   ؟ هــذ  «الفب يائب

العبــار  وردل فــي مشــرو  الحىومــة  ودــذلك لــدى اإلاــو  فــي 

 01مجلس النواب  ببنما اللجنـة قامـل بحـذف هـذ  الج ئبـة  رغـم أنـه 

لوفا  بسـبب وجـود  سـمم أو جرثومـة .ل  ا وجد حاالل دثبر  أدل 

ــي  ســت دم فــي  ــب الت ــب  وااصــة األنابب ــل األنابب ــل عــن طري انتقل

ـ حالـــة أو حالتـــا وفـــا . لمـــاذا ـــــ مـــ ارًا ــــ لمجـــا  الشـــرب  وحـــدث

اســــتبعدل هــــذ  الج ئبــــة المتعلقــــة بو ــــ  اإلدار  ل ــــذ  الشــــرو  

 05والمواصفال والمقايبس فبما يتعلل بالمواصـفال النوعبـة؟ .ذا دـا  

لــديىم  فســبر مقبــو  فحبــذا لــو نســمعه  ولىــن .ذا لــم يىــن 

ــتم األاــذ بمــا ا فــل علبــه مجلــس  ل أ  ي ــا أفضــي لــديىم  فســبر فأن

ىـــو  هنـــا  رقابـــة و نظـــبم   لحىومـــة المـــوقر  حتـــ  النـــواب وا

 و ىرًا.
 71 

 :الرئيـــــــــــــــس
 . مقرر  اللجنة ىرًا   فضلي األال  

 

 هالة رمزي فايز: العضو
ــرئبس   ــ    ــىرًا ســبدي ال ــدما ناقشــنا هــذا المو ــو  م  75عن

ـــث  حـــدد الصـــحة  ـــذدرها .جمـــاالً بحب لنا أ  ن واار  الصـــحة فضـــي

اال ـتراطال الصــحبة داملــة بــدو   حديــد أنــوا  هــذ  اال ــتراطال 

دانل فب يائبة أو جرثومبـة أو دبمبائبـة؛ ألنـه باإلمىـا  أ   سواء

   ظ ر مـواد أاـرى  شـمل ا مسـتقبالً  وبالتـالي نحـن اسـتبدلنا عبـار
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للمبــــا  وطــــر  الفحــــ  الواجــــب  حــــدد اال ــــتراطال الصــــحبة »

 ذا دا  الغرض من حذف فلىي  ىو   املة أدثر  « ا باع ا

  لك العبار   و ىرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  ىرًا   فضل األخ الددتور سعبد أحمد عبدا . 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 ح لباـل دال  ال ايـد أ  اود أ  أو  ىرًا سبدي الرئبس  

ــــاني ال ــــا  بالمحتويــــال الجرثومبــــة غبــــر صــــحبح    01الجانــــب الث

فــالجراثبم عــاد   ىــو   ــار  لــذا يجــب أال  ىــو  فب ــا محتويــال 

جرثومبة  فقد يىو  فب ا دائنـال مثـل البىتبريـا أو غبرهـا مـن 

الىائنال غبر الضار  بحبث ال  سبب أي  رر. .ذ  الجـراثبم غبـر 

 ا  و ىرًا.موجود  ن ائبً

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس
  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 71 ىرًا سبدي الرئبس  أ ىر األال هالة رم ي والددتور  

ـــا أو ـــح ـــ  م ـــدا  عل ـــار   رى أ أ  ولىـــن اســـعبد عب  ضـــاف عب

  لتىـو  العبـار  علـ  «اال ـتراطال»بعد دلمة « والمواصفال»

ـــواير القـــرارال التنظبمبـــة التـــي  حـــدد »النحـــو التـــالي:  ويصـــدر ال

  بحبـــث  صـــدر المواصـــفال بالتعـــداد «اال ــتراطال والمواصـــفال

 75 و ىرًا.  المتصور وال يشمل هذا التعداد

 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ أحمد م دي الحداد. 
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 العضو أحمد مهدي الحداد:
  أ فـــل مـــ  مـــا جـــاءل بـــه اللجنـــة  ـــىرًا ســـبدي الـــرئبس  

شــمولبة أفضــل مــن التحديــد  ألننــا فــي المســتقبل ربمــا الفالعملبــة 

  فــالىثبر مــن التلوثـــال مبـــا الفــي  يىــو  لــدينا  لـــوث . ــعاعي

 5 ستظ ر في المستقبل  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
الــددتور ولبــد البفــة المــان  الودبــل  ــىرًا   فضــل األخ  

 .المستشفبال بواار  الصحةالمساعد لش و  

 01 

 :وكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحةال
أحببـل أ  أستفسـر مـن األاـل دال    ىرًا سبدي الرئبس  

