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 العضــــــو الــــــدلتور أحمــــــد ســــــالم العــــــري .

ــــــــــــــدي الحــــــــــــــداد. ــــــــــــــد مه  العضــــــــــــــو أحم

ــــــــــــــ  . ــــــــــــــد المه  العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أحم

 العضـــــــــــــــو جمـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد فخـــــــــــــــرو.

ـــــــــــــي. ـــــــــــــد الىعب ـــــــــــــة محم  العضـــــــــــــو جمع

ـــــــــــــــي ســـــــــــــــلما . ـــــــــــــــة عل  العضـــــــــــــــو جميل

ــــــــــــــا . ــــــــــــــم الخي  العضــــــــــــــو جــــــــــــــواد حبي

ــــــــــــــا . ــــــــــــــدا  عب  العضــــــــــــــو جــــــــــــــواد عب

 العضــــــــــــــو حمــــــــــــــد مبــــــــــــــار  النعيمــــــــــــــي.

 حســــــــــــين المســــــــــــقطي.العضــــــــــــو  الــــــــــــد 

ــــــــــــــد المســــــــــــــلم. ــــــــــــــد محم  العضــــــــــــــو  ال

 العضـــــــــــــو  مـــــــــــــيس حمـــــــــــــد الرميحـــــــــــــي.

ـــــــــــــاعي. ـــــــــــــ  أحمـــــــــــــد المن  العضـــــــــــــو دروي

ــــــــــــــــــــد.  العضــــــــــــــــــــو دالل جاســــــــــــــــــــم ال اي

 العضـــــــــــــو وهـــــــــــــوة محمـــــــــــــد الىـــــــــــــواري.

 العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية  ليــــــــــــــل الم يــــــــــــــد.

 العضــــــو الــــــدلتور ســــــعيد أحمــــــد عبــــــدا .

 العضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عيــــــــــــــد  ل رحمــــــــــــــة.

 العضـــــــو الســـــــيد ســـــــياء يحيـــــــ  الموســـــــوي.

ــــــــــد جمشــــــــــير.العضــــــــــو  ــــــــــدالرحمن محم  عب

 العضــــــو الــــــدلتور عبــــــدالع ي  حســــــن أبــــــل.

ـــا . ـــدا  العجم ـــدالع ي  عب ـــدلتور عب  العضـــو ال

 العضـــــــو عبـــــــدالوهاب عبدالحســـــــن المنصـــــــور.

 العضـــــــــــــــو علـــــــــــــــي عيســـــــــــــــ  أحمـــــــــــــــد.

ــــــــــــــد الحــــــــــــــاجي.  العضــــــــــــــو فــــــــــــــ اد أحم

 العضـــــو الـــــدلتور محمـــــد علـــــي حســـــن علـــــي.
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 العضــو الـــدلتور محمـــد علــي محمـــد الخ اعـــي.

 ر منصـــــور محمــــــد ســــــرحا .العضـــــو الــــــدلتو

ـــــــــي  ضـــــــــوري. ـــــــــا  يل  العضـــــــــو نانســـــــــي دين

ـــــــــــــــود. ـــــــــــــــي المحم ـــــــــــــــوار عل  العضـــــــــــــــو ن

 
 عبـدالجليل  بـراهيم  ل طريـ سعادة السيد وقد حضر الجلسة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 هذا وقد مثل الحىومة لل من:

سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين ووير ش و  مجلسي الشورى  -2

 5 والنواب.

 السيدة فائقة بنت سعيد الصال  وويرة الصحة.سعادة  -1
 

 لما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهال الرسمية وهم:

 التربية والتعليم من ووارة: 

 21دلتور عبدا  يوس  المطو  وليل الووارة لش و  التعليم ال -2

 والمناهج.

 السيد عبدالباري مصطف  عبدالباري المستشار القانوني. -1

 

 المواصالل واالتصاالل من ووارة: 

 25  السيد عادل نجاة حسن رئيس األمن والسالمة. -

 

 :من ووارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

عبدالعظيم محمد العيد الوليـل المسـاعد لشـ و  مجلسـي  السيد -2

 الشورى والنواب.

 11 السيد ألبر جاسم عاشور مستشار قانوني. -1

 وعدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفي الووارة. ــ 

 

 ة الصحةمن ووار: 

 الدلتورة مريم  براهيم الهاجري مدير  دارة الصحة. -2

 15 السيد عبدالع ي  عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة. -1
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 السيد محمد سلما  الحدا  رئيس قسم مراقبة األغذية. -3

موعة التمنيع القائم السيدة جليلة سيد جواد حسن رئيس مج -4

 بأعمال رئيس قسم مىافحة األمراض.

 السيدة مريم عبدا  العامر القائم بأعمال رئيس قسم التغذية. -5

 5فيصل علي الساري رئيس مجموعة سالمة األغذية المحلية  السيد -2

 ومراقبة األغذية.

 السيد محمود رشيد شري  مستشار ش و  المجالس. -7

 المستشار القانوني.السيد أسامة أحمد عثما   -8

 

 21 :الصناعة والتجارة والسياحة من ووارة 

 السيد حميد يوس  رحمة الوليل المساعد للتجارة المحلية.  -

 

لمــا حضــرها الــدلتور أحمــد عبــدا  ناصــر األمــين العــام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومال، والدلتورة فووية يوس  

 25لشــ و  العالقــال واإلعــالم والبحــو ، الجيــم األمــين العــام المســاعد 

والســيد عبدالناصــر محمــد الصــديقي األمــين العــام المســاعد لشــ و  

الجلسال واللجا ، والدلتور عصام عبدالوهاب البرونجي رئيس هيئة 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين سالم

ورؤسـاء األقسـام بالمجلس، لما حضـرها عـدد مـن مـديري اإلدارال 

 11 الرئيس الجلسة: معاليوموظفي األمانة العامة، ثم افتت  

 

 الرئيـــــــــــــــس:
بســم ا  الــرحمن الــرحيم، أســعد ا  صــباحىم بىــل  يــر، 

ـــةنفتـــت  الجلســـة  ـــث مـــن الفصـــل  الثامن مـــن دور االنعقـــاد العـــادي الثال

 15التشريعي الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتـذرين والغـائبين عـن 

الجلسة السابقة. تفضل األخ عبدالجليل  براهيم  ل طريـ  األمـين العـام 

 للمجلس. 
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 األمين العام للمجلس:
شــىر ا ســيدي الــرئيس، الســالم علــيىم ورحمــة ا  وبرلاتــه، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  سعد ا  صباحىم جميع ا بىل  ير،وأ

أحمــــد  براهيـــم والسعادة: بسـام  سـماعيل البنمحمـد،  لل من أصحاب

 5الـدلتورة سوسـن حـاجي تقـوي فـي مهمـة و، رسا عبدا  فرجوبهـــ اد، 

جـراء الدلتورة جهاد عبدا  الفاسـل إلورسمية بتىلي  من المجلس، 

لــدلتورة فاطمــة عبــدالجبار اوعليهــا بالصــحة والعافيــة،  مــنا ا عمليــة 

وعىــة ل هالــة رمــ ي فــاي وعــادل عبــدالرحمن المعــاودة، والىــوهجي، 

سـمير صـاد  البحارنـة و، جميع ـا بالصـحة والعافيـة معلـيه منا ا  صحية

 21 ، وشىر ا. اصلظرف 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
النصـاب القـانوني النعقـاد الجلسـة متـوافر ا.  وبهذا يىو  ،شىر ا

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمـال والخـاص بالتصـديق علـ  

 25  ؟ عليها فهل هنا  مالحظالمضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11هنـــا  بيـــا  لمجلـــس .  ذ  تقـــر المضـــبطة لمـــا وردل  لـــيىم 

مناسبة عقد قمة مجلس التعاو  لدول الخلـيج العربيـة السـابعة بالشورى 

 تفضـــل األخ عبـــدالجليل  بـــراهيمديســـمبر،  7و 2فـــي يـــومي  والثالثـــين

  ل طري  األمين العام للمجلس. 
 

 15 األمين العام للمجلس:

مناسـبة عقـد قمـة بيا  مجلـس الشـورى ب شىر ا سيدي الرئيس، 

مناسـبة انعقـاد ب. ابعة والثالثـينمجلس التعاو  لدول الخلـيج العربيـة السـ
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المجلـس األعلـ  لقـادة دول مجلـس التعــاو  لـدول الخلـيج العربيـة يعــرب 

مجلــس الشــورى عــن ترحيبــه باستضــافة مملىــة البحــرين لهــذا الحــد  

المهم الذي يأتي في  طار التواصل المستمر ألصـحاب الجاللـة والسـمو 

تهـ ين هـذه الفرصــة قـادة دول مجلـس التعـاو  لـدول الخلـيج العربيـة، من

 5لإلشادة بأهمية المواسيع التي ستتناولها القمـة وبأهميـة القـرارال التـي 

ســيتم اتخاذهــا فــي هــذه القمــة وانعىاســاتها علــ  مســتوى التعــاو  فــي 

الش و  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاعية واألمنيـة 

الخليجي تواصل وغيرها. لما ي لد مجلس الشورى أ  مسيرة العمل 

تقــدمها بخطــ  ثابتــة نحــو بلــوأ مســتويال أعلــ  مــن التىامــل بــين دول 

 21المجلــس تفعــيال  للــرؤى الحىيمــة ألصــحاب الجاللــة والســمو قــادة دول 

لدول المجلس.  المجلس والمتطلعة  ل  تحقيق الم يد من التطور والرقي

   مجلس الشـورى وهـو يترقـم هـذا الحـد  المهـم لي لـد تطلعـه  لـ  

علــ  صــعيد العمــل الخليجــي بمــا يخــدم تطلعــال يــد مــن اإلنجــاوال م 

 اصـة فـي والشعوب الخليجية نحو م يـد مـن الخطـوال نحـو التىامـل 

 25ظـــل التحـــديال الىبـــرى لبنـــاء مســـتقبل أفضـــل يضـــمن لـــدول مجلـــس 

التعــاو  لــدول الخلــيج العربيــة م يــد ا مــن التقــدم. لمــا يــثمن المجلــس 

عالي ا الجهود المبذولـة التـي اتخـذتها المملىـة الستضـافة هـذا الحـد  

المهم في  طار التوجيهال السامية لحضرة صاحم الجاللة المل  حمد 

 لـل ليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه لتـوفير  بن عيس   ل

ـــا   11المقومـــال الداعمـــة لتحقيـــق النجـــاح المنشـــود للقمـــة الخليجيـــة تتويج 

ــاو  الخليجــي المشــتر  التــي ــا  لمســيرة التع ــع، ومثمن  يفخــر بهــا الجمي

ىومة برئاسـة صـاحم السـمو الملىـي حالجهود الدؤوبة التي تبذلها ال

 ل  ليفـــة رئـــيس الـــووراء المـــوقر والمتابعـــة  األميـــر  ليفـــة بـــن ســـلما 

المستمرة لصاحم السمو الملىي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي 
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العهد نائم القائد األعلـ  النائـم األول لـرئيس مجلـس الـووراء حفظهمـا 

ا  ورعاهما، وفي دعم مسيرة العمل الخليجي المشتر  في ظل رؤيـة 

 وشىر ا. ،ى حفظه ا  ورعاهصاحم الجاللة عاهل البالد المفد

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ـــالي مـــن جـــدول األعمـــال وننتقـــل شـــىر ا،   اآل   لـــ  البنـــد الت

تفضــل األخ عبــدالجليل  بــراهيم  ل طريــ   الرســائل الــواردة،والخــاص ب

 األمين العام للمجلس. 

 

 21 األمين العام للمجلس:

ــرئيس، ــواردة: شــىر ا ســيدي ال رســائل معــالي الســيد  الرســائل ال

أحمــد بــن  بــراهيم المــال رئــيس مجلــس النــواب بخصــوص مــا انتهــ   ليــه 

مشرو  قانو  بالتصديق عل  االتفاقية العربية مجلس النواب حول التالي: 

( 2رافــق للمرســوم رقــم )لمىافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، الم

ــ  لجنــة الشــ و  الخارجيــة ،م1122لســنة  ــه  ل ــدفا   وقــد تمــت  حالت  25وال

مشــرو  وواألمــن الــوطني مــع   طــار لجنــة الشــ و  التشــريعية والقانونيــة. 

ــــانو  مصــــرف البحــــرين المرلــــ ي  ــــ  أحىــــام ق ــــديل بع ــــانو  بتع ق

م، )المعد في 1112( لسنة 24والم سسال المالية الصادر بالقانو  رقم )

، المقـدم مـن مجلـس النـواب( «بصـيغته المعدلـة»سوء االقتـراح بقـانو  

 11 حالته  ل  لجنـة الشـ و  الماليـة واالقتصـادية مـع   طـار لجنـة  وقد تمت

 ، وشىر ا.الش و  التشريعية والقانونية

 

 الرئيـــــــــــــــس:

يسرني أ  أرحم ببناتنا طالبال مدرسة المحر  الثانوية شىر ا،  

 15للبنـال ومعلمــاتهن فـي مجلــس الشــورى م لـدين أهميــة هـذا النــو  مــن 
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الجانم النظري بالجانم العملـي، والتـي تسـهم فـي ال يارال التي تربط 

ن عـــن ج يـــل لىـــة معبـــريالوقـــوف علـــ  ســـير العمليـــة التشـــريعية بالمم

شىرنا لمـا تقـوم بـه ووارة التربيـة والتعلـيم و دارة المدرسـة مـن تنسـيق 

وننتقــل فــي مجلـس الشـورى.  نلمثـل هـذه ال يـارال، فــأهال  وسـهال  بىـ

 5ة بمناقشـة تقريـر لجنـاألعمـال والخـاص اآل   ل  البند التالي من جدول 

األخ الـدلتور محمـد وأطلـم مـن الرد عل  الخطاب الملىي السامي، 

 التوجه  ل  المنصة فليتفضل. مقرر اللجنة علي حسن علي

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 21 شىر ا سيدي الرئيس، بداية  أطلم تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 25 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 11 (98 / صفحة1)انظر الملحق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األخ مقرر اللجنة.  
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  العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

بنــاء  علــ  قـــرار مجلــس الشــورى فـــي  شــىر ا ســيدي الـــرئيس، 

ــث مــن الفصــل التشــريعي  جلســته الثانيــة مــن دور االنعقــاد العــادي الثال

ــع والمنعقــدة بتــاريخ  م، بالموافقــة علــ  ا تيــار 1122ألتــوبر  13الراب

 5أعضاء لجنة الرد عل  الخطاب الملىي السامي، فقد تشىلت اللجنة 

محمـد فخــرو النائــم األول لــرئيس مجلــس برئاسـة ســعادة الســيد جمــال 

الشـورى، وعضــوية لــل مــن أصـحاب الســعادة أعضــاء المجلــس التاليــة 

الـــدلتور أحمـــد ســـالم العـــري ، وأســـماؤهم: أحمـــد  بـــراهيم بهـــ اد، 

ـــاعي، و مـــيس حمـــد الرميحـــي، و ـــ  أحمـــد المن وهـــوة محمـــد ودروي

 21الــدلتور ســعيد أحمــد عبــدا ، وســامية  ليــل الم يــد، والىــواري، 

الدلتور محمد علي حسن ولدلتورة فاطمة عبدالجبار الىوهجي، او

نـوار علـي المحمـود، وهالـة رمـ ي ونانسـي دينـا  يلـي  ضـوري، وعلي، 

وقد لل  القرار المذلور اللجنة بإعداد تقريرها بشـأ  مشـرو   فاي .

الـرد علـ  الخطـاب الملىـي السـامي  ـالل أربعـة أسـابيع مـن تاريخـه، 

 25ولتنفيذ التىلي  المذلور عقدل اللجنة  قر.لعرسه عل  المجلس المو

اطلعت اللجنة عل  الخطاب الملىي السامي بمناسبة اجتماعال. وثالثة 

اطلعـت و افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشـريعي الرابـع.

لمحلية حول عل  مل  صحفي تناول أبرو ما ورد في الصحافة ا لذل 

ا ت اطلعــالخطــاب الملىــي الســامي، و ــة أيضــ  ــ  الخطابــال الملىي عل

ـــس الشـــورى عليهـــا فـــي األدوار الســـابقة. ـــم  الســـامية وردود مجل  11وقـــد ت

تىلي  سـعادة الـدلتور محمـد علـي حسـن علـي بإعـداد مسـودة أولـ  

للرد لعرسها علـ  االجتمـا  األول للجنـة، وقـد قامـت اللجنـة بمراجعتهـا 

قدمــه أصــحاب وأقرتهــا فــي صــيغتها النهائيــة. واطلعــت اللجنــة علــ  مــا 

السعادة أعضاء اللجنة من مالحظال مىتوبة بناء علـ  مسـودة مشـرو  



 8المضبطة       م4/21/1122           ( 22)    3/ الدور  4ورى / الفصل شمجلس ال

الــرد علــ  الخطــاب الملىــي الســامي، حيــث تلقــت اللجنــة مالحظــال 

 األخسعادة وأحمد سالم العري ،  مقدمة من لل من: سعادة الدلتور

سـامية  ليـل الم يـد. و اطبـت  األ ـتدروي  أحمـد المنـاعي، وسـعادة 

ب الســـعادة أعضـــاء المجلـــس إلبـــداء مالحظـــاتهم بشـــأ  اللجنـــة أصـــحا

 5مشــرو  الــرد، وتلقــت مالحظــال مىتوبــة مقدمــة مــن ســعادة الــدلتور 

استعانت اللجنة بسعادة الدلتور منصور ، والخ اعيمحمد محمد علي 

محمد سرحا  عضو المجلس للقيام بمراجعة مشرو  الرد عل  الخطاب 

تدارســــت اللجنــــة لـــــل  وقــــدمــــن النــــاحيتين الموســــوعية واللغويـــــة. 