. فـي السـابل دانـل «المواصـفال»ال ايد ب صو  . افة دلمة 

  وأنـا أ فـل أن ـا غبـر صـحبحة «المواصـفال النوعبـة» وجد عبار  

 05واصفال النوعبـة  لـذا ار ـأل اللجنـة أ  ألننا يجب أ  نحدد هذ  الم

أل  هنــا   شــاب ًا بــبن االثنــبن  فمــا  ؛«اال ــتراطال» ضــ  دلمــة 

بعــــد دلمــــة « والمواصــــفال»ال ــــدف مــــن وراء . ــــافة عبــــار  

ــــة  ضــــع ا «اال ــــتراطال» ــــا ا ــــتراطال معبن  ؟! واار  الصــــحة ل 

ـــ ربمــا  ىــو  ببولوجبــة فب يائبــة وربمــا  ــــ ودمــا قــا  اإلاــو  اآل  ـ

 71حــدث أمــور أاــرى فــي المســتقبل   فــ  علبنــا اآل ؛ لــذا و ــعنا  

ألن ا عامة و املة. فما الذي ستضبفه دلمـة  «ا تراطال»دلمة 

ف ـــي  شـــمل  «اال ـــتراطال»؟! أنـــا عنـــدما أقـــو  «المواصـــفال»

  وعنــدما نضــ  «نوعبــة»  ونحــن لــم نضــ  دلمــة «المواصــفال»

هـي دلمـة  مواصفال نوعبة فالبد أ  نحددها  لىن األ مل من ـا

 75؛ أل  هنـا  ا ـتراطال معبنـة  واألاـل دال  ال ايـد «اال تراطال»

ولىــــن أرى أ  دلمــــة  «والمواصــــفال»اقترحــــل . ــــافة عبــــار  

  شمل ا  و ىرًا. «اال تراطال»
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 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 5 شمل  «اال تراطال»بما أ  دلمة   ىرًا سبدي الرئبس  

 فأسحب اقتراحي  و ىرًا. «المواصفال»

 

 :الرئيـــــــــــــــس
ــبس   ــىرًا   فضــل  ــدالع ي  عبــدالرحبم ال ــدري رئ األخ عب

 01 . قسم صحة الببئة بواار  الصحة

 

 :رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة

 األخ الــددتور ولبــد المـان  قــدم مــا  ـىرًا ســبدي الـرئبس  

ـــــ  اال ـــــتراطال  ـــــة  ولىـــــن للتو ـــــبح بالنســـــبة .ل فبـــــه الىفاي

 05والمواصــفال  و.لـــ  األناببــب التـــي  ســت دم ا واار  األ ـــغا  فـــي 

مســـ ولبة واار  األ ـــغا  وهـــي التـــي  ضـــ   هـــذ  ؛الشـــبىة العامـــة

المواصـــفال ل ـــذ  األناببـــب ونوعبت ـــا. أمـــا مســـ ولبة واار  الصـــحة 

بىة العامة والمحطـال فت تصر عل  أاذ عبنال من المبا  من الش

الرئبسـبة لتولبــد الطاقــة و.نتــا  المبــا  . ــافة .لــ  محــالل الت ــ ين 

 71لىي يتم التحلبـل بىترولوجبًـا ودبمبائبًـا  وهـذا التعـاو  مسـتمر 

ببننا منذ سـنبن حتـ   ىـو  النتـائج متبادلـة  و.ذا دـا  هنـا  أي 

م.  لوث بىتبري أو دبمبائي فواار  األ غا    طر به ال  اذ الالا

وم تبـر الصـحة العامــة م تبـر معتمــد يـتم فبـه  حلبــل المبـا  بصــفة 

دورية  وأاذ عبنال بصفة عشوائبة مـن الشـبىة العامـة والمنـاا   

 75 و ىرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هنا  مالحظال أارى؟ ىرًا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟بتعديل اللجنةهذ  الماد  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقــل اآل  .لــ  المــاد   .هــذ  المــاد  بتعــديل اللجنــةقــر  .ذ   

 مقرر اللجنة. لاألا ي فضل  التالبة

 

 05 هالة رمزي فايز:العضو 

 وصـي اللجنـة بالموافقـة  :بعد .عاد  التـرقبم( 2: 01)الماد   

 .بالتعديل الوارد في التقرير عل  هذ  الماد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 مالحظال عل  هذ  الماد ؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 ؟بتعديل اللجنة الماد هذ  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
  بتعديل اللجنة. وننتقل .ل  المـاد  التالبـة .ذ   ُقر هذ  الماد  

 مقرر اللجنة. لاألا ي فضل

 

 5 هالة رمزي فايز:العضو 

 وصـي اللجنـة بالموافقـة  :بعد .عاد  التـرقبم( 1: 00)الماد   

 .بالتعديل الوارد في التقرير عل  هذ  الماد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01 مالحظال عل  هذ  الماد ؟ هنا هل  

 

 د مالحظات()ال توج
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 ؟بتعديل اللجنة الماد هذ  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  . بتعديل اللجنة .ذ   ُقر هذ  الماد  

  فضلي األال مقرر اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز:العضو 
 وصـي اللجنـة بالموافقـة  :(.عاد  التـرقبمبعد  9: 07)الماد   

 75 .بالتعديل الوارد في التقرير عل  هذ  الماد 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 مالحظال عل  هذ  الماد ؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟بتعديل اللجنة الماد هذ  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
مسـم  الفصـل وننتقل .ل  . بتعديل اللجنة .ذ   ُقر هذ  الماد  

    فضلي األال مقرر اللجنة.الثالث

 

 05 هالة رمزي فايز:العضو 

 وصي اللجنة بالموافقة  فصل الثالث: مبا  الصرف الصحي:ال 

 .مسم  الفصل دما جاء من الحىومة عل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 ؟مسم  الفصلمالحظال عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 ؟مسم  الفصلهل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقــل .لــ  المــاد  التالبــة   فضــلي . مســم  الفصــليقــر .ذ   

 األال مقرر اللجنة.
 

 5 هالة رمزي فايز:العضو 

 وصي اللجنة بالموافقـة  :بعد .عاد  الترقبم( 01: 03)الماد   

 .بالتعديل الوارد في التقرير عل  هذ  الماد 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01 مالحظال عل  هذ  الماد ؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 ؟بتعديل اللجنة الماد هذ  هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  . بتعديل اللجنة .ذ   ُقر هذ  الماد  

  فضلي األال مقرر اللجنة.
 

 هالة رمزي فايز:العضو 
 وصي اللجنة بالموافقـة  :بعد .عاد  الترقبم( 00: 04)الماد   

 75 .بالتعديل الوارد في التقرير عل  هذ  الماد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
األاـل اهـو    فضـلي مالحظـال علـ  هـذ  المـاد ؟ هنـا هل  

 محمد الىواري. 
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 العضو زهوة محمد الكواري:
أحببل أ  أستفسر عن مبا  الصـرف   ىرًا سبدي الرئبس  

الصحي. المس و  عن رقابـة مبـا  الصـرف الصـحي واار  األ ـغا   

من مبا  الصرف الصحي  dischargeوبحسب علمي أ  الرقابة عل  

 5نفســه ال  قــوم ب ــا واار  الصــحة  فمــا هــو دور واار  الصــحة و.دار  

الصرف الصحي في الرقابة دي نف ـم طريقـة  نفبـذ هـذ  المـواد؟! 

 و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
ــبس   ــىرًا   فضــل  ــدالع ي  عبــدالرحبم ال ــدري رئ  01األخ عب

 . قسم صحة الببئة بواار  الصحة

 

 :سم صحة البيئة بوزارة الصحةرئيس ق
بالنسبة .ل  االستفسار الذي طرحتـه   ىرًا سبدي الرئبس  

ــة علــ  مبــا  المجــاري والصــرف   05األاــل اهــو  الىــواري عــن الرقاب

ا فــي المبــا  فــي البحــرين   الصــحي  دمــا  عرفــو  أ  هنــا  نقصــً

ولذلك الحىومة الموقر  قامـل باسـت دام المبـا  المعالجـة فـي ري 

واصوصًا في المنـاطل التـي  قـل فب ـا مبـا  اآلبـار مثـل:  الم روعال

ا  وعلبـه  طلـب األمـر أ  نأاـذ عبنـال مـبـورى وعـالي وغبره يتيقر

 71من مبا  المجـاري المعالجـة للفحـ  فـي الم تبـر. أمـا بالنسـبة .لـ  

ــ  المــأدوالل  ا .ل ــل أمرا ــً )اإليىــوالي(  فمــن الممىــن أ   نق

ــد والجرجبــر والبرب بــر وغبرهــا( عنــد اســت دام الورقبــة مثــل )الروي

مبــا  المجــاري المعالجــة .ذا دانــل غبــر مطابقــة للمواصــفال التــي 

 ضع ا منظمة الصحة العالمبة  وعلبـه نحـن فـي  عـاو  مشـتر  مـ  

 75واار  األ غا  لىي نأاذ عبنـة مـن المبـا  المعالجـة التـي  سـت دم 

في سقي الم روعال بصفة دورية ونقوم بقاطـارهم بنتـائج العبنـال  

يسمح باست دام ا في سـقي المسـطحال ال ضـراء واأل ـجار  دي
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الىببــر  فــي الشــوار . أمــا بالنســبة .لــ  المــأدوالل الورقبــة فغبــر 

 مسمو  به  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5  ىرًا   فضلي األال اهو  محمد الىواري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو
ســــ الي لــــم يىــــن عــــن المبــــا    ــــىرًا ســــبدي الــــرئبس  