المالحظال التي وردل  ليها أثناء مراجعة مسودة مشرو  الـرد وأ ـذتها 

 21شـــار  فـــي و بعـــين االعتبـــار وســـمنت لثيـــر ا منهـــا فـــي مشـــرو  الـــرد.

رئــيس هيئــة  الــدلتور عصــام عبــدالوهاب البرونجــي اجتماعــال اللجنــة

أمــين الســيد جــواد مهـدي محفــو  و ،المستشـارين القــانونيين بـالمجلس

بالموافقـة علـ  مشـرو  الـرد . وبنـاء علـ  ذلـ  توصـي اللجنـة ر اللجنـةس

ــا مــع هــذا التقريــر،  علــ  الخطــاب الملىــي الســامي لمــا جــاء مرفق 

 25 وشىر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األخ  الد محمد المسلم.هل هنا  مالحظال؟ شىر ا،  
 

 11 العضو خالد محمد المسلم:

في البداية أتقـدم بالشـىر الج يـل  لـ   شىر ا سيدي الرئيس، 

رئيس وأعضـاء لجنـة الـرد علـ  الخطـاب الملىـي السـامي علـ  سـرعة 

 عــدادهم مســودة الــرد علــ  الخطــاب الملىــي الــذي تفضــل بــه حضــرة 

في افتتاح دور االنعقاد  صاحم الجاللة المل  المفدى حفظه ا  ورعاه

ــوطن ــس ال ــع للمجل ــث مــن الفصــل التشــريعي الراب ــذي ألــد الثال  15ي، وال

 اللــه جاللتــه  طــوال المملىــة الســباقة، ومضــيها قــدم ا فــي نهجهــا 



 8المضبطة       م4/21/1122           ( 27)    3/ الدور  4ورى / الفصل شمجلس ال

اإلصــالحي الشــامل، ومســاعيها الدؤوبــة لتطــوير مســيرتها فــي المجــال 

التشــريعي، وتوســيع هــام  المشــارلة الشــعبية بهــا، واتخــاذ مــا يلــ م 

لتطوير هذا المشرو  بىل مفرداته ومفاصله، والنهوض بـه ليصـل  لـ  

وح ممىن.    جاللة المل  ــ حفظـه ا  ورعـاه ـــ فـي مطلـع أقص  طم

 5للمته السامية أشار  ل  أهمية االرتقاء والنهوض بالسـلطة التشـريعية، 

علـ  ثوابـت اإلصـالح »حيث أشار في للمته السامية  ل  ذل  بـالقول 

والتحــــديث والتطــــوير حتــــ  تســــتمر فــــي القيــــام بــــدورها التشــــريعي 

  رعاية وحرص القيادة الحىيمة عل  ويـادة ، وهذا دليل عل«والرقابي

ثقل الم سسة الشعبية األول  في المملىة، وحمايـة أسسـها الدسـتورية 

 21ومىانتها الراسخة في الساحة السياسـية، والحفـا  علـ  مسـتوى أداء 

دو  مـن ، وتطـوير دورهـم باعتبـارهم وتطـويرهأعضاء السلطة التشريعية 

ويمىن القـول    توجيهـال جاللـة  غيرهم ممثلي األمة والمعبرين عنها.

المل  المفدى ــ حفظه ا  ورعاه ــ ألعضاء المجلسين المـوقرين بشـأ  

االلتفال  ل  الىثير من القضايا الحياتية والمعيشية والخدمية، فضـال  

 25عن التحديال السياسية واالقتصادية واألمنية؛ واسـحة وسـوح الشـمس، 

رحهــا بشــفافية أمــام الــرأي وذلــ  لــيس فقــط مــن أجــل التعريــ  بهــا وط

العـام لمناقشــتها مجتمعي ـا وعلــ  نطـا  واســع، واالسـتمرار فــي متابعتهــا 

والتدقيق فيها، و يالء الم يد من االهتمام بها، بل أيض ا من أجل  يجاد 

السبل الىفيلة بالتعاطي معهـا، ووسـع الحلـول المناسـبة لهـا، ومـن ثـم 

 11بــد مـــن االلتفـــال  لـــ  تــذليل أي عقبـــال قـــد تعتــرض ذلـــ ، و تام ـــا ال

ـــ حفظــه ا   التوجيهــال الســامية التــي بــدل فــي للمــة جاللــة الملــ  ـ

ورعاه ــ والتي أشـار  ليهـا جاللتـه، والتـي تـ ذ  بمرحلـة جديـدة، ويجـم 

علـــ  أعضـــاء الســـلطة التشـــريعية التفاعـــل معهـــا، ومناقشـــتها مســـتقبال  

ــة بشــىل واف ، وهــو مــا دعــا  ليــه جاللتــه، حيــث أبــرو أهميــة ال مرحل
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القادمـة مـن مسـيرة العمـل الـوطني بمـا يضـمن حفـا مـوارد المملىــة، 

 ومىتسبال مواطنيها واستدامتها، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شىر ا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

يسعدني أ  أتطر  بصورة مختصرة  لـ   شىر ا سيدي الرئيس، 

الخطـاب الملىـي الســامي بمناسـبة افتتـاح دور االنعقــاد العـادي الثالــث 

 21الشـيخ م بمرلـ  1122ألتـوبر  22من الفصل التشريعي الرابع بتـاريخ 

عيس  الثقـافي. مشـرو  الـرد الـذي أعدتـه اللجنـة مشـىورة تطـر   لـ  

ـــ حف ــ  ـ ــة المل ــي ذلرهــا جالل ــع األمــور الت ـــ فــي جمي ظــه ا  ورعــاه ـ

الخطاب الملىي السامي، ولىن لدي بع  المالحظـال فيمـا يخـ  

مشـرو  الـرد علــ  الخطـاب الملىــي السـامي. فـي الصــفحة األولـ  مــن 

 25و نـه لفخـر عظـيم »مشرو  الرد، في نهاية الفقرة األول  ذلر التـالي: 

أ  نستلهم من  طاب جاللتىم تل  الرؤى الثاقبة من أجل رفعة الوطن 

 «األمـة»ر للمة ي، أرى تغي«وع ته، وصو  لرامة األمة وعلو شأنها

، ألننا هنا نتحد  عن شـعم ولـيس عـن أمـة. فـي «الشعم» ل  للمة 

ويشـرفنا يـا صـاحم الجاللـة أ  نعـرب »الفقرة التي تليها ذُلر التالي: 

 11عـــــن عميـــــق شـــــىرنا وامتناننـــــا إلشـــــادتىم بـــــدور الســـــلطة لىـــــم 

. «وامتنانــا»بعــد للمــة  «وتقــديرنا» ، أرى  ســافة للمــة«التشــريعية

والتعبيـر عــن »فـي السـطر قبـل األ يـر مـن نفــس الفقـرة ذلـر التـالي: 

 لــ   «دافــع»، أرى تغيــر للمــة «اإلرادة الشــعبية، لهــو ألبــر دافــع...

ا ذُلـر «حاف »أو  ل  للمة  « لهام»للمة  . فـي نفـس السـطر أيضـ 
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باتنا  ليبـــــذلوا قصـــــارى جهـــــدهم لتبقـــــ  حصـــــن ا لمىتســـــ»التـــــالي: 

ــا»، أرى  ســافة للمــة «الوطنيــة... . فــي «حصــن ا»بعــد للمــة  «منيع 

 ننا نشاطر جاللـتىم »الفقرة الثالثة من الصفحة األول  ذُلر التالي: 

، أرى  ســـافة للمـــة «أنـــه منـــذ انطالقـــة مشـــرو  اإلصـــالح الـــوطني...

 5. فــي الصــفحة الثانيــة مــن مشــرو  «جاللــتىم»بعــد للمــة  «الــرأي»

حـدة النسـيج ووالمحافظـة علـ  »الرد، ذُلر في الفقرة األول  التـالي: 

أرى  ،«الــوطني وتماســىه، نــاقلين هــذه القــيم  لــ  األجيــال القادمــة

نــاقلين هــذه »بعبــارة  «متطلعــين  لــ  نقــل هــذه القــيم»اســتبدال عبــارة 

وسـتظل البحـرين » اهنفس. ذُلر في الفقرة الثانية من الصفحة «القيم

 21، «العربية اإلسالمية بقيادة جاللتىم وطن ا للجميع يمثل قيم التسام ...

. ذُلـر فـي   ـر «التسام »بعد للمة  «والمحبة»أرى  سافة للمة 

والتهديدال ألمن واستقرار البحرين ومحيطهـا »سطر من الفقرة نفسها 

 «يج العربـيومحيطها في الخلـ»، أرى تغيير عبارة «في الخليج العربي

ألننا لم نشر  ل  المحيط ، «محيطها الخليجي والعربيفي » ل  عبارة 

 25في الفقرة الثالثـة، فـي  والبحرين دولة تنتمي  ل  األمة العربية. ،العربي

أرى  ،«يتطلم منـا جميع ـا أ  نجـد حلـوال »السطر الثاني ذُلر التالي: 

ــارة  ــارة  لــ  عب ــا الت»تغييــر هــذه العب ــا جميع  ــم من ىــات  إليجــاد يتطل

، «لما نتفق مـع جاللـتىم». في الفقرة نفسها ذُلر التالي: «حلول

. ذُلر في السطر الرابع «نحن» ل  للمة  «لما»أرى تغيير للمة 

ــالي: نفســها مــن الفقــرة  ــول اقتصــادية متىيفــة مــع المتغيــرال »الت  11حل

 لــ  عبـــارة  «متىيفــة مــع المتغيـــرال»، أرى تغييــر عبـــارة «العالميــة

و ننــا فـــي ». ذُلـــر فــي الســـطر قبــل األ يـــر: «للمتغيــرالموالبــة »

واألصــ  أ  نقــول:  ،«السـلطة التشــريعية نعاهـد جاللــتىم المسـاهمة...

في بداية الصـفحة ...«. و ننا في السلطة التشريعية لنعاهد جاللتىم »
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، أرى اســتبدال «وفــي هــذا الخصــوص يســرنا»الثالثــة ذُلــر التــالي: 

. في السطر السـاد  مـن الصـفحة «يسرنا»بىلمة  «يسعدنا»للمة 

أرى استبدال للمـة  ،«أهداف التنمية الشاملة...»نفسها ذُلر التالي: 

، أل  مصـطل  )التنميـة المسـتدامة( «الشـاملة»بىلمـة  «المستدامة»

 5يشــار  ليــه فــي جميــع المحافــل الدوليــة. ذُلــر فــي الســطر التاســع مــن 

التــي أصــبحت عمــال   المتمثلــة فــي بنــاء المــد »الفقــرة األولــ  التــالي: 

. فـي نهايـة «منجـ  ا»بىلمـة  «واقع ـا»أرى اسـتبدال للمـة « منج  ا...

لتطـال ألبـر شـريحة مـن المـواطنين فـي أسـر  »الفقرة ذُلـر التـالي: 

فــي أســر  »بعبــارة  «المســتقبل القريــم»، أرى اســتبدال عبــارة «وقــت

ــالي: «وقــت ــة ذُلــر الت ــة مــن الصــفحة الثالث  21 مــدى». فــي الفقــرة الثاني

ــة... بعــد  «المــوقرة»، أرى  ســافة للمــة «اهتمــام الحىومــة بمراجع

ــة الفقــرة  .«الحىومــة»للمــة  ذُلــر فــي الصــفحة الرابعــة، فــي بداي

مجـاالل البنـاء الـوطني، و اصـة فـي التي ساهمت فـي جميـع »األول : 

، أرى  ســافة «المحافــل الرياســية التــي رفــع فيهــا اســم البحــرين عالي ــا

 25. الســطر «المحافــل الرياســية»بعــد عبــارة  « ةالدوليــة المتميــ»عبــارة 

لما أ   شادة جاللتىم بشـباب البحـرين، ألمـر يبعـث »التالي يقول: 

قبــل للمــة  «الســرور»، أرى  ســافة للمــة «علــ  الفخــر واالعتــ او

 ال غــي  مـن فـي   نجـاوال شــباب ». الفقـرة التاليـة تقـول: «الفخـر»

 «يســتلهم»لمــة أرى اســتبدال ل« الــوطن الــذي يســتمد مــن جاللــتىم

 11. ذُلر في الفقرة الرابعة من الصفحة نفسها التـالي: «يستمد»بىلمة 

أرى  ســافة  ،«نجاواتهــا المتميــ ة ة البحرينيــة بعطائهــا وأل المــرظــوت»

السـطر الثالـث ذُلـر فـي  .«عطائهـاب»بعـد للمـة  «المشـهود»للمة 

 بنــاء البحــرين الحديثــة لهــيلمنــذ المراحــل األولــ  »مــن الفقــرة نفســها: 

بعد للمة  «ودونها»أرى  سافة للمة  ،«حقيقة وثقها تاريخ البحرين



 8المضبطة       م4/21/1122           ( 12)    3/ الدور  4ورى / الفصل شمجلس ال

 ة البحرينيــةأالمـر لعطــاء»يقـول:  السـطر الــذي بعـده مباشــرة .«وثقهـا»

بعــــد للمــــة  «المتواصــــلة»أرى  ســــافة للمــــة « لهــــا...ورعــــايتىم 

. ذلــر فــي بدايــة الفقــرة األ يــرة مــن الصــفحة الرابعــة «ورعــايتىم»

ـــالي:  ـــي هـــذا الســـي»الت ـــ  وف ـــس األعل ـــا  نجـــاوال المجل ا  نقـــدر عالي 

 5المجلـس األعلـ  »قبل عبارة  «المرأة في»، أرى  سافة عبارة «للمرأة

. فـــي الســـطر قبـــل األ يـــر مـــن الفقـــرة نفســـها ذلـــر التـــالي: «للمـــرأة

ــــة فــــي تمىــــين المــــرأة...»  ســــافة للمــــة  أرى، « ســــهاماته المتمثل

. ذلـر فـي نهايـة الفقـرة األولـ  مـن «سـهاماته »بعد للمة  «الجلية»

ومتناغم ا في الرؤى مـع اإل ـوة األشـقاء فـي »الصفحة الخامسة التالي: 

 21، أرى أ  «الــدول العربيــة واإلســالمية والمنظومــة الدوليــة بشــىل عــام

اإل وة األشقاء في دول الخلـيج وفـي الـدول العربيـة واإلسـالمية »نقول: 

هنـا لـم نشـر  لـ  دول الخلـيج،  ، ألننـا«والمنظومة الدولية بشىل عام

لذل  أعتقد أنـه مـن المفتـرض علينـا ذلرهـا. تقـول الفقـرة الثانيـة مـن 

وستظل القضية الفلسطينية قضية العـرب األولـ  فـي »الصفحة نفسها: 

 25الوجــدا  حتـــ  الوصـــول  لـــ  حــل يىفـــل للشـــعم الفلســـطيني حقوقـــه 

، أتمن  ..«المشروعة و قامة دولته المستقلة وعاصمتها القد  الشري .

 ســافة فقــرة  لــ  هــذه الفقــرة بخصــوص منــع األذا  مــن قبــل الســلطال 

اإلســـرائيلية فـــي األراســـي العربيـــة المحتلـــة، فهـــذا األمـــر يعـــد مخالف ـــا 

للشرائع السماوية، ومخالف ا لمعاهدال األمم المتحدة، ومخالف ا للقـانو  

 11ة  سـافة الدولي وميثا  األمم المتحدة، فأتمن  علـ  اإل ـوا  فـي اللجنـ

ــا هــذا األمــر. تقــول الفقــرة األولــ  مــن الصــفحة  ــا يــذلر فيه فقــرة هن

، أرى «   األمن والتنمية متالوما ، وبهما تحقق االستدامة»السادسة: 

، فهـــي «التنميـــة المســـتدامة» لـــ  عبـــارة  «االســـتدامة»تغيـــر للمـــة 

األصــــ ، ولمــــا ذلــــرل ســــابق ا أ  مصــــطل  )التنميــــة المســــتدامة( 
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ـــا. ـــا يواجـــه تحـــديال »نىمـــل قـــراءة الفقـــرة  يســـتخدم دولي  ولالهم

استثنائية تهدد الىثير من شعوب المنطقة، لـذل  فإننـا نقـ   لفىـم 

، أرى «فـــي دعـــم الجهـــود الدوليـــة فـــي محاربـــة اإلرهـــاب والتطـــرف،...

بعبارة  «ومن هذا المنطلق فإننا نساندلم وندعمىم»استبدال عبارة 

 5 « فة»، و سافة للمة «يةفإننا نق   لفىم في دعم الجهود الدول»

وتعـــاظم ». ذُلـــر فـــي نهايـــة الفقـــرة التـــالي: «اإلرهـــاب»قبـــل للمـــة 

، أرى  ســــافة للمــــة «اإلرهــــاب فــــي العديــــد مــــن البلــــدا  العربيــــة...

، أل  اإلرهاب ليس «العديد من البلدا  العربية»بعد عبارة  «وغيرها»

ل العربية، فقط في الدول العربية بل يعم العالم، و ذا حصرناه في الدو

ــة، فاألفضــل  ــا نقــول    اإلرهــاب ال يوجــد  ال فــي الــدول العربي  21فىأنن

ليشـمل الـدول األ ـرى. نىمـل قـراء الفقـرة:  «وغيرهـا» سافة للمـة 

، أرى  سـافة «ال يمىن القضاء عليهـا  ال بتعـاو  المجتمـع الـدولي...»

 .«المجتمع الدولي»قبل عبارة  «جميع الدول العربية و»عبارة 

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 خ أحمد، هل ستطيل في الىالم؟أيا  

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

لم يبقَ  ال القليل. ذُلر في الفقرة التالية:  سيدي الرئيس، لال 

 11، أرى  ســافة عبــارة «حمايــة مواطنيهــا والمقيمــين علــ  ترابهــا الغــالي»

رة الثالثـة . ذلـر فـي الفقـ«ترابهـا الغـالي»بعد عبـارة  «بىل اقتدار»

 سـبيلوجهاو األمن الوطني، لما يبذلونه من جهود لبيرة في »التالي: 

نقدرها »أرى  سافة عبارة « استقرار الوطن وحفا أمنه، وهي جهود...
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حفظىـم ا  وورعـالم، وأ  تـنعم  «جهـود»بعد للمـة  «جل تقدير

 هذه األرض الطيبة بالخير، وشىر ا. 