المعالجـــة  المبـــا  المعالجـــة أعـــرف أن ـــا جـــ ء مـــن مبـــا  الصـــرف 

 01الصحي  لىـن المـاد   ـتىلم عـن مراقبـة مبـا  الصـرف الصـحي  

ـــــ  أ  واار  الصـــــحة هـــــي المســـــ ولة عـــــن أي قطـــــر  مـــــن  بمعن

discharge   ــو ــ  المواصــفال المعم ــا  الصــرف الصــحي م مــن مب

  الصحة عنه ف و مو ـو   اـر  أل  ب ا  وما  ىلم األخ ممثل واار

ما  فضل به هو أاـذ مبـا  الصـرف الصـحي و.عـاد   ـدويرها إلنتـا  

ـــال مبـــا   05بحبـــث أســـتطب  االســـتفاد  من ـــا ول ـــا مواصـــفال  دمب

م تلفة  لىن هل دل مبا  الصرف الصحي  ـذهب .لـ  المعالجـة 

أم ال؟ و.ذا يــــتم معالجت ــــا ف ــــل واار  الصــــحة هــــي التــــي  ضــــ  

 أم واار  األ غا ؟ و ىرًا مواصفا  ا  

 

 71 :الرئيـــــــــــــــس

ــبس  ــىرًا   فضــل األخ   ــدالع ي  عبــدالرحبم ال ــدري رئ عب

 قسم صحة الببئة بواار  الصحة.

 

 رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
 75ب صــو  المواصــفال التــي  و ــ   الــرئبس  ســبدي ــىرًا  

ـــة  هنـــا  مواصـــفال مشـــتردة ومـــن  مـــن منظمـــة الصـــحة العالمب

الممىن أ   طبـل فـي واار  األ ـغا . فبمـا ي ـ  مبـا  المجـاري  

مبــا  المجــاري ال  رمــ  بشــىل مبا ــر فــي البحــر  هنــا  محطــة 
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 عــالج هــذ  المبــا   بحبــث يـــتم فصــل المــواد الصــلبة عــن المـــواد 

ــ ــف بــاألواو  الســائلة  وهــذ  الم ــال  نظب ــرض لعملب واد الســائلة  تع

والىلور قبل رمب ا في مبا  البحـر. لبسـل دـل مبـا  المجـاري  ـتم 

معالجت ــا الســت دام ا فــي الــري وغبــر   ف نــا  الىثبــر مــن مبــا  

ــوبلي  ــتم رمب ــا فــي البحــر نتبجــة الضــغط علــ  محطــة    5المجــاري ي

السـتبعاب لمعالجة مبا  الصرف الصحي  والتي ج  ل في األسا  

ألف متر مىعـب فـي البـوم  ببنمـا البـوم المبـا  المـراد  711دمبة 

ألـف متـر مىعـب  وهـذا أدثـر  311معالجت ا  صـل دمبت ـا .لـ  

مــن طاقت ــا االســتبعاببة  وبالتــالي المحطــة مضــطر  .لــ  رمــي مبــا  

 01المجاري في البحر  وهذا ي دي .ل  التلوث الببئي وي ثر أيضًا علـ  

ذ  الرقابة عل  دل هذ  األمور  ىو  من قبـل الثرو  السمىبة  .

 واار  األ غا  بالتعاو  م  واار  الصحة  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05 هل هنا  مالحظال أارى؟ ىرًا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 71 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 75وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.
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 :هالة رمزي فايز العضو
 وصي اللجنة بالموافقـة  :(بعد .عاد  الترقبم 07: 05الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  دما جاءل من الحىومة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟عل  هذ  الماد  هنا  مالحظال هل 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 فضلي األال  وننتقل .ل  الماد  التالبة  .ذ   ُقر هذ  الماد . 

 مقرر  اللجنة.

 

 :العضو هالة رمزي فايز
 71:  وصي اللجنة بالموافقـة (بعد .عاد  الترقبم 03: 02الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟عل  هذ  الماد  هل هنا  مالحظال 

 75 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة. 

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 01 :العضو هالة رمزي فايز

 وصي اللجنة بالموافقـة  :(بعد .عاد  الترقبم 04: 02الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 فضــلي األاــل دال   ؟علــ  هــذ  المــاد  هــل هنــا  مالحظــال 

 جاسم ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
ــرئبس   علــ   ــوء استفســار األاــل اهــو    ــىرًا ســبدي ال

 71الىواري  وعل   وء .جابة األخ عبـدالع ي  ال ـدري يتضـح لـي أ  

اصة بالصرف الصـحي  واار  األ غا  هي المعنبة ببع  األمور ال 

وبعــ  األمــور  ىــو   حــل نطــا  واار  الصــحة. المــاد   ــن  علــ  

يصدر الواير القرارال المنظمة لعملبـال التنقبـة والتط بـر »التالي: 

واال ــتراطال الصــحبة الواجــب  وافرهــا فــي مبــا  الصــرف الصــحي 

 75  س الي هو: .ذا دانل العملبة هي من صلب ااتصا  «المعالجة

فمـن يتحمـل المسـ ولبة  وأصدر قرارا  ا وايـر الصـحة  غا واير األ

ــة ــر يســتدعي المســاءلة الرقابب ــ  أم ــرار لــم .ذا وق ؟! قــد يىــو  الق

ـــه لـــبس مـــن  ـــذي يتطلبـــه األمـــر ألن يصـــدر بالشـــىل المطلـــوب ال
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ااتصاصه  لـذلك أاشـ  أ   قـ  المسـاءلة الرقاببـة علـ  الشـ   