 الرئيـــــــــــــــس:
 األخ أحمــد لــيس لديــه تحفــا علــ  مضــامين الخطــابشــىر ا،  

 5، لـذا سـنحيلها ، وما ذلره هو تصحيحال لغويـة بحسـم رأيـهالملىي

 تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي.ا منها المناسم.  ل  اللجنة ليأ ذو

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
ــرئيس،  ــرحيم، مــدا لتي  شــىر ا ســيدي ال ــرحمن ال بســم ا  ال

 21والثناء للجنة عل  هذا المجهود والعمل المتميـ ، ليس فيها  ال الشىر 

الذي أتمن  أ  يشرفنا هذا الرد لدى سيدي جاللة المل . مدا لتي هي 

انتصـار الوحـدة علـ  »بخصوص الفقرة التي ذلر فيهـا جاللـة الملـ : 

الفرقــة، والمواطنــة علــ  التبعيــة، واإلصــالح والتســام  علــ  التخريــم 

جميع تصا  فيه الىرامة، وتحفا فيه والتطرف، وأ  البحرين وطن لل

 25، مــن هــذا المنبــر لــوني عضــو ا فــي اللجنــة التنفيذيــة للهيئــة «الشــعائر

ـا بالشــىر الج يــل  العامــة للموالــم الحســينية أتوجــه باســمهم جميعـ 

والعرفـــا   لـــ  ســـيدي صـــاحم الجاللـــة الملـــ  المفـــدى علـــ  متابعتـــه 

في عشرة محرم، وحرصه عل  متابعة لل ما يتعلق بالشعائر الحسينية 

وفي شهري محرم وصـفر، حيـث لـا  لهـذه المتابعـة األثـر الفعـال فـي 

 11حفا النظـام، والمحافظـة علـ  قدسـية هـذه الشـعائر مـن  ـالل التـ ام 

المع ين والموجودين والخطباء فـي المـمتم والحسـينيال علـ   بعـاد هـذه 

المقدسال عن لل مـا يسـيء  ليهـا مـن تـد الل ال تليـق بقدسـية هـذه 

ائر. معالي الـرئيس، باسـمي وباسـمهم نىـرر شـىرنا  لـ  سـيدي الشع

جاللة المل  عل  لل ما تفضل به من رعاية ومتابعة وهبال ج يلة  ل  

 15 الممتم والحسينيال في جميع هذه المناسبال، وشىر ا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أ رىهل هنا  مالحظال شىر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
توصــية اللجنــة بخصــوص مشــرو  الــرد هــل يوافــق المجلــس علــ   

وتفـوي  مىتـم المجلـس فـي صـياغته  عل  الخطاب الملىي السامي

بصــورة نهائيــة بنــاء علــ  مالحظــال اإل ــوة األعضــاء تمهيــد ا لرفعــه  لــ  

 21 ؟ جاللة المل 

 

 (موافقة باإلجماع)
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 25بنـد التــالي مـن جـدول األعمــال وننتقــل اآل   لـ  ال ذلـ . قـري ذ   

والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمال بخصوص مشرو  قانو  

بإصدار قانو  الصحة العامة، )المعد في سوء االقتراح بقـانو  المقـدم 

، وأطلــم مــن األخ ابتــداء مــن )الفصــل الخــامس( مــن مجلــس الشــورى(

ـــ  المنصـــة  ـــة التوجـــه  ل ـــرر اللجن ـــدا  مق ـــدلتور ســـعيد أحمـــد عب ال

 11 فليتفضل. 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

الخــامس: األغذيــة المســتوردة: الفصــل  شـىر ا ســيدي الــرئيس، 

 توصي اللجنة بالموافقة عل  مسم  الفصل بالتعديل الوارد في التقرير. 
 15 

 س:الرئيـــــــــــــــ

 ؟فصلهل هنا  مالحظال عل  مسم  ال 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 31 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ فصلهل يوافق المجلس عل  مسم  ال 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لــ  المــادة اآل  . وننتقــل مســم  الفصــل بتعــديل اللجنــة ذ  يُقــر  

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 21 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل  بعد  عادة الترقيم(:  12: 14مادة )ال 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25تفضلي األ ت دالل جاسم  هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
بدايـة أثمـن حضـور سـعادة األ ـت فائقـة  شىر ا سيدي الرئيس، 

 11الصال  وويرة الصحة معنا، وبخاصة أ  المواد التي سنناقشها اليوم لها 

عالقــة بالصــحة. القــانو  مــرتبط بمىافحــة الغــ  التجــاري وهــو ذاتــه 

ستهل  وقوانين أ رى تمس ــ تحديد ا ــ موسو  مرتبط بقانو  حماية الم

األغذيـة، حيـث توجـد فـي هـذا القـانو  وبالـذال فـي هـذا الفصـل مـواد 

ين أ ـرى، حيـث تنـاول بعـ  تفصيلية لثيرة تتعـارض بعضـها مـع قـوان

 15عقوبال مرتبطة بالحفا، وفي هذا الن  أتت بأحىـام نجـدها  المواد
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ا ل بـــين عـــدد مـــن مـــن التـــد التفصـــيل، ممـــا قـــد يحـــد  نـــو لثيـــرة 

ــت االســتما   ــذا أحبب ــالقــوانين، ل ــرة الصــحة فــي هــذا ل رأي ســعادة ووي

األمور التفصيلية المنصوص عليها في التعري   :الجانم، هذا أوال . ثاني ا

مثال ، عندما نذلر مصطل  األغذية فإننـا نطلقـه بشـىل عـام، وفيمـا 

ــــ ـــق ب ـــة المســـتوردة»يتعل ـــد، وهـــذا هـــ «األغذي ـــا  تفصـــيل وتحدي  5و هن

المطلوب، ألنها تىو  ألثر تأثير ا علـ  صـحة اإلنسـا  ممـا يُصـنع أو 

أتينـا قـد ينتج دا ل البلد، وسـ الي هـو:    لنـا فـي القـوانين األ ـرى 

بالتفصيل، وأحيلت بعضها  لـ  الجهـة ــ مثال  ــ عل  ذلر طر  الحفا 

المختصــة لتبــين مــا قــد يصــدر مــن قــرارال فــي هــذا الشــأ ، وللمــا 

 21ستل م التد ل لحمايـة المسـتهل  والمتعـاطي لتلـ  األغذيـة استجد أمر ا

، فهل أتياننـا اليـوم بمثـل هـذه التفصـيالل لونها تحمي بشىل ألبر

؟ أل  ذل  في صحي  المتناثرة في عدة قوانين للموسو  ذاتهواألحىام 

رأيــي توجــه غيــر حميــد، بــل المفتــرض أ  يىــو  هنــا  قــانو   ــاص 

ر ويحـدد العقوبـال المالئمـة التـي تتفـق ينظم تل  األمور ويضع المحـاذي

ــو اســتمعت   25رأي اإل ــوة ســواء فــي ووارة لــمــع تلــ  النصــوص، فحبــذا ل

أو فــي ووارة الصــحة الرتبــا  هــذه األمــور والســياحة التجــارة الصــناعة و

بهما، و صوص ا أ  هنـا  مـادة تحظـر االسـتيراد ـــ بنـاء علـ  القـرارال 

ن دول موبـوءة، فمـثال   ذا التي تصـدر عـن ووارة الصـحة ـــ    لانـت مـ

قــرار، ولىــن وقــت وصــولها  حولهــاقصــدل اســتيراد أغذيــة لــم يصــدر 

 11صدر قرار بمنع استيرادها، فس الي ما هو وسع هذه األغذية فـي مثـل 

هذه الحالة من الناحية القانونية؟ في رأيي أ  مثل هذه األمـور سـتحد  

ــا وغيــر   شــىالية عنــد التطبيــق، لــذل  ينبغــي أ  يىــو  الــن  قانوني 

ــ  األمــور، وأ  يىــو   ـا الــن  محىــم لثيــر ا فــي تل علــ  أ  مطلقـ 

تىو  الصالحيال موجودة في القرارال؛ أل  الدولة قد تىو  موبـوءة 

 15في وقت وغير موبوءة في وقت   ر، ما بين صدور القرار واالسـتيراد، 

فإ  لـا  علـ  مسـتوى شخصـي يمىـن تحملـه ولىـن    لـا  علـ  
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مستوى تجاري فال يمىن تحمله وسـتىو  لـه تبعـال ماليـة، وبخاصـة 

فـي بعــ  األغذيــة  مـا بإعادتهــا أو بإتالفهــا علــ  أ  المخـال  قــد يلــ م 

نفقته، وفي ذلـ  نـو  مـن الخسـارة الماليـة، وفـي الوقـت نفسـه تىـو  

الـــووارة مل مـــة بحمايـــة األفـــراد مـــن التعـــاطي مـــع مثـــل هـــذه األغذيـــة، 

 5 وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشىر ا، تفضل األخ  

 

 21 :الدكتور سعيد أحمد عبداهلل العضو

بخصــوص مــا تفضــلت بــه األ ــت دالل  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

يجم مراعاة ما يلي: عند استيراد أو تداول »تقول  نه  12ال ايد المادة 

، ونحن هنا ال نتىلم عن قـانو  حمايـة المسـتهل ، «...أي مادة غذائية

بل نتحد  عن مواد غذائية محددة، وأعتقد أنـه مـرتبط تحديـد ا بـووارة 

 25تسم  لـي يـا معـالي الـرئيس بقـراءة البنـدين )أ( و)ب( مـن الصحة، لو 

ـــــد )أ( يقـــــول:  ـــــن اإلدارة »المـــــادة، البن ـــــر ي  م ـــــ  ت الحصـــــول عل

أ  يىـــو  اســـتيرادها عـــن طريـــق »والبنـــد )ب( يقـــول:  ،«المختصـــة

. أنا شخصي ا، ولـذل  اللجنـة «الموانئ المعتمدة في مملىة البحرين

تـدا ال  بينهـا وبـين قـانو  حمايـة  ــ وليسم  األخ نوار المحمود ــ ال نـرى

 11اإلشــارة  لــ  قــانو  حمايــة  تالمســتهل ، وحتــ  فــي ديباجــة القــانو  تمــ

المستهل  لونـه أحـد القـوانين التـي يجـم مراعاتهـا والنظـر فيهـا عنـد 

 نظر هذا القانو ، وشىر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15فائقـة بنـت سـعيد الصـال  وويـرة األ ـت سـعادة شىر ا، تفضـلي  

 الصحة. 
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 وزيرة الصحة: 

النقطـة التـي تطـر   ليهـا األخ الـدلتور  شىر ا سيدي الرئيس، 

سعيد عبدا  مقرر اللجنة هي نفسها التي لنت سأقولها. بالنسبة  ل  

التشريعال األ رى مثل قانو  الغ  التجاري األمر فيها يقتصر عل  مـا 

 5التفاصيل تىو  مفيدة وتساعد عند التطبيـق،  يتعلق بالصحة، وأحيان ا

وال سرر في ورود مثل هذه التفاصيل. بالنسبة  ل  االستيراد أو التداول 

نحن نتىلم فقط عما يتعلق بووارة الصحة في  طار الرقابـة واإلشـراف 

ال علــ  المــواد الغذائيـــة لافــة ســواء المســـتوردة أو غيــر المســـتوردة، 

ل مع القوانين أو التشريعال األ رى فـي أعتقد أنه سيىو  هنا  تدا 

 21 هذا الجانم  ذا د لنا في هذا التفصيل، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا، تفضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 

 25 جميلة علي سلمان: العضو

فيمـا ذهبـت  أتفق مع األ ت دالل ال ايـد شىر ا سيدي الرئيس، 

 ليه، فبالفعل أقر مجلسـنا فـي دور االنعقـاد الماسـي عـدة قـوانين منهـا 

قــانو  الغــ  التجـــاري وحمايــة المســتهل ، وعنـــد اطالعنــا علــ  هـــذه 

القوانين التي سبق أ  أقرها المجلسا  سـنالحا أ  هنـا  ترابط ـا بـين 

 11اصـة القوانين التي تم  قرارها وبين هذا القانو  في ج ئيال معينـة، و 

في المواد التي سوف نتناولها. بالنسبة  ل  التشريع، ليس مـن المحمـود 

أ  يىــو  هنــا  عــدم اســتقرار تشــريعي أو قــانوني، نحــن أقررنــا هــذه 

القوانين واآل  سنقر هذا القـانو ، بمعنـ  أنـه سـيىو  هنـا  ا ـتالف 

في بع  المواد، هي المواد نفسها في هـذا القـانو  والقـوانين األ ـرى 
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سيىو  فيها ا تالف، قانو  الغ  التجاري وحماية المستهل  ولىن 

ـا  ــل لــا  قانونـ  ــل فقــط ب ــ  الســلع ومستحضــرال التجمي ــم يتطــر   ل ل

ــة المســتهل  مــن لــل  ــاول مىافحــة الغــ  التجــاري وحماي شــامال  يتن

ــة أو المنتجــال األ ــرى، وبالتــالي  ــق باألغذي ــواحي، ســواء فيمــا يتعل الن

ــا يتضــارب مــع  5هــذه القــوانين بــدو  أ  يىــو  هنــا   عنــدما نســن قانون 

تنسيق بينها فهذا سـي دي  لـ  عـدم االسـتقرار التشـريعي، ولـأني فـي 

عندما راجعت هذا القانو   .هذا القانو  ــ سمني ا ــ ألغي القانو  السابق

وجدل تضارب ا بين التعاري  الموجـودة فـي هـذا القـانو  وبـين التعـاري  

وحمايــة المســتهل ؛ لــذا أتفــق مــع  الموجــودة فــي قــانو  الغــ  التجــاري

 21األ ت دالل ال ايد ــ و صوص ا فيما يتعلق بالج ئية المتعلقة باألغذيـة ـــ 

في سرورة أ  تىو  المواد متوافقة في لـل هـذه القـوانين، أل  هـذا 

سيىو  مهم ا في التطبيـق العملـي، فـنحن عنـدما ننظـر  لـ  الموسـو  

قـانو  يتعلـق بحمايـة الصـحة ننظر  ليه نظرة شاملة، وصحي  أ  هـذا ال

العامة ولىـن فـي حالـة التطبيـق العملـي ليـ  نحمـي الصـحة العامـة؟ 

 25نحميهــا لــيس فــي التشــريعال، ولىــن عنــد مخالفــة هــذه التشــريعال 

فسوف أطبق عقوبال، من الذي سيطبق هذا القـانو ؟ مـن الطبيعـي أ  

تطبيقه سيىو  أمام القضاء، وعندما ينظر القاسي في قضية فسوف 

ضــع أمامــه لــل هــذه التشــريعال، وفــي حالــة تضــارب النصــوص فــأي ي

ـــد، وأرى  ـــذا أتفـــق مـــع األ ـــت دالل ال اي ـــتم تطبيقـــه؟ع ل  نـــ  ســـوف ي

 11 صوص ا في هذا الباب المتعلق باألغذية ــ سرورة أ  نىو  دقيقين وــ 

فـــي الموافقـــة علـــ  هـــذه المـــواد بحيـــث ال يىـــو  هنـــا  تضـــارب مـــع 

 أ  أقرتها السلطة التشريعية، وشىر ا. القوانين ذال الصلة التي سبق

 
 



 8المضبطة       م4/21/1122           ( 31)    3/ الدور  4ورى / الفصل شمجلس ال

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

ـــرئيس،  ـــال أ   شـــىر ا ســـيدي ال ـــي األ ـــوال القانوني  5لتســـم  ل

أ تل  معهن في هذه الج ئية بالذال من هذا القانو . سيدي الـرئيس، 

ه بين عدة قوانين فإ  قانو  حماية المسـتهل  حت  لو لا  هنا  تشاب

نحــن نــتىلم عــن قــانو  الصــحة مختلــ  والقــوانين التجاريــة لــذل ، 

العامة، ونحن نتىلم حت  عن المرحلة التـي تسـبق وصـول هـذه المـواد 

 21الغذائيـــة  لـــ  يـــد المســـتهل ، قبـــل أ  توســـع فـــي الرفـــوف والمتـــاجر 

واطن من مواد غذائية واألسوا  والسوبرمارلت، نتىلم عن حماية الم

ا تالفها سواء لانت مـواد معلبـة أو لحوم ـا أو أسـمال ا أو حبوب ـا  عل 

أو  ضروال أو فواله، وهذا القانو  يتىلم عن هذه الناحية، أما  ذا 

لانت هنا  قوانين مشابهة فإ  هذا ال يضـر القـانو ، نحـن فـي لـل 

 25لــم تىــن  قــانو  نشــرعه عنــدما نصــل  لــ  ج ئيــة العقوبــال نقــول:  ذا

هنا  عقوبة أشد في قانو    ر، نحن نـتىلم عـن بلـدا  محظـورة قـد 

ــ ، وموســو  اســتيراد  ــا  لــ  وبــاء أو مــا شــابه ذل ــ دي االســتيراد منه ي

التاجر وفي فترة االستيراد والبضاعة في طريقها  ليـه فـي البحـر صـدر 

القانو ؛ هذا تنظمه اللوائ  الدا ليـة، وأي قـانو  تصـدره ووارة الصـحة 

 11وتبين أنه يعمل بهـذا القـانو  ابتـداء مـن به الئحة دا لية تنظم العمل  له

تاريخ معين، فالتاجر يعلـم أ  هـذا البلـد موبـوء، وبالتـالي أي أطعمـة أو 

ستوردها منه علـ  ا ـتالف أنواعهـا ستصـادر،  ذ  المسـ ولية يأغذية س

تقــع عليــه، و ذا رأى القضــاة أ  هنــا  مــواد مشــابهة فــي قــوانين أ ــرى 

ــذي فــإ ــأ  يأ ــذ بالقــانو  ال ــة ويحىمــه ســميره ب   القاســي لــه الحري

 15يىو  في مصـلحة المـتهم ويخفـ  عنـه، فلـيس هنـا  أي  ـالف علـ  

هــذه المــادة، ولتعــذرني أ واتنــا القانونيــال، هــذا ال يســيء  لــ  المــادة 
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والقانو ، و ذا لانت هنا  سـوابط أ ـرى فالالئحـة الدا ليـة للقـانو  