د  ـ دي .لـ  غبر المعني  ونحن نعلم أ  هنا  بع  الحاالل التي ق

ىروبـال والجـراثبم  ف ــذ  المبـا  المعالجــة بانتقـا  بعـ  أنــوا  الم

قد  ست دم في عملبال ال راعة وغبرها وقد   دي بذلك .ل  الوفا  

 5.ذا انتقلل .ل  المنتجال ال راعبة. دائمًا ما  قام المس ولبة الرقاببـة 

عندما  ىو  هنا  وفبال أو انتقـا  أمـراض أو أمـر يسـتل م  ـدال 

رقابة  ديد . صحبح أ  الواير المعني بش و  الصحة علبه أ  يلت م 

بقصــدار القــرارال واللــوائح التنفبذيــة والقــرارال الالامــة  ولىـــن 

هنــا  ااتصاصــال نوعبــة بحســب ااتصاصــال الــواراء  وبحســب 

 01المس ولبة التي  ـم التطـر  .لب ـا. لـذا أرى .عـاد  المـاد  .لـ  اللجنـة 

فـــي هــذا الجانـــب  ونو ـــح مـــن هـــو لتحديــد عنصـــر المســـ ولبال 

المس و  عـن .صـدار القـرارال المنظمـة دـي يحاسـب علـ  أفعالـه 

 وعل  قرارا ه.

 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

هـــل مـــن الممىـــن . ـــافة عبـــار  )وبالتنســـبل مـــ  الج ـــال 

.  الـواير هـو الـذي سبصـدر القـرارال  قلـل  األارى المعنبة(؟ ألنك 

 ولىن المس ولبة قد  ق  عل  ج ة أارى. 

 

 71 العضو دالل جاسم الزايد:

ا المسـ و  هـو الـذي  حت  لو أ فنا هذ  العبار  سـببق  أيضـً

أصدر القرارال ولبس مـن نُسـل معـه  فالمحاسـب هـو الـذي يصـدر 

 القرار  و ىرًا.

 

 75 :الرئيـــــــــــــــس

غــانم بــن فضــل البــوعبنبن وايــر  األخعاد   فضــل ســ ــىرًا  

   و  مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أ فـل  مامًـا مـ  مداالـة األاـل دال   الـرئبس  معـالي ىرًا  

. دانــل لــدي مداولــة مــ  الــددتور ولبــد المــان  بشــأ  هــذا ال ايــد

الفصل  أل  عنـوا  الفصـل يـتىلم عـن مبـا  الصـرف الصـحي  ثـم 

 5نــأ ي فــي  فريــ  مــن  فريعــال مبــا  الصــرف الصــحي ونــتىلم عــن 

مـن  015المبا  المعالجة المأاوذ  من مبا  الصرف الصحي. المـاد  

مقـرر لا للحىومـة وويجو»الالئحة الداالبة لمجلس الشورى  قو : 

يقتــر  أثنــاء جلســة المجلــس .لــ  اللجنــة طلــب .حالــة التعــديل الــذي 

اللجنة  و لـ م .جابـة هـذا الطلـب .ذا دـا  اقتـرا  التعـديل جوهريًـا 

 01  لـذا أعتقـد أ  هـذا الفصـل البـد أ  يرجـ  «ولم يسـبل نظـر  فب ـا

 .ل  اللجنة لم يد من الدراسة من قبل المجلس ومن قبل الحىومة.
 

 :ئيـــــــــــــــسالر
سعاد  الواير  هل  قصد .عـاد  هـذ  المـاد  أم .عـاد  الفصـل 

 05  برمته .ل  اللجنة لم يد من الدراسة؟

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ــل أ  أســم    ــوا  الفصــل وأحبب ــاهي عن ــل انتب ــة لف فــي البداي

المدااالل حولـه. العنـوا  يـتىلم عـن مبـا  الصـرف الصـحي  وثـم 

 71  المواد فنرى أن ا  تحدث عـن المبـا  المعالجـة  لـذلك أرى نأ ي .ل

 .عاد  الفصل بأدمله .ل  اللجنة لم يد من الدراسة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
ـــا  يـــا ســـعاد  الـــواير  نحـــن صـــو نا علـــ  جمبـــ  المـــواد  قريبً

 75  فىبف نعبدها .ل  اللجنة؟

 



 2المضبطة     م72/00/7102  (               91)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ـــف عـــن  ـــدما دالنـــا فـــي  عنـــوا  الفصـــل ي تل المضـــمو   عن

 فاصبل مواد  ا ضـح أ  المقصـود غالبًـا هـو مبـا  الصـرف الصـحي 

  واألمر مترو  االمعالجة ولبسل مبا  الصرف الصحي عل  .طالق 

 5 لمجلسىم الموقر  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ىرًا   فضل األخ الددتور سعبد أحمد عبدا . 