 حة هي التي تنظم ذل ، وشىر ا. التي تصدرها ووارة الص

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5يوســـ  حميـــد رحمـــة الوليـــل المســـاعد شـــىر ا، تفضـــل األخ  

 .للتجارة المحلية بووارة الصناعة والتجارة والسياحة

 

 الوكيل المساعد للتجارة المحلية 

 :بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 21أحببــت أ  أؤلـد لي تــين القــانونيتين  شـىر ا ســيدي الـرئيس، 

دالل ال ايد وجميلة سلما  أ  قانو  حماية المستهل  هو قانو  مىمل 

ــووارة بالتعــاو  مــع ووارة الصــحة تردهــا  لقــانو  الصــحة العامــة، وأ  ال

شـىاوى عـن لثيـر مــن حـاالل الغـ  وهنــا  تعـاو  مسـتمر مــع ووارة 

و  الصـحة العامـة هـو الصحة لوسع حلـول وسـوابط لهـذه الحـاالل. قـان

 25قــانو  مىمـــل لقـــانو  حمايــة المســـتهل ، فـــإذا لــا  هنـــا  تجـــانس 

وانصهار بين القـانونين فـذل  سـيىو  أفضـل، ولىـن حالي ـا ال يوجـد 

 قصور في القانونين، بل هما مىمال  لبعضهما البع ، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 .مقرر اللجنةشىر ا، تفضل األخ  

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:العضو 

أتمن  علـ  األ تـين دالل ال ايـد وجميلـة  شىر ا سيدي الرئيس، 

سلما   ذا لانـت لـديهما نقـا  محـددة أ  تـتم اإلشـارة  ليهـا تحديـد ا، 

ـــ  ذا لنــا نســتطيع أ  نصــول علــ  بنــود   15وأســتأذن  ــــ ســيدي الــرئيس ـ
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ف أو تعارض أو عـدم  ذا لا  فيه  ال 2المادة بند ا بند ا، مثال : البند 

اتسا  مع قوانين أ رى فإنه باإلمىا  تعديله، ولىن أ  ننس  المادة 

 بألملها فال أعتقد أ  هذا صحي ، وشىر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ـــل شـــىر ا،   ـــدأعطـــي الىلمـــة أ  قب  األ ـــت دالل جاســـم ال اي

أحببــت أ  أذلــرلم بقــرارلم الســابق وهــو أ  الىلمــة تعطــ  مــرة 

  دقائق، تفضلي. 3 مدةولواحدة 

 

 21 العضو دالل جاسم الزايد:

أشــىر األ ــت جميلــة ســلما ، وأثنــي  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

علـ  مــا تفضـل بــه األخ حميــد رحمـة فــي هــذا الجانـم. أحببــت أ  أبــين 

نقطة ليخ ف اد الحاجي ــ وليس  هو غير موجود حالي ا ــ وهي أنني ال 

ء مــن القــوانين يختــار مــا يشــايمىــن أ  أقــول    القاســي لــه حريــة أ  

 25فـــي الديباجـــة، صـــحي  أ   دراج أي قـــانو  فـــي  طالمـــا أننـــي أدرجتهـــا

ــه جــ ء مــن هــذا القــانو  ولىــن  ذا اشــتمل القــانو   ــي أن الديباجــة يعن

الالحق عل  أحىام تنشئ أحىام ا جديـدة فـإ  القاسـي ملـ م باأل ـذ 

بق، واإللغـاء به؛ أل  القاعدة القانونية تن  علـ  أ  الالحـق ينسـخ السـا

لدينا  ما يىو  صريح ا أو سـمني ا، واإللغـاء الصـري  هـو أ  يـن  فـي 

 11القانو  عل  أ  يلغ  العمل بأحىام هذا القانو ، واإللغاء الضمني هو 

عندما تأتي بحىم جديد، مـا معنـاه أنـه ينبغـي أ  تعمـل بهـذا القـانو . 

ر لــيس بخصــوص المثــال الــذي ذُلــر فيمــا يتعلــق بحمايــة التــاجر، األمــ

لذل ، وال يعنـي حمايـة التـاجر فقـط، فأنـت ملـ م بحمايـة المسـتهل  

والتاجر، وهذه هي المواونة في التشريع، المواونة فـي التشـريع هـي أ  

ــا قــانو  الصــحة العامــة يســتهدف  ا متواونــة متعادلــة. وطبع   15تضــع نصوصــ 
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بشـــىل أساســـي موســـو  الصـــحة العامـــة ليفـــراد بحســـم ا تصـــاص 

م الصادر عن 1124لسنة  22أوس  أنه حت  القرار رقم  الووارة. وأود أ 

ووير التجارة جاء بتنظيمال جميلة للقانو  فيها لثيـر مـن األمـور تمـت 

معالجتهـا، ولمـا قــال األخ حميـد رحمــة    العمـل فــي هـذا الجانــم ال 

 5يمىن أ  يتم من دو  تنسيق مع ووارة الصحة، ولذل  ووارة الصحة 

 ن دو  التنســـيق مـــع الـــووارال األ ـــرى،ال يمىـــن أ  تقـــوم بعملهـــا مـــ

أحىامها متناقضـة لمـا أوسـحت األ ـت  اهنا  نصوص  أ  المالحا

فـي االعتبـار مقارنـة هـذا  هـل أُ ـذ :وسـ الي  لـ  اللجنـة ،جميلة سلما 

القانو  مع قانو  مىافحـة الغـ  التجـاري وحمايـة المسـتهل  واللـوائ  

 21والقرارال التي صدرل تنظيم ا لهذين القانونين أم ال؟ ألنه من المهم أ  

يــتم ذلـــ  لح مـــة واحــدة، فالقانونـــا  مترابطـــا ، وفــي النهايـــة همـــا 

  بنـود هـذه المـادة، يخدما  المجال ذاته. والمسألة ليست التصويت عل

فاألمر ليس أ  هنا  فقرة عليهـا اعتـراض واأل ـرى مناسـبة، بـل األمـر 

تــتم مطابقتهــا مــع أحىــام قــانو  أ  هــو أ  المــادة برمتهــا تحتــاج  لــ  

ـــانونين حـــديثا ،  ـــة المســـتهل ، و اصـــة أ  الق  25الغـــ  التجـــاري وحماي

معنية  وبالتالي الجهال ذاتها التي  ضعت للمناقشة في هذا الجانم هي

بهذا القانو  أيض ا، فحت  ال يىو  هنا  تناق  في األحىام ونرجع 

 ل  الخلـ  فـي مسـائل تنظيميـة أتمنـ  أ  تعـاد هـذه المـادة  لـ  اللجنـة 

بالتفصيالل الواردة فيها مع األ ذ في االعتبار المطابقـة والمواءمـة مـع 

 11أ  قانو  الغ  التجاري وحماية المستهل ، فهذا فيه مصلحة، و اصة 

هنا  ا تالف ا بين قرار اإل ـوة فـي مجلـس النـواب وبـين مـا انتهـت  ليـه 

اللجنة من قرار، هذا اقتراح   ْ تم قبوله فستىو  فيه مصلحة أيض ا، 

ــو ذا لــم يــتم قبو ــا بإثــارة هــذا األمــر وتــم  ثباتــه فــي ل ه فعلــ  األقــل قمن

 مضبطة الجلسة، وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين وويـر شـ و   األخادة شىر ا، تفضل سع 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أتفـق مـع األ ـت دالل ال ايـد فـي ج ئيـة  شىر ا سيدي الرئيس، 

من لالمهـا وهـي التـي تىلمـت فيهـا عـن حـذف صـفة المسـتوردة مـن 

عتقـد أنـه بـذل  عنوا  هذا الفصل وااللتفاء بالمواد الغذائية فقط، وأ

بعـــد  عـــادة  12ربمـــا تشـــوب األمـــر شـــائبة أل  لـــل تفريعـــال المـــادة )

ــرقيم( تتحــد  عــن األغذيــة المســتوردة تحديــد ا، فــالعنوا  )المــواد   21الت

الغذائية( عنوا  مطلق وحدد في هذه المادة بالمستوردة، وتالحظو  أ  

ــــد  ــــا  )أ( و)ب(  2البن ــــتىلم عــــن االســــتيراد، والفقرت مــــن المــــادة ي

تتىلمــــا  عــــن الحصــــول علــــ  التــــر ي   2لمتفرعتــــا  عــــن البنــــد ا

يقــول:  1لالســتيراد وأ  يىــو  االســتيراد عــن طريــق المــوانئ، والبنــد 

 25 1، والفقرة )أ( من البند «يحظر استيراد أو تداول أي مادة غذائية...»

تتىلم عن مطابقة المواد الغذائية لمعايير ولوائ  معينـة، والفقـرة )ب( 

سـتيراد مـن دول موبـوءة وغيـر ذلـ ، والفقـرة )ج( تقـول: تتىلم عـن اال

 ذا لانت مستوردة من  حدى الدول التي تقرر الووارة حظر اسـتيراد »

،  ذ  نحـن نتحـد  تحديـد ا فـي هـذه «المواد الغذائية أو المضافة منها

 11المادة عن المواد الغذائية المستوردة، أما المواد الغذائية فسوف نتطر  

  شـاء ا ، حيـث    الفصـل التاسـع يـتىلم عـن األغذيــة  ليهـا قريب ـا  

الخاصـة ومــا فـي حىمهــا،  ذ  مـن المفتــرض أ  هـذا الفصــل يــتىلم 

سـوف تـرد لثيـر ا فـي هـذا  «األغذيـة»عن المواد المستوردة، وللمة 

القانو ، ولىن حىمها يختل  عن حىم هذا الفصل، فهذا الفصـل 
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وردة وليفيـة التعامـل معهــا. يـتىلم تحديـد ا عــن المـواد الغذائيـة المســت

أتمن  العـودة  لـ  العنـوا  األصـلي للفصـل، ألننـا ـــ لمـا قلـت ـــ سـوف 

نجد في الفصل التاسع األغذية الخاصة وما في حىمها، وفـي فصـول 

ا،  أ ــرى ســوف نتطــر   لــ  ذبــ  المواشــي والطيــور، وهــذه أغذيــة أيضــ 

 5 واألمر لمجلسىم الموقر، وشىر ا.

 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 مقرر اللجنة.شىر ا، تفضل األخ  

 

 21 :العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل

أحالت اللجنة مشـرو  القـانو   لـ  لجنـة  شىر ا سيدي الرئيس، 

الش و  التشريعية والقانونية منذ فترة طويلة، وأ ـذل بىـل مرئياتهـا، 

لـم يُـذلر  وهذا مثبت في التقرير، وما تفضـلت بـه األ ـت دالل ال ايـد

 في مالحظال لجنة الش و  التشريعية والقانونية، وشىر ا.

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 11  ـواني وأ ـواتي أسـعد ا  صـباحىم  شىر ا سيدي الـرئيس، 

صـوص ال تثريم في أوجه التشابه فـي نأ  بىل  ير. وجهة نظري هي 

القانو . نعم، عندما أقرأ نص ا قانوني ـا معين ـا ـــ مـثال  فـي قـانو  الصـحة 

العامة ــ ثم أقرأ نص ا قانوني ا   ر في قـانو  حمايـة المسـتهل  وأجـد أ  

هنا  نوع ا من التشابه، قد يىو  التشابه مثال  في الىلمال، ولىنه 

 15يىو  فـي  مختل  في المضمو . أعتقد أ  ما يتعلق بالصحة ينبغي أ 
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قــانو  الصــحة، ومــا يتعلــق بقــانو    ــر وهــو رديــ  أو لــه عالقــة مــثال  

ــة المســتهل ،  ا فــي قــانو  حماي بقــانو  الصــحة ينبغــي أ  يىــو  أيضــ 

والـذي يعتبـر أ  ـا لقـانو  الصــحة العامـة أو رديف ـا لـه.  ذ  هنـا  عالقــة 

أنـه أعتقد أنها متالومة ما بين القانونين. ذلرل سعادة األ ـت الـوويرة 

 5عنــدما يُطــرح نــ  قــانوني معــين فهــو يســتهدف توســي  المضــمو ، أي 

ليست المشىلة في  يجاد ن  قانوني هنا أو هنـا ، و نمـا المشـىلة 

في التصني ، أي ما يتعلق بالتصـني  ينبغـي أ  يىـو  المصـطل  فيـه 

ـا وشــامال  للمضــمو ، بحيــث  ننــي عنــدما أقــرأ الــن   واســح ا وجامعـ 

الــن  يتعلــق بقــانو  حمايــة المســتهل ، وعنــدما  القــانوني أفهــم أ  هــذا

ــن   ا أفهــم أ  هــذا ال ــانو  الصــحة العامــة أيضــ  ا   ــر فــي ق  21أقــرأ نصــ 

مخــت  فــي هــذا القــانو  ووُســع ألهميــة؛  ذ  أوجــه التشــابه ال تثريــم 

فيها، فهي موجودة في الىثير من القوانين، وما أريد أ  أرلـ  عليـه 

وهنـا  يىـو  توسـي  أقـل  هو التوسي ، فليىن هنا توسـي  ألثـر،

مثال ، وهذا ال يخل بسالمة القانو  أو بتعابير أو تعريفـال القـانو ، وال 

 25ســـير فـــي أ  يىـــو  أوســـ ، والمهـــم هـــو أ  يىـــو  الترليـــ  علـــ  

المفهوم أو المضمو  بحيث لو أقـرأ الـن  أفهـم أ  هـذا متعلـق بقـانو  

 الصحة العامة وال يتعلق بقانو    ر، وشىر ا.

 

 ــــــــــــس:الرئيـــ

 11 شىر ا، تفضل األخ نوار علي المحمود. 

 

 العضو نوار علي المحمود:
ــا. مســم  شــىر ا ســيدي الــرئيس  ، أســعد ا  صــباحىم جميع 

أل  هــذه  «األغذيــة»تــم تغييــره ليصــب   «األغذيــة المســتوردة»الفصــل 

ــا،   15الىلمــة تشــمل األغذيــة المســتوردة ولــذل  األغذيــة المنتجــة محلي 
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، سـواء لانـت مسـتوردة أو األغذيـة وف تطبق علـ  جميـعفاألحىام س

محلية. فيما يتعلق بوجـود تنـاق  أو تعـارض بـين القـانو  الماثـل أمامنـا 

مع القوانين األ رى، تم االستئنا  بـرأي الجهـال الحىوميـة التـي لهـا 

التــي والســياحة عالقــة بالقــانو ، ومــن ســمنها ووارة الصــناعة والتجــارة 

 5وص هــذا القــانو ، ولــو لــا  هنــا  تعــارض أبــدل مالحظاتهــا بخصــ

 ألبدته، ولىـن لـم نجـد أي اعتـراض مـن جهـة ووارة الصـناعة والتجـارة

 ، وشىر ا.والسياحة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 شىر ا، تفضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
أود أ  أوســ  النقطــة الخاصــة بلجنــة  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 و  التشريعية والقانونية، بالفعل أحيلت  لينا المواد التي تـم  د ـال الش

 25تعديالل عليها، ومهمتنا في لجنة الشـ و  التشـريعية والقانونيـة لانـت 

دو  الـــد ول  لـــ  موســـو  مـــن تنحصـــر فـــي الصـــياغة القانونيـــة فقـــط 

 أحىام تل  المواد، هذا لإليضاح فقط، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11بعد هذا النقاش هنا  اقتراح بإعادة المادة  لـ  اللجنـة شىر ا،  

لدراسـتها مــع القــوانين األ ــرى ذال العالقـة مثــل قــانو  الغــ  التجــاري 

وقانو  حماية المستهل . اإل وا  يقولو   نهم أ ذوا رأي ووارة الصناعة 

ولــم يىــن لــديهم أي تحفــا علــ  هــذه الصــياغة، والســياحة والتجــارة 

ـــ ويعتقــدو  أ لنــت وويــر ا  وقــد  القــوانين متىاملــة، أويــد علــ  ذلــ  ـ

 15للتجارة ــ أ  هنا  لجان ا تجمع دائم ا ما بين الووارال المعنية فـي بحـث 

هذه المواسيع واتخـاذ القـرارال المناسـبة بشـأنها. المهـم اآل  أ  هنـا  
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ـــا بإعـــادة المـــادة  لـــ  اللجنـــة لم يـــد مـــن الدراســـة، فـــإذا وافـــق  اقتراح 

مـوقر علـ  ذلـ  فسـتعاد  لـ  اللجنـة، و ذا لـم يوافـق فسـوف المجلس ال

نصــول علــ  المــادة بحســم توصــية اللجنــة، فهــل يوافــق المجلــس علــ  

  عادة هذه المادة  ل  اللجنة؟ 
 5 

 )أغلبية غير موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 21 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 25 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 11: 15المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 11 

 ــــــــــــــس:الرئيـ

تفضــلي األ ــت وهــوة  هــل هنــا  مالحظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد الىواري.

 

 15 العضو زهوة محمد الكواري:

أود أ  أعـرف مـن ووارة الصـحة مـا هـي  شىر ا سيدي الرئيس، 

 ليــال أو طريقــة فحــ  هــذه الشــرو  والتحقــق منهــا؟ ألنىــم ذلــرتم 
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ووارة الصـحة للتحقـق مـن بع  الشرو  الدقيقة جد ا، فمـا هـي  ليـال 

 هذه األمور؟ وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5فائقـة بنـت سـعيد الصـال  وويـرة  األ ـتشىر ا، تفضـلي سـعادة  

 الصحة. 