 

 01 عبداهلل: العضو الدكتور سعيد أحمد

 (بعـد .عـاد  التـرقبم 03: 02)المـاد    ىرًا سبدي الرئبس  

يجـب علـ  الـواار  »التي  م التصويل علب ا اآل  نصل عل  التالي: 

بالتنســبل مــ  الج ــال اإلداريــة المعنبــة منــ  اســت دام مبــا  الصــرف 

  وبالتـالي ـــ دمـا  فضـلل معـالي الـرئبس ـــ فـي هـذ  ...«الصـحي 

 05فلـو  «بالتنسـبل مـ  الج ـال اإلداريـة المعنبـة»  الماد  ذدرل عبار

  فسوف (بعد .عاد  الترقبم 04: 02)أ فنا هذ  العبار  .ل  الماد  

 يىو  هنا   ناسل أدثر  و ىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 هل هنا  مالحظال أارى؟ ىرًا  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 .عاد  هذ  الماد  .ل  اللجنة؟هل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
مســم  الفصــل .ذ   ُعـاد هــذ  المـاد  .لــ  اللجنـة. وننتقــل .لـ   

 اللجنة.  مقرر لاألا ي   فضلالراب 

 

 5 :هالة رمزي فايز العضو

الفصـل الرابـ : الفنــاد  والمطـاعم وغبرهـا مــن محـالل ببــ   

مسم  الفصل  وصي اللجنة بالموافقة عل   :و داو  و صنب  األغذية

 من الحىومة. جاء دما

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  الفصلمالحظال عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  الفصلهل يوافل المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 71 :الرئيـــــــــــــــس

 فضــلي  وننتقــل .لــ  المــاد  التالبــة  مســم  الفصــل.قــر يُ.ذ   

 األال مقرر  اللجنة.

 

 :العضو هالة رمزي فايز
 75:  وصي اللجنة بالموافقـة (بعد .عاد  الترقبم 05: 01الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟عل  هذ  الماد  هل هنا  مالحظال 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
 وننتقل .ل  المـاد  التالبـة  .ذ   ُقر هذ  الماد  بتعديل اللجنة. 

  فضلي األال مقرر  اللجنة.

 

 05 :العضو هالة رمزي فايز

:  وصي اللجنة بالموافقـة (بعد .عاد  الترقبم 02: 09الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71األاــل دال    فضــلي ؟علــ  هــذ  المــاد  هــل هنــا  مالحظــال 

 جاسم ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
قـد أ فـل علـ  المحـالل التـي  قـدم   ىرًا سـبدي الـرئبس  

 75األطعمــة والمشــار .لب ــا فــي المــاد  الســابقة  ولىــن أ منــ  علــ  

دون ما مر بطتا  ببعضـ ما  02و 02اللجنة  و بح أدثر للماد بن 

 مســك »بعــد .عــاد  التــرقبم  ــن  علــ  التــالي:  02الــبع . المــاد  

المـاد  اإلدار  الم تصة سـجالً  قبـد فبـه المحـا  المشـار .لب ـا فـي 
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الســابقة  ويتضــمن القبــد فــي هــذا الســجل الببانــال التــي  حــددها 

  وبالتــالي اإلدار   حصــر المحــالل التــي بقمىان ــا  قــديم «الــواار 

  نـــرى أن ـــا  ـــدال فـــي أمـــور مـــن 02األطعمـــة. نـــأ ي .لـــ  المـــاد  

ــالي :   ااتصــا  واار  الصــناعة والتجــار  حبــث .ن ــا  ــن  علــ  الت

 5السجل المشار .لبـه فـي المـاد  السـابقة   نظبم دبفبة .مسا   أـ»

و حدد الشرو  الواجب  وافرها إلجراء القبد فبه بقرار من الـواير. 

ب ــ  منح اإلدار  الم تصة   اد  القبـد بالسـجل السـالف الببـا  ... 

ــك  ــ   ل ــة عل ــة الرقاب و مــنح دــذلك أي  ــ اد  أاــرى لتســ بل م م

ال يجـوا » :أنـه مـن المـاد  يـن  علـ  ( )  ولىـن البنـد «المحا 

 01.دار   لــك المحــا  أو اســتغالل ا .ال بعــد . مــام القبــد فــي الســجل 

بتحديد   المشار .لبه في الماد  السابقة  وسداد الرسم الذي يصدر

ـــواير بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــواراء   ومـــا أعرفـــه أ  «قـــرار مـــن ال