 

 الصحة: وزيرة

أود ــــــ  ذا ســــمحت لــــي ــــــ أ  أحيــــل  شــــىر ا ســــيدي الــــرئيس، 

ـــ  الموســـو   ـــة بشـــىل  ل ـــذين قـــد يشـــرحو  اآللي  21ذوي اال تصـــاص ال

ال نأ ــذ مــن وقــتىم، أل  هنــا   ليــال فعــال ، فــأتر  مختصــر حتــ  

المجال للدلتورة مريم الهاجري  ذا سمحت لي حت  توس  هذه اآلليـة 

 بشىل مختصر، وشىر ا.

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير األ ت الدلتورة  يشىر ا، تفضل 

 العامة بووارة الصحة.  دارة الصحة

 

 بوزارة الصحة:العامة  مدير إدارة الصحة

 11أشىر لجنة الخـدمال علـ  تعاونهـا مـع  شىر ا سيدي الرئيس، 

ووارة الصحة، ولذل  أشىر لجنـة الشـ و  التشـريعية والقانونيـة. أي 

ــا   ــر ي ، وهن ــ  البحــرين بعــد اســتيفاء اشــتراطال الت مــادة تصــل  ل

مفتشــو  فــي المنافــذ، ومنهــا منفــذ الجســر ومنفــذ مينــاء  ليفــة ومنفــذ 

طار، ه الء المفتشـو  يلقـو  نظـرة علـ  هـذه المـواد ويأ ـذو  منهـا الم

 15عينـــال تصـــل  لـــ  مختبـــر الصـــحة العامـــة ويـــتم الىشـــ  علـــ  هـــذه 
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ـــت النتيجـــة ســـليمة  ـــل تُعطـــ  النتيجـــة،  ذا لان العينـــال، وبعـــد التحلي

فيمىن أ  يـر   لهـذه المـواد، و ذا لـم تىـن سـليمة فإمـا أ  ترجـع 

فهــا. هــذه هــي اإلجــراءال التــي يقــوم بهــا يــتم  تال و مــا لــ  بلــد المنشــأ 

مفتشو ووارة الصحة بالنسـبة  لـ  األغذيـة المسـتوردة. أي مسـتثمر لديـه 

 5مصـنع لتصــدير مـواد  ــارج المملىــة، هنـا  اشــتراطال تتبـع مــن قبــل 

ا، ثـم يُعطـ  نتيجـة  مفتشي الصحة العامة، وت  ذ عينال للفحـ  أيضـ 

نـا  شـهادة تُعطـ  مـن قبـل التحليل  ذا لا  يمىنه تصديرها أم ال. ه

ــ  يــتمىن مــن تصــدير هــذه المــواد  ــارج  ووارة الصــحة للمســتثمر حت

 البلد.

 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هـــل هنـــا  تنســـيق مـــا بـــين دول مجلـــس التعـــاو  لـــو التشـــفت  

ــ مثال  ــ في  حدى الـدول بعـ  المـواد التـي ال تنطبـق عليهـا شـرو  أو 

تأ ــذو  بــذل  وتعملــو  علــ   التــي تحمــل مــا يتســبم فــي أمــراض؟ هــل

 25 أساسه؟ 

 

 بوزارة الصحة:العامة مدير إدارة الصحة 

نعــم، مــن  ــالل لجنــة ســالمة األغذيــة فــي دول مجلــس التعــاو ،  

ـــس التعـــاو  وهنـــا  تواصـــل مســـتمر بـــين مملىـــة البحـــرين  دول مجل

 11بخصــوص هــذا األمــر. نحــن نطبــق القــرارال المنظمــة الســتيراد األغذيــة 

وتصديرها للمملىة و ـارج المملىـة. طبع ـا هنـا  تنسـيق مشـتر  مـع 

وووارة والســــــياحة ووارال الدولـــــة، ومنهــــــا ووارة الصـــــناعة والتجــــــارة 

ـــــديال والتخطـــــيط  ـــــة ولـــــذل  ووارة األشـــــغال وشـــــ و  البل الخارجي

 ، نحن ننسق لهذا األمر، وشىر ا.العمراني

 15 
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 الرئيـــــــــــــــس:

محمــد ســلما  الحـدا  رئــيس قســم مراقبــة شـىر ا، تفضــل األخ  

 األغذية بووارة الصحة.

 

 5 :رئيس قسم مراقبة األغذية بوزارة الصحة

شــــىر ا أصــــحاب الســــعادة أعضــــاء  شــــىر ا ســــيدي الــــرئيس، 

الــدلتورة مــريم  لــ  مــا تفضــلت بــه المجلــس. لــدي تعقيــم أو  ســافة 

الهـــاجري بشـــأ  تطبيـــق اللـــوائ  والقـــرارال الخاصـــة باســـتيراد وتـــداول 

األغذيــة بشــىل عــام ســواء لانــت محليــة أو مســتوردة. هنــا  لــوائ  

 21 اصة لىل منتج غذائي يتم استيراده أو تصنيعه دا ـل المملىـة البـد 

علـ   أ  تنطبق عليه المعايير الخاصة بتل  المادة الغذائية.  ليـة الرقابـة

ـــن قبـــل  ـــادة الغذائيـــة عبـــر المنافـــذ م ـــن اســـتيراد الم األغذيـــة تبـــدأ م

أ صـائيين بالمنافـذ مـن الفحـ  الظــاهري ثـم الفحـ  المختبـري، ثــم 

 بداء الرأي في نتائج تل  العينال أو الشحنال. فيما يتعلق بالتواصل مع 

 25المنظومة الخليجية بشـأ  سـالمة األغذيـة، توجـد لجنـة سـالمة األغذيـة 

جيـــة المختصـــة بمتابعـــة المســـتجدال المتعلقـــة بســـالمة األغذيـــة، الخلي

باإلسافة  ل  وجود نظام  لي  لىتروني للتواصل ما بين األعضاء فيمـا 

يتعلـــق بـــأي  نـــذار عـــن عـــدم صـــالحية مـــادة غذائيـــة التخـــاذ مـــا يلـــ م، 

 وشىر ا.

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، هل هنا  مالحظال أ رى؟ 

 

 (ال توجد مالحظات)
 15 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 21 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 13: 12المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25تفضــل األخ الــدلتور  هــل هنــا  مالحظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد علي حسن علي.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

بعــد  عــادة  13فــي اعتقــادي أ  المــادة  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 11باعتبـــار أ  محتوياتهـــا  11التـــرقيم هـــي مـــادة مىملـــة للمـــادة الســـابقة 

الــواردة فــي البنــود )أ( و)ب( و)ج( للهــا أمــور ســارة بالصــحة، ففــي 

ـر ترليبهــا الىيميــائي أو  حــين تعتبــر المــادة الغذائيــة فاســدة  ذا تغيـا

ال، فهــي فـي الوقـت ذاتــه انتهـ  تـاريخ اسـتعمالها أو احتــول علـ  حشـر

مضرة بالصحة، والمواد المقصودة في هـذه المـادة يجـم  تالفهـا، و ذا 

ا  11انطبقت عليها الشرو  الواردة في المادة   15بعد  عادة التـرقيم فأيضـ 
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يجم  تالفها، فما الفـر  بـين المـادتين؟ع أعتقـد أنـه مـن الالئـق أ  يـتم 

 ن ، وشىر ا.دمج هاتين المادتين مع بعضهما ليستقيم المع

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 .مقرر اللجنةشىر ا، تفضل األخ  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

هـذا لـيس رأي اللجنـة ولىنـي مـع رأي  شىر ا سـيدي الـرئيس، 

األخ الـدلتور محمــد علـي حســن، وأرى أ  تُــدمج المادتـا ، وحبــذا لــو 

 21 نسمع رأي الجهة الحىومية في هذا األمر، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

فائقـة بنـت سـعيد الصـال  وويـرة  األ ـتشىر ا، تفضـلي سـعادة  

 الصحة. 

 25 

 وزيرة الصحة:

بعد  عادة الترقيم تتىلم عن  11المادة  س،شىر ا سيدي الرئي 

بعـد  عـادة التـرقيم تتحـد   13المواد أو األغذية الضـارة، بينمـا المـادة 

عن األغذية التالفة، وليس من الضروري أ  يىو  الضار تالف ـا، وهـذا 

 11هـــو الفـــر  بـــين الضـــار والتـــال ، فالمـــادة األولـــ  تـــتىلم عـــن الضـــار 

ان ـا هنـا  مـواد سـارة ولىنهـا غيـر واأل رى تـتىلم عـن التـال ، وأحي

تالفة، وال يوجد ما يمنع من دمج المادتين مع ا، ففـي النهايـة المهـم هـو 

أ  تىــو  لــل النقــا  الموجــودة اآل  مــذلورة فــي المــادة، وقضــية 

الـــدمج ال تضـــر، ولـــل الفـــر  بـــين المـــادتين هـــو الفـــر  بـــين الضـــار 

 15 والتال ، وشىر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ، تفضل األخ جمال محمد فخرو.شىر ا 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

 5لمـــا ذلـــرل ســـعادة األ ـــت وويـــرة  شـــىر ا ســـيدي الـــرئيس، 

أعتقد أ  هنـا  فرق ـا فـي عنـوا  المـادتين، األولـ  تـتىلم عـن الصحة 

المواد الضارة، واأل رى تتىلم عن المواد الفاسدة أو التالفة، وبالتالي 

و األفضل، واالقتراح المقدام في األصـل اإلبقاء عل  مادتين مستقلتين ه

من اإل وا  في المجلس والمصاأ من الحىومة هو األفضل، وال داعي 

 21 لدمج المادتين، وشىر ا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ نوار علي المحمود. 

 

 25 العضو نوار علي المحمود:

مـــا تفضـــل بـــه األخ جمـــال فخـــرو هـــو  شـــىر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 الصحي ، يفضل  بقاء المادتين منفصلتين، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 شىر ا، تفضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

  جمـال اأُسي ُ  ل  ما تفضـل بـه األ ـو شىر ا سيدي الرئيس، 

نصــت علــ   ( عــادة التــرقيمبعــد  14)فخــرو ونــوار المحمــود أ  المــادة 
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األغذيـــة المغشوشـــة، وبالتـــالي التصـــني  الـــذي اتجهـــت  ليـــه اللجنــــة 

 صحي ، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شىر ا، تفضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

مـــا اتجهـــت  ليـــه اللجنـــة المـــوقرة هـــو  شـــىر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 الصحي ، وشىر ا.

 21 

 :ـــــــــــــــسالرئي

شىر ا، أغلم اإل وة يقولو     دمـج المـادتين أو عـدم دمجهمـا  

هـل   ما اتجهت  ليه اللجنة هـو األصـ ،  سي دي  ل  النتيجة نفسها، و

  ؟أ رىهنا  مالحظال 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 11 

 موافقة( )أغلبية
 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 15 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.
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 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 14: 17المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

األ ت جميلة علـي  تفضلي هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 سلما . 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 21في هذه المادة نحن نتىلم عن األغذيـة  شىر ا سيدي الرئيس، 

ووارة الصحة فيمـا موجه  ل  تا  وتساؤل المغشوشة، ولدي هنا مالحظ

يتعلق بالبند )ب(. طالما أننا نتحد  عن األغذيـة المغشوشـة فـإ  البنـد 

 ذا احتــول علـ  أيـة مــواد ملوثـة أو حافظـة أو  ســافال  وـــ»)و( يقـول: 

، والنصــوص المتعلقــة «غيــر ســارة بالصــحة لــم تــرد فــي اللــوائ  الفنيــة

 25ابقة لقـانو  مراقبـة األغذيـة المصـري، بهذا الباب تقريب ا مأ وذة أو مط

وفــي القــانو  المصــري تــم الــن  علــ  المــواد الملونــة لــذل ، أي  ذا 

ــة أو حافظــة؛ وســ الي احتــول علــ  أي مــواد ــة أو ملون ــت ملوث :  ذا لان

هنــا  مــواد ملونــة موجــودة فــي األغذيــة لــم تــرد فــي بطاقــة األغذيــة أو 

ســبة  لــ  الــووارة ســمن بــالعىس، فهــل تعتبــر هــذه المــواد الملونــة بالن

ا فأُفضــل  ســافتها  لــ    11الغــ  فــي األغذيــة أم ال؟  ذا لانــت تعتبــر غشــ 

البنــد )و(. بالنســبة  لــ  البنــد )ج(، هــذا البنــد يعــود بنــا  لــ  الىــالم 

الذي ذلرته األ ت دالل ال ايد والـذي ذلرنـاه حـول قـانو  مىافحـة 

 عبـارةحُذفت  الغ  التجاري، ولدي تساؤل هنا موجه  ل  اللجنة: لماذا

بينمــا قــانو  الغــ   «محتــوى»وتــم تغييرهــا  لــ  للمــة  «ترليبهــا»

 15التجاري وأيض ا قانو  مراقبة األغذيـة المصـري ـــ الـذي أُ ـذل نصـوص 
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؟ع في «المحتوى»وليس عن  «الترليبة»هذا الباب منه ــ تىلما عن 

 «المحتـوى»تصوري أ  هنا  فرق ـا بـين المصـطلحين، أعنـي مصـطل  

ــة»ومصــطل   ـا «الترليب حســم تعليمــال ووارة ب، ونحــن نالحــا دائمـ 

الصحة فيما يتعلق باألغذية أ  العبوال تأتي عليها المىونال ولذل  

 5المحتوى، والمىونال تىو  عل  علم المواد الغذائية مثـل الصـوديوم 

وغيره، أو المواد الغذائية نفسـها مثـل أ  تىـو   ضـار ا أو فوالـه أو 

تــوى فيُىتــم علـ  العبــوة أنـه يحتــوي علــ  المح أمــا بخصـوصغيرهـا، 

مادة الاللتوو مثال  أو أي مواد أ رى تسبم حساسية لإلنسا ، وعليـه 

ـا بــين للمــة  أرى ، «الترليبــة»وللمــة  «المحتــوى»أ  هنــا  فرقـ 

 21؟ «المحتـوى» لـ  للمـة  «الترليبـة»وس الي: لماذا تم تغيير للمة 

تُعـد البضـائع »لتـالي: وقد ورد في قانو  الغ  التجاري فـي التعـاري  ا

ـــت  ـــة، أو  ذا لان ـــة الوطني ـــوائ  الفني مغشوشـــة فـــي حـــال مخالفتهـــا لل

، ولـــذل  «البيانــال الموجــودة علــ  عبواتهــا تخــال  حقيقــة ترليبهــا

تىلمـــت أنـــا واأل ـــت دالل ال ايـــد عـــن أنـــه البـــد أ  تىـــو  نصـــوص 

ا ذال الصــلة ــــ متســقة، وال يىــو  فيهــا تضــارب   25القــوانين ــــ و صوصــ 

 نقابـل صـعوبة أو  شـىاليال فـي التطبيـق العملـي. أنتظـرُ  جابـة حت  ال

ووارة الصــحة عــن هــذين التســاؤلين، و ذا لــا  هنــا  فــر  فالبــد أ  

 نتقدم بتعديل باإلسافة عل  هذين البندين، وشىر ا.

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشىر ا، تفضل األخ  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

رد ا عل  األ ـت جميلـة سـلما ، بالنسـبة  شىر ا سيدي الرئيس، 

 15 لــ  المالحظــة األولــ  نقــول    المــادة الملونــة مشــمولة فــي البنــد )ب( 

ــذي يقــول:  ــالي  ذا «...  ذا  ُلطــت أو مُ جــت بمــادة أ ــرى...»ال ، وبالت
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)ب(. فيمـا  البنـدنطبق عليهـا يلانت المادة ملونة ولها تأثير سـلبي فسـ

 «الترليـم»ساؤل الذي طرحتـه األ ـت جميلـة سـلما  حـول يتعلق بالت

فـــي المـــواد الغذائيـــة مختلـــ ،  «الترليـــم»نقـــول     «المحتـــوى»و

ونعطي مثاال  عل  ذل  أننا  ذا  لطنا أرو ا مع لحم فإ  ذل  ال يغير في 

ــة،  ــوى المــادة الغذائي ــا محت ــة، و نمــا يُقصــد هن  5ترليــم المــادة الغذائي

الىيميــــائي، وال نســــتطيع أ  نغيــــر  والترليــــم يقصــــد بــــه الجانــــم

الترليبة الىيميائية ليرو أو أي مادة غذائية أ رى، والقصـد هـو أ  

نفرا  بين  ليط ومرلام، وأنا هنا أتىلم مـن جانـم علمـي، وبالتـالي 

ترليــم »ولــيس  «محتــوى المــادة الغذائيــة»يجــم أ  تىــو  العبــارة 

 21، «دة الغذائيـــةترليــم المـــا»، وال يصــ  اســـتخدام «المــادة الغذائيـــة

ـــا  لـــيط،  وعنـــدما نمـــ ج أرو ا وبطاطـــا فســـيبقيا  منفصـــلين ولىنهم

 وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شىر ا، تفضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أتفــق مــع مــا تفضــلت بــه األ ــت جميلــة  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

ــة قــ د أ ــذل مــن تعريــ  ســلما ، وأســي  أنــه حبــذا لــو لانــت اللجن

 11الوارد في قانو  الغ  التجـاري، وذلـ  نظـر ا  لـ   «السلع المغشوشة»

ا فـي  تضمينه بع  األفعال التي  ذا تم ارتىابهـا فيعتبـر أ  هنـا  غشـ 

فـي تعريفهـا فـي قـانو  الغـ  التجـاري  «السـلعة»األغذية، و اصة أ  

ذُلر فيها جميع أنوا  المواد الغذائية، والقصد من ذل  ـــ ولـن ألـرر 

مــا تفضــلت بــه األ ــت جميلــة ســلما  ــــ أنــه فــي التعريــ  ورد أنــه حتــ  



 8المضبطة       م4/21/1122           ( 49)    3/ الدور  4ورى / الفصل شمجلس ال

تعتبر السلعة مغشوشة فإ  هنا  أفعاال  يجم اإلتيا  بها، وقد تم سمن 

 يـة الوطنيـة، ولـا  هنـا  تأليـد هذه األفعـال الـن  علـ  اللـوائ  الفن

ـــ فـي ذلـ  الوقـت ـــ مــن اإل ـوة فـي ووارة الصـناعة والتجـارة والســياحة 

، وألننـــا «اللـــوائ  الفنيـــة الوطنيـــة»ولــذل  ووارة الصـــحة أ  تضـــاف 

 5عرافنــا اللــوائ  فــال توجــد  شــىالية فيهــا ألنهــم ســوف يرجعــو   ليهــا، 

دَ »هــ(: ولىن سـمن األفعـال بحسـم مـا هـو وارد فـي البنـد )  ذا قُصـد

بينمــا فـــي قـــانو  الغـــ   «  فــاء فســـادها أو تلفهـــا بــأي طريـــق لـــا 

 ذا أ فـ  فـوال أو تعمـد   فـاء مـا يثبـت  أنه: التجاري أسي   ل  ذل 

قانو  الغ  التجاري أد ل ذل  سـمن ففوال مدة صالحية استعمالها، 

 21عديالل األفعال التي تُعد المادة بموجبها مغشوشة؛ وبالتالي أعرف أ  الت

ربما ال يُ  ذ بها ولىن عندما نتىلم عن أفعال نستهدف بهـا الصـحة 

العامـة فإنــه ينبغــي أ  نــن  عليهــا بشـىل واســ  ومحــدد ألننــا فرســنا 

عقوبال، و ذا قـام أحـد األشـخاص بمثـل تلـ  األفعـال ولـم تىـن  عليها

ـــم عليهـــا فـــي فصـــل  واردة ســـمن األفعـــال المنصـــوص عليهـــا والمعاق

ــه، و اصــة أ  العقوبــال فــإ  ال  25شــخ  المخــال  ســوف يفلــت بجريمت

هنا  الىثير من السلع التي تُبا  فـي األسـوا  وهـي منتهيـة الصـالحية 

أو يتعمد الشخ  أ  تىو  البيانال غير مرئية بالنسبة  ل  المستهل . 

نحـن نــثمن جهـود اإل ــوا  فـي ووارة الصــحة فـي هــذا الجانـم، ولىــن 

ــة عــدد األ لــ  نظــر ا  شــخاص المنــا  بهــم التفتــي  لثــرة المحــال وقل

 11وعـدم قـدرتهم علـ  التغطيـة المطلوبــة فـإ  هـذا الخطـأ قابـل للحــدو ، 

ـــا فيمـــا يخـــ   لـــذل  أقتـــرح أ  تـــتم  ســـافة النـــواق  الموجـــودة حالي 

الحاالل التي تُعتبر فيها األغذية مغشوشة عن طريـق االرتىـا   لـ  مـا 

فال، ولىي تم الن  عليه في قانو  الغ  التجاري، ولدي هذه اإلسا

نحىام الن ؛ أقترح أ  تضع اللجنة في اعتبارها قانو  الغ  التجـاري 
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وتضـع تلـ  األفعـال وتضـيفها  لــ  الفقـرال التـي تحتـاج  سـافتها، مــثال  

أو فـــوال مـــدة صـــالحية »الفقـــرة )هــــ( البـــد أ  تضـــاف  ليهـــا عبـــارة 

ألنهــا منصــوص عليهــا فــي قــانو  الغــ  التجــاري، فلمــاذا  «االســتعمال

ـــق بالصـــحة العامـــة؟ع ليســـت لـــدي نســـتب ـــانو  المتعل عدها اآل  فـــي الق

 5مشىلة مع البنـود الموسـوعة ولىـن هنـا  نـواق  يجـم أ  تضـاف، 

وهـــذا هـــو طلبـــي مـــن اللجنـــة  ذا لانـــت لـــديهم نيـــة الســـترجا  المـــادة 

واستدرا  النواق  الموجودة فيها، وهنا  نواق  أشارل  ليها األ ت 

عبث بهـا بصـورة  »ا بالنسبة  ل  عبارة جميلة سلما  ولن ألررها. أيض 

ها ألنها منصوص عليهـا، والعبـث هـو ن، من المفترض أ  يتم تضمي«ما

 21جــ ء مــن الغــ  ورلــن أساســي فيــه. لــذا أتمنــ  علــ  اللجنــة أ  تقــوم 

بإعادة هذه المادة مع األ ذ بتعريـ  الغـ  التجـاري وتضـمين النـواق  

 الموجودة في الفقرال، وشىر ا.

 

 ـــــــــس:الرئيــــــ

 25 . دروي  أحمد المناعيشىر ا، تفضل األخ  

 

 :درويش أحمد المناعي العضو

ولىـن  «تلـ  للعبـوال»ذُلـرل عبـارة  شىر ا سيدي الرئيس، 

لم يوجد شرح لها، فهل انحنـاء العبـوة يعتبـر تلف ـا أم صـدأ العبـوة يعتبـر 

 11 ، وشىر ا.؟ أرى أ  الصدأ أقوى من االنحناءتلف ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

محمــد ســلما  الحـدا  رئــيس قســم مراقبــة شـىر ا، تفضــل األخ  

 .األغذية بووارة الصحة

 15 
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 رئيس قسم مراقبة األغذية بوزارة الصحة: 

شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب على ما تطرقت إليه  اختهت  

 جميلة سلمان فيما يتعلق بالمحتوى أو التركيب، من الناحية اللغويهة ا

يوجههد فههرن بههين ااأنههين، أمهها إلا تطرقههت إلههى المكو هها  ف نهها  شههر  

 5 وافٍ بالنسهههإة إلهههى الإيا ههها  اييمهههاحية فههه. مفهههرو  القههها ون  وفيمههها 

يخص العناصهر الغاائيهة فهنحن أاهانا الإطاقهة الغاائيهة ههه وةه. إاهافة 

أمها بالنسهإة إلهى تلهع العإهوه فأ ه  ي تها  مستحدأة هه إلى ةاا المفهرو  

ل سواء كهان صهدأ أو ا إعاجًها أو تسهربًا فه. اطهاء العلإهة، عده أشكا

 بخصهههو كهههل للهههر يعتإهههر تلاًههها عامًههها بالنسهههإة إلهههى المهههوا  الغاائيهههة  

 21ستاسا  حول تعريع الغه ، كا هت لهدينا إاهافة إلهى تعريهع الغه  اا

وتطرقنا إلى توا يخ الصالحية والتالعهب فه. فتهرا  الصهالحية، فكهل 

ةاه اخمو  تعتإر من الغ  لالر أااناةا إلهى تعريهع الغه ، ولكننها 

فقهره تاصهة  علهى إاهافة تاق مع ما تامهلت به  اختهت جميلهة سهلمان 

 الصالحية إلى التعريع، وشكرًا  تتعلق بتوا يخ ا ت اء 

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

قإهل أن  سهتمر فه. النقهاس، يسهعد . أن أ حهب بطلإهة شىر ا،  

وطالإههها  جامعهههة العلهههوي التطإيقيهههة ومهههرافقي ى فههه. م لهههس الفهههو ى، 

مؤكدين أةمية ةاا النو  من التواصل الاي من ش    أن يثري العمليهة 

 11التعليمية الت. من تالل ا يتى ااطهال  علهى سهير العمليهة التفهريعية فه. 

أشيد بااةتمهاي الته. توليه  وةا ه التربيهة  المملكة، كما ا ياوتن. أن

والتعلهيى إلههى أبنائنها و بناتنهها مهن المرحلههة ال امعيهة، مفههيدين بال امعههة 

يتاحههة ةههاه الارصههة للطلإههة والطالإهها  لتعميههق الههوع. وتوسههيع اي  ا  

وااةتماي ب اه الزيا ا  للتعريع بسير العملية التفريعية فه. الم لهس، 
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وفيههق والن هها ، فهه ةالً وسهه الً بكههى فهه. م لههس متمنههين ل ههى  واي الت

 الفو ى  تامل اخخ أحمد م دي الحدا  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 5تعتإههر »شهكرًا سههيدي الههرئيس، ةههاه المها ه تههنص علههى التههال.   

اخااية مغفوشة ف. اخحوال اآلتية      ب هه إلا تُلطت أو مزجهت بمها ه 

، سؤال. موج  إلى المسؤولين «أترى تغير من طإيعت ا أو جو ه صنع ا

مهن سهيقوي ب هاه   ف. وةا ه الصحة ووةا ه الصهناعة والت ها ه والسهياحة

الم مهههةهل ةهههل سههههتقوي وةا ه الصهههحة ب ههههاه الم مهههة أي وةا ه الصههههناعة 

 21 والت ا ه والسياحةهل وكيع يمكننا التعرف على ةاا الغ ه وشكرًا 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 لتور أحمد سالم العري .شىر ا، تفضل األخ الد 

 

 25 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

أعتقــــد أ  المــــادة لافيــــة ووافيــــة،  شــــىر ا ســــيدي الــــرئيس، 

ا أ  الفقــرة )أ( تـن  علــ  التــالي:   ذا لانـت غيــر مطابقــة »و صوصـ 

، هنــــا  لــــوائ  تضــــعها ووارة الصــــحة مــــن «للــــوائ  الفنيــــة المعتمــــدة

شــملت الموســـو  مــن جميـــع  الممىــن أ  ت يــد أو تقـــل، والفقــرة )أ(

 11جوانبـه، لــذل  أعتقــد أ  المـادة لافيــة وقابلــة للتطبيـق مــن قبــل ووارة 

 الصحة، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 15 
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 العضو جميلة علي سلمان:

لقد طرحت س الين وال أعتبر أ  ممثل  شىر ا سيدي الرئيس، 

باإلجابة عنهما،  جابة هذين الس الين سيترتم عليها ووارة الصحة قام 

اتخاذ قرار  ما بالتعديل و ما بإعادة المادة  ل  اللجنة لم يد من 

 5الدراسة. س الي األول محدد وفي صميم موسو  األغذية المغشوشة، 

 ذا احتول عل  أية مواد »بحسم الفقرة )و( التي تن  عل  التالي: 

، هل المواد الملونة ــ  ذا «غير سارة ... ملوثة أو حافظة أو  سافال

وُجدل في المواد الغذائية ولم تُذلر في البيانال ــ تعتبرها ووارة 

من أنوا  الغ  في المواد الغذائية أم ال؟ع س الي الثاني:  االصحة نوع 

 21لانت موجودة في الن  الذي جاءل به  «ترليبها» عبارة

، فهل هنا  فر  «محتواها» عبارة ل   هاالحىومة، واللجنة غيرت

عند قراءة البيانال الموجودة عل  العبوة نرى أ   ه؟ ألنالعبارتينبين 

هنا  فرق ا بين المصطلحين، باإلسافة  ل  أ  المجلس قد اطلع عل  

لل القوانين ومنها القوانين المتعلقة بالصحة العامة قبل  قرار قانو  

 25الجهال المعنية ومن ي ممثلالغ  التجاري الذي أُقر مسبق ا بحضور 

سمنهم ممثلي ووارة الصحة، و نذا  لا  المصطل  الموجود الذي تم 

، فهل هنا  فر  بين المصطلحين؟ع نرجو «ترليبها» قراره هو 

 اإلجابة عن الس الين، وشىر ا.

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

محمــد ســلما  الحـدا  رئــيس قســم مراقبــة شـىر ا، تفضــل األخ  

 .الصحةاألغذية بووارة 

 

 رئيس قسم مراقبة األغذية بوزارة الصحة: 

 15 «محتواهــــا» بعبــــارتيشــــىر ا ســــيدي الــــرئيس، فيمــــا يتعلــــق  

أشـرل  لـ  عـدم وجـود أي ا ـتالف بينهمـا مـن الناحيـة  ،«ترليبها»و
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البطاقـة »اللغويـة. أمـا فيمـا يتعلـق بالمىونـال الغذائيـة، فـنحن أسـفنا 

ــة ــ   «الغذائي وهــي  ســافة مســتحدثة  لــ  مشــرو  القــانو ، وتتطــر   ل

نسـبة  لـ  المـواد الملونـة فقـد مىونال وعناصر المواد الغذائية. أما بال

 ذا  لطت أو م جت بمادة تغيـر مـن طبيعتهـا أو »في الفقرة )ب(:  ورد

 5 ، وأنــا أقارنهــا بــاللوائ  الفنيــة المعتمــدة التــي تشــير  لــ «جــودة صــنعها

ل وجود مادة ت ثر عل  مظهر المادة الغذائية مـن ناحيـة في حا»: التالي

، وعليه أسـتطيع أ  أسـتخل  أنـه  ذا لانـت المـادة واردة فـي «اللو ..

الالئحة فإنه يُسم  بها، أما  ذا لانـت  ـارج هـذه الالئحـة فـال يُسـم  

ـ مــن أنــوا  الغــ ، بمعنــ  أ   ســافة المــادة  ابهــا ويُعتبــر وجودهــا نوعـ 

 21ا  ذا لم تُذلر في البطاقة التوسيحية للمادة الغذائية. الملونة يعتبر غش 

 أتمن  أ  يىو  جوابي واسح ا، شىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين وويـر شـ و   األخشىر ا، تفضل سعادة  

 25 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ما ذلره األخ ممثـل ووارة  باإلسافة  ل  شىر ا سيدي الرئيس، 

ــه فــي مقدمــة المــادة ذُلــرل الحــاالل التــي تُعتبــر  الصــحة، أعتقــد أن

 11، ومنها التالعم في مـدة الصـالحية لمـا ذُلـر مغشوشة األغذية فيها

ـــرة )هــــ(:  ـــي الفق ـــق  ذا قصـــد»ف ـــأي طري ـــا ب ـــاء فســـادها أو تلفه    ف

مهمـا لانـت الطريقـة التـي يُقصـد بهـا عـدم  ظهـار  بمعن  أنه، «لا 

ــة تُعتبــر مغشوشــة، والتالعــم بمــدة  التلــ  والفســاد فــإ  المــادة الغذائي

الصالحية قد يىو  من  الل  حدى هـذه الطـر . بالنسـبة  لـ  المـواد 

 15الملونة، لما ذلر األخ ممثل ووارة الصحة أ  الفقرة )و( نصت علـ  
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ــالي:  ــ  أي مــو»الت ــول عل ــة أو حافظــة أو  ســافال غيــر  ذا احت اد ملون

، بمعنـ  أ  أي  سـافة غيـر سـارة بالصـحة لىنهـا لـم «سارة بالصحة

 شىر ا.وتُذلر في البطاقة التوسيحية تعتبر حالة غ ، 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 مقرر اللجنة. شىر ا، تفضل األخ 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: 

 لــ  تــاريخ انتهــاء الصــالحية،  شــىر ا ســيدي الــرئيس، بالنســبة 

 21( بالموافقـــة، واســـم  لـــي 13أعتقـــد أ  المجلـــس صـــول علـــ  المـــادة )

 ذا انته  تاريخ استعمالها المبين »(: 13بقراءة الفقرة )ب( من المادة )

، فـإذا انتهـ  تـاريخ «البيانال اإليضاحية أو البطاقـة الغذائيـةفي بطاقة 

و فاسـدة، ولمـا تفضـل سـعادة االستعمال فهذا يعنـي أ  المـادة تالفـة أ

ى والنـواب ال داعـي لإلسـافة حتـ  ال يىـو  ورووير ش و  مجلسي الش

 25 13تـاريخ انتهـاء الصـالحية ذلـر فـي المـادة  .هنا  تىرار فـي المـادة

ــة.  ــا، وهــي ال تعتبــر مغشوشــة بــل فاســدة وتالف فــال داعــي للتىــرار هن

ألرر أنه عنـدما نخلـط المـواد  «الترليم»بخصوص االستفسار عن 

بـل تصـب  م يج ـا نفسـها الغذائية فنحن ال نغير ترليم المادة الغذائية 

 . شىر اأو  ليط ا، و

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 15أتفـق تمام ـا مـع مـا ذلرتـه األ ـت دالل  شىر ا سيدي الرئيس، 

ال ايــد واأل ـــت جميلـــة ســـلما  و  ـــرو  وال أريـــد أ  ألـــرر مـــا قيـــل، 
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فالمالحظـــال التـــي ذلـــرل بخصـــوص هـــذه المـــادة جـــديرة باالهتمـــام 

ا الفقـرة )و(  والمالحظة، ويجم أ  تىو  سمن هذه المـواد و صوصـ 

ــــة ذلــــر أ   والفقــــرة )ح(. بخصــــوص الفقــــرة )هـــــ( األخ مقــــرر اللجن

قة المتعلقــة بفســاد األغذيــة، ذلــرل فــي المــادة الســاب «الصــالحية»

 5وهــذه حالــة أ ــرى ولــذل  الغــ  يعتبــر حالــة أ ــرى مختلفــة، ومــن 

 ذا قصـد   فـاء فسـادها أو »الضروري أ  تضـمن الفقـرة )هــ( عبـارة: 

ففي رأيي أنـه يجـم ذلـر تـاريخ الصـالحية،  ،«تلفها بأي طريق لا 

هنـا  فهي تتىلم عن حالة تختل  ا تالف ا للي ا عن الفساد، الموسـو 

هو حالة غ ، لذا أتفق تمام ا في وجوب أ  تعاد هذه المادة  ل  اللجنة 

 21 مرة أ رى وتضمان المالحظال التي ذلرها اإل وة ال مالء، وشىر ا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ جمال محمد فخرو. 