الســـجالل التجاريـــة اآل  عنـــدما  قـــدم طلب ـــا .لـــ  واار  الصـــناعة 

ن أجل ممارسة عمـل مـا فقن ـا  ـدف  رسـمًا للـواار   ف ـل والتجار  م

ــواار  الصــحة؟! ومــا هــي  ــدف  رســمًا  اــر ل  05هــذ  المحــالل ســوف  

أسباب سداد هذا الرسم لواار  الصحة؟ حبذا لو يُشـر  لنـا مـا هـي 

ــ  المــاد  أ  أصــحاب ســجالل  قــديم  طببعــة هــذا الرســم؟ أل  معن

لصناعة والتجـار  عنـد لواار  ا األو األطعمة سوف يدفعو  رسمبن  

اـر لـواار  الصـحة  واآلالتسجبل والحصو  علـ  السـجل التجـاري  

 71وأعتقد أ  بع  األمور فب ا  داال فبمـا يتعلـل بطببعـة السـجل؛ لـو 

 م  وحبد الماد  عل  أسا  أ  أي مطعم أو ج ـة  قـدم أغذيـة البـد 

أ   ُقبد حت    ض  للرقابة ف ذا ال االف علبه  ولىـن أ  نـدال 

مسألة أال يمار  العمل .ال بعد سداد رسـم معـبن فـق  فـي هـذا في 

ــد  و ــبحًا لمســألة الرســم  ــه نظــر  وأري ــة فــي الرســوم وفب اادواجب

 75 المذدور  و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
الودبــل المســاعد  ةحمبــد يوسـف رحمــ ـىرًا   فضــل األخ  

 .والسباحة للتجار  المحلبة بواار  الصناعة والتجار 
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 ة ــل المساعد للتجارة المحليــــالوكي

 :والسياحة بوزارة الصــناعـــة والتجارة
ـــرئبس   ـــر أصـــحاب الســـعاد    ـــىرًا ســـبدي ال مســـاء ال ب

األعضاء. أود أ  أو ح بالنسبة .ل  مو و  الرسوم أ  رسم السجل 

 5التجـاري ــــ دمـا  عــرف األاــل دال  ال ايـد ــــ يُفـرض علــ  النشــا  

ية سواء دانل ل ا عالقة بالصـحة أو لـبس الممنو  للمحالل التجار

ــة بالصــحة  ــا عالق ــي ل  ــة األنشــطة الت ــي حال ــة  ولىــن ف ــا عالق ل 

ــــ  المحــــل التجــــاري   فــــرض واار  الصــــناعة والتجــــار  الرســــم عل

والنشـا   وواار  الصـحة  فـرض الرســم علـ  الرقابـة علـ  النشــا  

ــذ أ   ـــ من ــا  رســما  ـ ــراب   ف ن ــة بعــد الت ــ  المحــا  التجاري  01وعل

  عل القوانبن في مملىة البحرين ــ عل  األنشطة التجارية.و

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 أي أ  هذا لبس  بئًا جديدًا؟ 

 05 

 ة ــل المساعد للتجارة المحليــالوكي

 :السياحةو بوزارة الصـنـاعة والتجـارة
 لبس  بئًا جديدًا  و ىرًا. سبدي الرئبس نعم  

 

 71 الرئيـــــــــــــــس:

  ىرًا   فضلي األال اهو  محمد الىواري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
أ  هذ  هي أعتقد ب صو  الرسوم   ىرًا سبدي الرئبس  

 75الج ئبة التي البد أ  يىو  فب ا التىامـل فـي العمـل الحىـومي  

( فـي واار  الصـناعة The one stop shopواإلاو  يعرفـو  أ  لـدينا )

رسم المسـتوف  فـي هـذ  المحطـة يغطـي ض أ  التروالتجار   والمف
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جمب  الرسوم المطلوبة من السجل التجاري  ويغطي جمب  اإلدارال 

  أل  اإلجراءال في الحىومة أنه فـي حالـة التراب  ل االمطلوب 

.ذا دا  المشرو  يحتا  .ل   راب  ببئي فقنه البد أ  يـذهب .لـ  

أاــذ واار  الج ــة الم تصــة بالببئــة التــي  قــوم بتحصــبل رســم  ثــم  

 5الصناعة والتجـار  رسـمًا  اـر  ودـذلك واار  الصـحة  والمسـتثمر 

يشــعر بأنــه يــدف  رســومًا لىــل ج ــة م تلفــة. ومــن وج ــة نظــري أ  

الفىــر  مــن أ  أجعــل دــل القــوانبن متىاملــة هــي أنــه فــي حالــة 

ـــانو   ـــي الق ـــق  هـــذ  .جـــراءال أســـتطب  أ  أ ـــع ا ف ـــرااب  ف الت

التـي  ج ـةالالبد أ  يستوف  من  وأ أدد من هذ  الج ئبة  والرسم

 01التـــراب  نفســـ ا؛ هـــذ  وج ـــة نظـــري مـــ   ـــرور   ىامـــل   مـــنح

اإلجراءال  ودما قلنا قبل قلبل حو  مبا  الصرف الصحي  هنا  

أمـور فنبــة متعلقـة بالببئــة والبـد أ  يعرفــوا بالضـبط مــا هـي العملبــة 

التي سبعملو  ب ـا فـي هـذ  ال دمـة؛ ومـ  احترامـي الىامـل لىـل 

فـي المو ـو   والبـد  اهنـا    صصًـ  اارال والم سسال ولىـني الو

 05أ  يىـو  هنـا   ىامـل بـبن الج ـال حتـ  فـي القـوانبن بحبـث ال 

يىـــو  هنـــا   ضـــارب بـــبن مشـــاري  القـــوانبن المتعلقـــة ببعضـــ ا  

 و ىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 71الودبــل المســاعد  ةحمبــد يوسـف رحمــ ـىرًا   فضــل األخ  