 

 25 العضو جمال محمد فخرو:

ال  تحتـاج  لــ  أعتقـد أ  هـذه المـادة فعـ شـىر ا سـيدي الـرئيس، 

 عــادة نظــر. أوال : فيمــا يتعلــق بإمىانيــة ترليبهــا ومحتواهــا أعتقــد أ  

مْ فــي الشــرح، الصــياغة لمــا جــاءل مــن  األخ ممثــل الــووارة لــم يُصــد

 ذا »: التـالي الحىومة سلسلة وواسحة، فهي تن  في البند )ج( عل 

 11، «استعي  ج ئي ا أو للي ا عـن  حـدى المـواد الدا لـة فـي ترليبهـا...

نحن نتىلم هنا عن منتج ليميـائي وعـن شـيء مصـناع وعنـدما يىـو  

مصنع ا فهذا يعني أ  هنا  ألثر من مادة ترلام مع مادة أ رى، لذا 

 ذا اسـتعي  ج ئي ـا أو للي ـا عـن  حـدى المـواد الدا لـة »تقول المادة: 

، فالمـادة حـددل أ  هنـا  «في ترليبها بمادة أ رى تقـل عنهـا جـودة

 15ترليب ا ليميائي ا و لط ا أللثـر مـن مـادة، المـادة عنـدما عُـدلت تقـرأ 
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 ذا استعي  ج ئي ا أو للي ا عن  حدى المواد الدا لة فـي »لما يلي: 

، فهنـــا  فـــر  بـــين للمتـــي )المحتـــوى( و)الترليـــم(، «محتواهـــا...

ه اإل ـوة وأعتقد أ  الن  األصلي الـذي جـاء مـن الحىومـة ووافـق عليـ

في مجلس النواب هو الن  األص ، وأنا أتفق مـع األ تـين دالل ال ايـد 

 5وجميلة سلما  في الرأي. ثاني ا: في هذه المادة والمواد األ رى أجد أنـه 

ــارة  ــارة «المواصــفال المعتمــدة»اســتعي  عــن عب ــوائ  الفنيــة » بعب الل

 فال   لانـت مطابقـة للمواصـ»، والشائع عندنا هي عبارة «المعتمدة

  لــ  غيرناهــا، وهــذه هــي الصــياغة المتعــارف عليهــا، بينمــا «المعتمــدة

، ولـم نفسـر المقصـود بـاللوائ  الفنيـة «اللوائ  الفنيـة المعتمـدة» عبارة

 21المعتمدة، ونحن بذل  نىو  قد أسفنا عبارة  في القـانو  ولـم نعرفهـا 

 ذا ، و«للـوائ  الفنيـة المعتمـدة»فيه، حيث لم أجد في القانو  تعريف ا 

أردنا أ  نضع هذه العبارة في الـن  فالبـد مـن تفسـيرها، لقـد وسـعنا 

تعريف ا في القانو  ويجم أ  نضي  هذا التعري ، و   لنت أميـل  51

لونها األلثر استعماال  في معظـم  «المواصفال المعتمدة» ل  عبارة 

 25قوانينا، لـذا أتمنـ  فـي الحقيقـة علـ  اإل ـوة فـي اللجنـة الموافقـة علـ  

المجلس باسترجا  هذه المادة لدراستها، و   لانوا مصـرين علـ  رأي 

نـا تفسـير ا لهـذا ؤفعليهم  عطا «للوائ  الفنية المعتمدة»استعمال عبارة 

 التعري ، وشىر ا.

 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا، تفضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

لإليضــاح فقــط، عنــدما اعترســنا قبــل  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

 15القــانو   صــ  مــواد ليغذيــة  فــذل  أل قليــل وطلبنــا تجميــع المــواد، 
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الضــــارة ومــــواد ليغذيــــة الفاســــدة والتالفــــة ومــــواد أ ــــرى ليغذيــــة 

ـــذل  ال يمىـــن أ  تقـــول    هـــذه األحىـــام ســـتغطيها  المغشوشـــة، ل

تعمال لونهـا متطابقـة معهــا، فعنـدما قلــت: يجـم   فــاء صـالحية االســ

فالقصد هو اإل فاء بينما هنا هـو غـ ؛ ألنـ  تريـد   فـاء تـاريخ انتهـاء 

 5صالحية السلعة، ولىن المادة التي تطر   ليها سعادة الووير وقال  نها 

أنـت  ؛« ذا انته  تاريخ استعمالها المبين...»موجودة، والتي تن  عل : 

لعة تالفـة هنـا تعاملهـا علـ  أنهـا سـلعة تالفـة، لىـن عنـدما تعلـم أنهـا سـ

وتقوم بإ فاء تاريخ االنتهاء فينطبـق عليهـا اآل  حىـم الغـ  التجـاري، 

وال يمىن في رأيي ــ يا معالي الرئيس ــ أ  نتعجل في مناقشـة المـواد. 

 21أنــا أتفــق مــع أ ــي جمــال فخــرو بخصــوص هــذه المــادة، وقــد ذلــرل 

ال ابتداء  أ  هذه المادة يجم أ  ترجع  لـ  اللجنـة للمطابقـة، فاالسـتعج

ــرة بســبم فســاد  ــا نشــهد حــاالل وفــاة لثي ــد ا، والســيما أنن ــيس حمي ل

األغذيـة والتسـمم الغـذائي، حيـث يقــوم بعـ  األشـخاص بتقـديم أغذيــة 

فاسدة متىدسة لديهم، من  الل   فـاء تـاريخ الصـالحية وتقـدم علـ  

 25أنهــا ماوالــت صــالحة لالســتعمال، و ذا أردنــا حمايــة قانونيــة فاعلــة فــي 

امــة فيجــم أال نتشــدد فــي التمســ  بنصــوص معيقــة قــانو  الصــحة الع

ومعيبة نص ا وقانون ا، وحت  األخ ممثل ووارة الصحة أشار  ل  ذل . فيما 

يتعلق بمواد الصحة  صوص ا نحن نطالـم بـألثر مـن ذلـ ، وأنـا أقـدر 

جهود لجنة الخدمال ولىن بصفتي مشراع ا لا  بودي معرفـة مـا هـي 

 11المفتشــين الصــحيين؟ المفتشــو  ألثــر الحــاالل التــي تضــبط مــن قبــل 

ــا  ــرة  طــويال الصــحيو  يمضــو  وقت  ــا  حــاالل لثي ــي ، وهن فــي التفت

يرصــدها التفتــي  الصــحي مشــىور ا ــــ وأنــا أ بــر  يــا ســعادة الــوويرة 

عدد المفتشين مقارنة بالعمل الذي نفرسـه  قلةلماذا مشىور ا ــ بسبم 

تلـ  األمـور،  عليهم، باإلسافة  لـ  عـدم تـوفير مي انيـة مخصصـة لمثـل

 15لـذل  أطلــم مــن ومالئــي أعضــاء المجلــس اســترجا  هــذه المــادة، فهــي 

ليست مجرد مادة سنصول عليها ولف ، فهنـا   لـل فـي هـذه المـادة 
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وعليه البد أ  تضبط، وال يمىن القول    المادة السابقة لافية ألنها 

ليست لافية، فهي تتىلم عن لونها تالفة    انتهت مدة صالحيتها، 

قم عليها    قمت بإ فاء تاريخ صالحيتها، وألثـر مـا يمىـن أ  وأعا

يحـــد  هـــو أ  يـــتم محـــو الحبـــر الـــذي يىتـــم بـــه تـــاريخ الصـــالحية، 

 5 وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــدالوهاب البرونجـــي شـــىر ا، تفضـــل األخ   ـــدلتور عصـــام عب ال

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 
 21 

 القانونيين بالمجلس: رئيس هيئة المستشارين 
النقاش عل  ما ذلر، هو أنه تم تعديل  شىر ا سيدي الرئيس، 

 ذا لانت البيانال الموجودة عل  عبواتها تخال  »لتىو  الفقرة )ح( 

، ولـو «حقيقة محتواها بمـا يـ دي  لـ   ـدا  المسـتهل  أو اإلسـرار بـه

 25استعرسنا الفقرال األ رى الباقية في المادة فسنجد أنهـا تشـير للهـا 

ــ بشـىل أو بـم ر ـــ  لـ  الترليـم، ولىـن هنـا يشـار بشـىل  ـاص 

 ل  المحتوى، فقد يىتم علـ  البطاقـة الغذائيـة مـثال  أ  اللحـم الـذي 

تحتويه لحم عجل، فإذا به يظهر عل  أنه لحم  ن ير مثال ، فالموسـو  

علــق بــالمحتوى، وهــذه حالــة مســتقلة عــن بــاقي الحــاالل األ ــرى هنــا مت

 11التي تشير بشىل أو بم ر  ل  الترليـم، فأعتقـد أ  الفقـرال للهـا 

متىاملــة، وحســن ا فعلــت اللجنــة حينمــا غيــرل فــي هــذه الفقــرة للمــة 

ألنهــا غيــر موجــودة فــي بــاقي  ؛«محتواهــا»  لــ  للمــة «ترليبهــا»

 فقرال المادة، وشىر ا.
 

 15 :ـــــــــــــسالرئيــ

الدلتورة مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير شىر ا، تفضلي األ ت  

  دارة الصحة العامة بووارة الصحة. 
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 مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 

وأشـىر األ ـت دالل ال ايـد علـ  لـل  شىر ا سـيدي الـرئيس، 

)ج( بالنسـبة  لـ  النقطتـين اللتـين أشـير  ليهمـا فـي الفقــرة  .توسـيحاتها

، أقترح أ  تىو  العبارة «محتواها»و «ترليبها» بخصوص للمتي

 5، حت  ال تعود المادة  ل  اللجنة. النقطة الثانية، «ترليبها ومحتواها»

للـوائ  الفنيـة » أشىر األخ جمال فخرو، وبخصوص س اله حول عبارة

ــه فــي «المعتمــدة ، التــي قــال  نهــا لــم تضــمن فــي التعريفــال أقــول  ن

، حيـث تقـول «اللـوائ  الفنيـة»ـأوسحت المادة المقصود بـ 35الصفحة 

وثائق  ل امية تحدد  لية  صائ  الغذاء والعمليال المرتبطة بها » نها: 

 21مل بشـىل  ـاص عد اإلدارية المعمول بها، وقد تشوطر   نتاجه والقوا

ــاري  والتعبئــة ووســع العالمــال ومتطلبــال  المصــطلحال والرمــوو والتع

يضاحية والبطاقة الغذائيـة التـي تطبـق علـ  المنـتج أو بطاقة البيانال اإل

طــر  وعمليــال  نتاجــه أو تقتصــر علــ  أي منهــا وتىــو  المطابقــة لهــا 

، «اللـــوائ  الفنيـــة المعتمـــدة»، ففـــي هـــذه الصـــفحة عرفـــت « ل اميـــة

 25والنقا  التي جاءل في المادة متفق عليها، وهاتا  هما النقطتا  اللتا  

ونيتـا  بخصـوص الفقـرتين )ج( و)و(، وهـذا تفضلت بهمـا األ تـا  القان

 هو رأي ووارة الصحة بشأنهما، وشىر ا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11 شىر ا، تفضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

ــا أتفــق مــع األ ــت الــدلتورة مــريم  شــىر ا ســيدي الــرئيس،  أن

 تعـود المـادة  لـ     لـا  باإلمىـا  أال ،الهاجري ممثل ووارة الصـحة
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 عبــارةفــي البنــد )و(، وتضــاف  «ملونــة»اللجنــة بحيــث تضــاف للمــة 

لما تفضلت األ ـت الـدلتورة مـريم الهـاجري  «ترليبها ومحتواها»

 في البند )ح(، وهذا في رأيي سيحل اإلشىال الموجود، وشىر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

بخصــوص ة األ ــت دالل ال ايــد لتبــت اقتــراح اإلســافشــىر ا،  

 ذا قصـــد فســـادها أو تلفهـــا أو فـــوال مـــدة »البنـــد )هــــ( وهـــذا نصـــه: 

ـــة «صـــالحيتها لالســـتعمال ـــد أ  تصـــاأ المـــادة لامل ـــي الب ، وفـــي رأي

مىتوبة؛ حت  يصول المجلس عل  المادة بشىل متىامل، فحبذا لو 

 21 تفضل األخ نوار علي المحمود.صيغت باقي التعديالل مىتوبة. 

 

 نوار علي المحمود: العضو

أقـدر مالحظــال و راء اإل ــوة األعضــاء  شـىر ا ســيدي الــرئيس، 

وهي في محلها. فيما يتعلق بهذه المادة، من الممىن تأجيـل التصـويت 

 25عليهــا  لــ  مــا بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة المــادة التــي تليهــا حتــ  ينتهــي 

أل   اإل ــوة مــن صــياغة هــذه المــادة، فــال نريــد أ  نعيــدها  لــ  اللجنــة

 ، وشىر ا.اللجنة والجهال الحىومية بذلت قصارى جهدها

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11اآل  هنــا  توافــق، ولىــن نريــد صــياغة واســحة حتــ  شــىر ا،  

يتم التصويت عل  المادة، واقتـراح تأجيـل التصـويت اقتـراح وجيـه. علـ  

لل، قبل أ  أرفع الجلسة لالستراحة، أحببت أ  أقول لىم  نني أرى 

تمامىم بهذا القانو  المهم، ود ولىم في تفاصيل لثيرة في هذا اه

مـن  22القانو  وبعضها تفاصيل فنية، وهذا أمـر حسـن، ولىـن تـاريخ 

ــوي،   15هــذا الشــهر وهــو يــوم األحــد القــادم سيصــادف  جــاوة المولــد النب
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ا ــــ وهـو األحـد الــذي يليـه ـــ سيصــادف  28وتـاريخ  مـن هــذا الشـهر أيضـ 

وعليه أقترح علـيىم أ  نعقـد جلسـة يـوم األربعـاء  عطلة العيد الوطني،

مــن  12مــن ديســمبر، وجلســة أ ــرى يــوم األربعــاء الموافــق  24الموافــق 

ديســمبر، حتـــ  نســـتطيع أ  ننجـــ  هـــذا القـــانو ، والـــرأي أوال  وأ يـــر ا 

 5 251مواد فـي سـاعتين، ولـدينا  4لىم، ونحن  ل  اآل  لم ننج  سوى 

 عل  هذا االقتراح؟ مادة تقريب ا. فهل يوافق المجلس

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

ـــن صـــالحيات  أ  تـــدعو  لـــ  عقـــد جلســـة  ســـيدي الـــرئيس،  م

 21 استثنائية، فال حاجة  ل  التصويت.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
عصــام البرونجــي، هــل هــذا مــن صــالحيال الــرئيس؟ الــدلتور  

 تفضل. 

 25 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

ــا  شــىر ا ســيدي الــرئيس،  الالئحــة الدا ليــة تقــول    هنــا  يوم 

واحد ا في األسبو  لالجتما ، وسابق ا لـا  يـوم االثنـين وتغيـر  لـ  يـوم 

الالئحــة عليــه بــديل وهــو يــوم األحــد، ولىــن يجــوو بحســم مــا نصــت 

 11تقــديم هــذا الموعــد، أي يقــدم يــوم   ــر علــ  هــذا اليــوم، هــذا مــا هــو 

ة، ولــم يــذلر أ  مــن صــالحية الــرئيس أو منصــوص عليــه فــي الالئحــ

مىتــم المجلــس الــدعوة  لــ  عقــد جلســة، وفــي الواقــع عنــدما يوســع 

جــدول األعمــال يحــدد اليــوم وتحــدد البنــود مــن قبــل مىتــم المجلــس، 

فمــن الممىــن أ  يتخــذ قــرار مــن مىتــم المجلــس فــي هــذا الشــأ ، 

 15 وشىر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ار  النعيمي.شىر ا، تفضل األخ حمد مب 

 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

ــر مــن األعضــاء  شــىر ا ســيدي الــرئيس،  ــدو أ  العــدد األلب  5يب

يريدو  اإلجاوة، وهنا  من رتم أموره للسـفر، وأقـول  نـه بعـد اإلجـاوة 

نعوض الجلسال حت  لو ارتأى المجلس أ  نعقد جلستين يومي األربعاء 

والخميس، ولىن بعد انتهاء هـذه اإلجـاوة، أي بعـد األسـبوعين اللـذين 

 والعيد الوطني، وشىر ا.ستىو   اللهما  جاوتا المولد النبوي 

 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

في رأيي    عقد جلسال بديلة عملية سرورية، و اصة  شىر ا، 

أنىم ترو  لي  يسير النقاش، حيث د لنا فـي تفاصـيل التفاصـيل، 

لـذل  مــن الضــروري أ  نعقــد جلســتين، ولىــن فــي األ يــر القــرار هــو 

 25ر، ولىــن أرجــو ممــن قــرار المجلــس، ولــم أحــم أ  أنفــرد بهــذا القــرا

 تفضل األخ دروي  أحمد المناعي.صول سد االقتراح أ  يعيد النظر. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

أقترح أ  نصول عل  اليوم البديل، ألنه  شىر ا سيدي الرئيس، 

 11يوم ـا  11يوم ـا رسـمي ا، أي  21أيـام بديلـة، و 8في السـنة الواحـدة لـدينا 

ــرئيس ــــ    فــي الســنة، وهــذه مشــىلة، وبمــا  ـــ ســيدي ال ــ  تقــول ـ أن

 المجلس سيتأثر فأنا أقول    القطا  الخاص سيتأثر، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شىر ا، تفضل األخ صاد  عيد  ل رحمة. 
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 صادق عيد آل رحمة: العضو

لدي اقتراح: نحن نتىلم عن أسبوعين،  شىر ا سيدي الرئيس، 

فلنعقد جلسة واحدة في أحد األسبوعين، واألسـبو  اآل ـر ال نعقـد فيـه 

 جلسة، وشىر ا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضلي األ ت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 21مع احترامي الشـديد لمـا تفضـل بـه األخ  شىر ا سيدي الرئيس، 

ئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ولىني أ تل  معه، هـذه ر

مــن الالئحــة الدا ليــة  47صــالحية مطلقــة لــرئيس المجلــس، فالمــادة 

أعطت  ــ سيدي الرئيس ـــ الحـق فـي الـدعوة  لـ  االجتمـا  قبـل موعـده 

ا أجـاو ذلـ  لـرئيس المجلـس فهـو  العادي، وبالتالي طالما أ  هنا  نصـ 

 25حية، وأنت ــ سيدي الرئيس ــ من باب العرض عرسـت يمل  هذه الصال

االقتراح عل  أعضـاء المجلـس للتصـويت عليـه، وأنـا أقـول هـذا حتـ  ال 

يىــو  طلــم رئــيس المجلــس عقــد جلســة؛ ســابقة ، فالــدعوة  لــ  عقــد 

جلســة ال تىــو  مقترنــة بموافقــة أعضــاء المجلــس طالمــا أ  هــذا حــق 

 مقرر لرئيس المجلس، وشىر ا.