 .والسباحة للتجار  المحلبة بواار  الصناعة والتجار 

 

 ل المساعد للتجارة المحلية ــالوكي

 :والسياحة ـارةجبوزارة الصناعة والت

 75لــدي  و ــبح . ـافي  بالنســبة .لــ    ـىرًا ســبدي الـرئبس  

ــو  .  نظــام الســجالل اآل  مىــو  مــن محطــة واحــد   الرســوم أق

الج ـــال الرســـمبة مـــن قبـــل المتعـــاملبن  لتحصـــبل الرســـوم لجمبـــ 
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ــة مُرا صــة  فــرض رســم ا وحــبن التســجبل أو  والتجــار  فىــل ج 

التجديد يستحصل نظام السجالل الرسوم من المتعامل مبا ر  في 

محطــة واحــد  وبشــىل رســم واحــد  ولىــن يحــدد أ  هــذا الرســم 

 سوف يذهب ألي ج ة في النظام  و ىرًا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 رًا   فضلي األال دال  جاسم ال ايد.  ى 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 01مــن الجبــد أ  يُثبــل فــي المضــبطة   ــىرًا ســبدي الــرئبس  

ــن  ـــ وغبرهــا م ــ  الرســوم الصــحبة ـ ــه بالنســبة .ل هــذا الىــالم  ألن

السجالل ــ  سدد بداية ومـن بعـد ذلـك يصـدر السـجل التجـاري فـي 

المر  األول   يعني أ  مرحلة السداد للج ال األارى  سـبل .صـدار 

 الســجل التجــاري بصــبغته الن ائبــة  فلــذلك لــم أدــن أعلــم لمــاذا

 05و ــعل مثــل  لــك التفاصــبل فــي القــانو ؟! دــا  مــن المفتــرض أ  

قـراء  هـذ  يُىتف  بن  واحـد  ُحـدد فبـه اال ـتراطال و تـر   أل 

وسـوف  سـدد رسـومًا جديـد   اصـادرً لـديك سـجالً الن   وحي بـأ 

قد  ُفرض من مجلس الواراء لتقديم  لك ال دمال؛ هـذا األمـر اآل  

  أ  المقصـود هـو النافـذ حالبًـا.  م .ثبا ه في المضـبطة  أعنـي ببـا

 71ومن وج ة نظري أقو  .نـه دـا  مـن المفتـرض أال يتضـمن القـانو  

مثل  لك التفاصبل التي هي أساسًا منظمة  وورودهـا ب ـذ  الطريقـة 

وحشرها في القانو  يُستبا  منه أن ا نو  من التنظبم الجديد  نحن 

  ولىـــن بئًاالمضــبطة وال أريــد أ  أعــدي   ــثبتنــا األمــر اآل  فــي 

 دنل أ من  أال  دال في القانو  مثل  لك التفاصبل  و ىرًا.
 75 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظال أارى؟ ىرًا   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقــل اآل  .لــ  المــاد  .ذ   ُقــر هــذ  المــاد  بتعــديل اللجنــة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.التالبة  

 

 05 :العضو هالة رمزي فايز

 وصي اللجنة بالموافقـة  :(بعد .عاد  الترقبم 02: 71الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقــل اآل  .لــ  المــاد  .ذ   ُقــر هــذ  المــاد  بتعــديل اللجنــة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.التالبة  

 

 5 :العضو هالة رمزي فايز

 وصي اللجنة بالموافقـة  :(بعد .عاد  الترقبم 01: 70الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 بتعديل اللجنة؟ هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71وننتقــل اآل  .لــ  المــاد  .ذ   ُقــر هــذ  المــاد  بتعــديل اللجنــة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.التالبة  

 

 :العضو هالة رمزي فايز
 وصي اللجنة بالموافقـة  :(بعد .عاد  الترقبم 09: 77الماد  ) 

 75 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟عل  هذ  الماد هل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقــل اآل  .لــ  المــاد  .ذ   ُقــر هــذ  المــاد  بتعــديل اللجنــة.  

  فضلي األال مقرر  اللجنة.التالبة  

 

 05 :العضو هالة رمزي فايز

 وصي اللجنة بالموافقـة  :(بعد .عاد  الترقبم 71: 73الماد  ) 

 عل  هذ  الماد  بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 ؟عل  هذ  الماد ل هل هنا  مالحظا 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 75 هل يوافل المجلس عل  هذ  الماد  بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 