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ  الد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 15هنـــا  مادتـــا  فـــي الالئحـــة الدا ليـــة  شـــىر ا ســـيدي الـــرئيس، 

أعطت الصالحية للمجلس بأ  يقـرر  42متعلقتا  بهذا الموسو . المادة 
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دالل  مت  يعقـد الجلسـة األسـبوعية. وفـي الوقـت نفسـه أتفـق مـع األ ـت

أعطـــت الـــرئيس صـــالحية  47ال ايـــد فيمـــا تفضـــلت بـــذلره، فالمـــادة 

الدعوة  ل  عقد الجلسة، وهذا األمر فيه جواوية، ولتسمحوا لي بقراءة 

يجوو أ  ت جل الجلسة  ل  يوم غير معين، »الفقرة األ يرة من المادة: 

 5فيىــو  االجتمــا  فــي يــوم االثنــين التــالي مــا لــم يحــدد الــرئيس موعــد ا 

، وهذا ن  صري  عل  أ  من صالحيال معالي الرئيس الـدعوة «هغير

، وعليه أرى أنه لـيس هنـا  47 ل  االجتما  متقيد ا بما جاء في المادة 

دا    ل  أ ذ رأي المجلس، فهـذا مـن صـالحيال الـرئيس ولـه أ  يتخـذ 

 قرار ا بالدعوة  ل  حضور االجتما  في يوم محدد، وشىر ا.

 21 

 :سالرئيـــــــــــــــ

 شىر ا، تفضل األخ الدلتور عبدالع ي  حسن أبل. 

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 25في تعيين أعضاء مجلس الشورى، يـأتي  شىر ا سيدي الرئيس، 

تعيين الرئيس أوال  ثم يتم تعيين األعضاء، وبالتالي ــ سـمن ا ـــ باعتبـار  

رئاســية فأنــت الــرئيس أنــت المقــدم، و ذا أردنــا النظــر  لــ  الســلطال ال

مخول وأنت مفوض بأ  تحدد المواعيد من دو  الرجـو   لـ  المجلـس، 

وأنا عندما ذلرل هذا صراحة لم ألـن أريـد أ  أشـرح، ومـا تفضـلت 

ــه األخ  ــد واألخ  الــد المســقطي صــحي ، ومــا قال ــه األ ــت دالل ال اي  11ب

رئــيس هيئــة المستشــارين القــانونيين بــالمجلس هــو مجاملــة للمجلــس ال 

أقل، والصحي  هو أ  تقرر ــ سيدي الرئيس ــ موعد الجلسة  ألثر وال

وتدعو  ليه، و ذا قمت بذل  يىو  الحضور واجب ـا، وعليـه أعتقـد أنـه 

ــة،  ــذ البداي ــ  من ــا  حاجــة  لــ  التصــويت، وقــد ذلــرل ذل ليســت هن

 15 وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

عل  لل، أنا دائم ا أحم أ  أشـارلىم الـرأي سـواء شىر ا،  

في أمر من صالحيتي أو من صالحية المجلس، وحت  نتيجة التصـويت 

تبين أ  الموافقين عل  عقد جلستين استثنائيتين ألثر من الرافضين، 

 5وقد أفت  اإل وة بأ  هذا األمـر مـن صـالحية الـرئيس، فـاآل  أنـا أقـرر 

مــن ديســمبر ويــوم  24عقــد جلســتين اســتثنائيتين يــوم األربعــاء الموافــق 

 من ديسمبر. واآل  أرفع الجلسة لالستراحة. 12لموافق األربعاء ا
 

 )رفعت الجلسة ثم استؤنفت( 
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

بســم ا  الــرحمن الــرحيم نســتأن  الجلســة، قبــل رفــع الجلســة  

بعـــد  عـــادة التـــرقيم(، يوجـــد عـــدد مـــن  14: 17لنــا ننـــاق  المـــادة )

رأهــا لىــم حتـــ  التعــديالل شــملت الفقــرال )ج، هــــ، ح(، أود أ  أق

 25 اسـتعي  ج ئي ـا ج ـــ  ذا»تىو  التعديالل واسحة. الفقرة )ج( تقول: 

ــا أو ــا بمــادة  محتواهــا الدا لــة فــي المــواد  حــدى عــن للي  أو ترليبه

، التعديل هنا هـو  سـافة عبـارة )أو ترليبهـا(. «ةجود عنها تقل أ رى

فوال مدة  أو تلفها أو فسادها   فاء قُصد هـ ــ  ذا»الفقرة )هـ( تقول: 

ـــ  ذا»الفقــرة )ح( تقــول: «. صــالحيتها لالســتعمال  البيانــال لانــت ح ـ

 11 يـ دي أو ترليبهـا بمـا محتواهـا حقيقـة تخـال  عبواتهـا علـ  الموجودة

هذه التعديالل فقـط وتبقـ  بقيـة  .«به اإلسرار أو المستهل   دا   ل 

اد أعتقـد أ  تعـديل المـو ،فقرال المادة لما هي بدو  تعديل. يـا   ـوة

بهذه الطريقة غير صحي ، فلتعاد هذه المادة  ل  اللجنة، ولتقوم اللجنة 

ـــة  ـــي الجلســـة القادم ـــا ف ـــأتي به ـــديالتىم، وت ـــ  تع ـــاء عل بصـــياغتها بن

 15 مصاغة، فهل يوافق المجلس عل   عادة هذه المادة  ل  اللجنة؟

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 لـ  المـادة التاليـة، اآل   ذ  تُعاد هذه المادة  ل  اللجنـة. وننتقـل  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 15: 18المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21تفضلي األ ت دالل جاسم  مالحظال عل  هذه المادة؟هل هنا   

 ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

لنـت أتمنـ  فـي هـذه المـادة أ  تتـر   شىر ا سـيدي الـرئيس، 

 25 باعتبـار أنهـا «المسـتوردة»فقط بدو  للمة  «المواد الغذائية»عبارة 

ـــ لما قال األخ غانم البوعينين ووير ش و  مجلسي الشورى والنـواب ــ 

المواد الغذائية »جاءل مطلقة ليغذية، بينما هنا تم تخصيصها بعبارة 

يجـــم أ  تىـــو  المـــواد الغذائيـــة »، حيـــث تـــن  علـــ : «المســـتوردة

المستوردة من الخارج مطابقة ألحىام هذا القانو  والقرارال الصـادرة 

 11ا لـه، وال يسـم  بـد ولها  ذا لـم تىـن مصـحوبة ببطاقـة البيانـال تنفيذ 

ا للوائ  الفنية المعتمدة، أو  ذا لانت اإليضاحية والبطاقة الغذائية طبق 

، والسـ ال الــذي طرحتـه هــو: مـاذا عــن األغذيـة المصــنعة «مخالفـة لهــا

محلي ا؟ لا  يفترض أ  يىو  الحىم واحد ا طالما أنىـم  صصـتم 

ـــاج، هـــذا هـــو  ـــة اإلنت ـــة المســـتوردة والمحلي ـــاب ليشـــمل األغذي هـــذا الب

 15 شىر ا. استفساري، و
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 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشىر ا، تفضل األخ  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 5هــذه المــادة  اصــة بــالمواد المســتوردة  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

فقط، وهنا  مواد أ رى  اصة بالمواد المصنعة محلي ـا. ومنهـا المنـ ل 

 المنتج والباعة المتجولو ، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 شىر ا، هل هنا  مالحظال أ رى؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11 ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 األخ مقرر اللجنة. التالية، تفضل

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 توصي اللجنة بحذف هذه المادة. (:19المادة ) 

 15 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  حذف هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  تحــذف هــذه المــادة. وننتقــل اآل   لــ  المــادة التاليــة، تفضــل  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 25 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 12: 31المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 س:الرئيـــــــــــــــ

 11 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 اللجنة.التالية، تفضل األخ مقرر 

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 17: 32المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21األ ت دالل جاسم  تفضلي هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

لـدي مالحظـة حـول الفقـرة األ يـرة مـن  شىر ا سيدي الـرئيس، 

 25هــذه المــادة، حيــث  ننــي ال أتفــق مــع مــا أ ــذل بــه اللجنــة مــن تعــديل، 

بينما أتفق مع ما ورد في ن  مشرو  الحىومة، حيـث أجـاول اللجنـة 

للمتضرر  مىانيـة اللجـوء  لـ  الطعـن علـ  القـرار الصـادر بـالمنع أمـام 

مسـة عشـر يوم ـا مـن تـاريخ اإل طـار بهـذا المحىمة المختصة  ـالل  

القــرار، ولــيس مــن تــاريخ علمــه بــالقرار لمــا هــو مــذلور فــي الــن  

 11الوارد في مشرو  الحىومة. أرى أ  مدة سريا  الطعن البد أ  تىـو  

من تاريخ علم المتضـرر بـالقرار، وذلـ  حتـ  تتحقـق العدالـة فـي المـدة 

محاميــة أعتبــر مــدة المحــددة للطعــن فــي القــرار الصــادر ســده. لــوني 

ــا مــا ليــتمىن فيهــا الشــخ  مــن تجميــع  الطعــن هــذه مــدة قصــيرة نوع 

بياناته ومعلوماته والتقدم بها  ل  المحىمة للطعن عل  القـرار الصـادر 

 15بالمنع أمام المحىمة. ووفق قراءة نـ  هـذه المـادة يتبـيان أ  بإمىـا  



 8المضبطة       م4/21/1122           ( 72)    3/ الدور  4ورى / الفصل شمجلس ال

و  المتضــرر الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن تــاريخ  صــداره، وال يىــ

مقرون ا بعلم الوصول للمتضرر حت  يمىن االعتداد بالتـاريخ الـذي علـم 

بـالقرار الصـادر سـده، لـذل  أتمنـ  أ  يـتم تعـديل الفقـرة األ يـرة بنــاء  

عل  الن  الوارد في مشرو  الحىومة، فما درجنا عليـه فـي القـوانين 

 5ولــيس  «العلــم»التــي تمــت الموافقــة عليهــا ســابق ا هــو اســتخدام للمــة 

ســريا  مــدة الطعــن علــ  القــرارال الصــادرة، لــذل   لبــدء « طــاراإل»

ــ  المجلــس الموافقــة علــ  اســتبدال  ــارةأتمنــ  عل بىلمــة  «علمــه» عب

ــرة علــ  النحــو التــالي: «اإل طــار» ، بحيــث يصــب  نــ  الفقــرة األ ي

ويجوو لذوي الشأ  الطعن عل  القرار الصادر بالمنع أمام المحىمـة »

 21، مـع «بهـذا القـرار علمـهالمختصة  ـالل  مسـة عشـر يوم ـا مـن تـاريخ 

 األ ذ بتعديالل اللجنة األ رى التي وردل في الفقرة األول ، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظال أ رى؟شىر ا،  

 25 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

هــل يوافــق المجلــس علــ  هــذه المــادة بتعــديل اللجنــة مــع األ ــذ  

 11 بالتعديل الذي ذلرته األ ت دالل ال ايد؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15مسـم  التعـديل المـذلور. وننتقـل اآل   لـ  ب ذ  تُقر هذه المادة  

 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.الفصل الساد 
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   :الباعة المتجولو  :الفصل الساد  

 مسم  الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

األ ت  ؟ تفضليالساد  الفصلهل هنا  مالحظال عل  مسم   

 وهوة محمد الىواري. 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 21في هذه الفترة وقبل  قرار هذا القانو ،  شىر ا سيدي الرئيس، 

ــ  الباعــة المتجــول ــانو  يأي قــانو  ســيطبق عل ــيهم ق ن؟ هــل ســيطبق عل

 البلديال أم قانو  الصحة العامة السابق؟ وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25محمــد ســلما  الحـدا  رئــيس قســم مراقبــة شـىر ا، تفضــل األخ  

 .األغذية بووارة الصحة

 

 :رئيس قسم مراقبة األغذية بوزارة الصحة

الفــراأ فــي وجــود التشــريع الــذي يــن   الــرئيس، معــاليشــىر ا  

 11 ن يسـده القـراريمتابعة ومراقبة المواد الغذائية لدى الباعة المتجـول عل 

 ، وشىر ا.الووارةن عالصادر 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال أ رى؟شىر ا،  
 15 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟اللجنة بتعديل  الساد هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقـل اآل   لـ  اللجنـةبتعـديل السـاد   ذ  يقر مسم  الفصل  

 المادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 21 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 18: 31المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  15 ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 19: 33لمادة )ا 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 موافقة()أغلبية 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  25 ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 31: 34المادة ) 

 11 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

األ ت دالل جاسم  هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ تفضلي 

 ال ايد. 

 15 
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 دالل جاسم الزايد: العضو

تن  المادة علـ  الت امـال وجوبيـة علـ   شىر ا سيدي الرئيس، 

ــتم تضــمين المــادة  ــت أتمنــ  أ  ي ــتج، ولىــن لن ــ ل المن صــاحم المن

 صــدار قــرارال بشــأ  المتابعــة فــي مســألة اإلتــالف وفــي مســألة الــن  

 5الـــــوارد المتعلـــــق بـــــالفح ، و اصـــــة أ  المـــــادة أوجبـــــت أ  تصـــــدر 

نفيذ تل  االشتراطال الصحية للمنتج فقط من قبل الووير، ولىن في ت

بعــ  النصــوص، ولــا  مــن  ل، وأفــردفصــل  ــاصااللت امــال أفــرد 

المفترض أ  تتضمن المادة  صدار قرارال بشـأ  متابعـة تنفيـذ قـرارال 

فــي مــواد  31والمــادة  19اإلتــالف و رســال العينــال، و اصــة أ  المــادة 

 21العقوبال سمنتا عقوبة في حالة عدم االلت ام بـاإلتالف، ولنـت أتمنـ  

ــووارة حتــ  تىــو  أ  تىــو   هنــا  قواعــد  جرائيــة تتخــذ مــن قبــل ال

العمليــة منظمــة، وطالمــا أننــا لــم نضــمنها فــي القــانو ، فــأرى أ  تقــر  

تبا  ما ن  عليـه فـي ابمسألة صدور قرارال تنظيمية لمتابعة اإلتالف و

 ، وشىر ا.31و 19المادتين 

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، هل هنا  مالحظال أ رى؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 15 
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 الرئيـــــــــــــــس:

مســـم   ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل اآل   لـــ   

 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.الفصل السابع

 

 5 :العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل

توصــي اللجنــة بالموافقــة علــ  مســم  : األســوا  :الفصــل الســابع 

 الفصل لما جاء من الحىومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 ؟السابع هل هنا  مالحظال عل  مسم  الفصل 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ؟السابعهل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11. وننتقـل اآل   لــ  المـادة التاليــة، الســابع  ذ  يقـر مســم  الفصـل 

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 32: 35المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

مســـم   ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل اآل   لـــ   

 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.الفصل الثامن

 

 25 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة ذب  المواشي والطيور ونقل اللحوم:  :الفصل الثامن 

 بالموافقة عل  مسم  الفصل لما جاء من الحىومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 ؟الثامن هل هنا  مالحظال عل  مسم  الفصل 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الثامنهل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل  

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقــل اآل   لــ  المــادة التاليــة، الثــامن  ذ  يقــر مســم  الفصــل 

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 31: 32المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة    ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 33: 37المادة ) 

 15 هذه المادة لما جاءل من الحىومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 عل  هذه المادة؟ هل هنا  مالحظال 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة لما جاءل من الحىومة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــ    ، مســم  الفصــل التاســع ذ  تُقــر هــذه المــادة. وننتقــل اآل   ل

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 25 مد عبداهلل:العضو الدكتور سعيد أح

توصي اللجنة  :األغذية الخاصة وما في حىمها :الفصل التاسع 

 .بالموافقة عل  مسم  الفصل لما جاء من الحىومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 ؟ التاسع مسم  الفصلهل هنا  مالحظال عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟التاسعمسم  الفصل هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقــل اآل   لـ  المــادة التاليــة، التاســع مســم  الفصـلقـر ي ذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 34: 38المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11 ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 35 :39المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 مالحظال عل  هذه المادة؟ هل هنا  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

مســـم   ذ  تُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل اآل   لـــ   

 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.الفصل العاشر
 

 25 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

ــة: :الفصــل العاشــر  مســم  توصــي اللجنــة بالموافقــة علــ   التغذي

 .الفصل لما جاء من الحىومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 ؟العاشر عل  مسم  الفصلهل هنا  مالحظال  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟العاشر مسم  الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة، العاشـر يقر مسـم  الفصـل ذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

توصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 32 :41المادة ) 

 ر.هذه المادة بالتعديل الوارد في التقري

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21األ ت دالل جاسم  تفضلي هل هنا  مالحظال عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

، بالنسبة  لـ  نـ  البنـد )ب( لمـا جـاء شىر ا سيدي الرئيس 

 25من الحىومة هو األص ، وذل  ليسباب التالية: قُصد منـه أ  يىـو  

مــــا تقدمـــه المقاصـــ  لطلبـــة المــــدار  ودور لهنـــا  رصـــد ومراقبـــة 

الحضــانة، فـــالمفترض أ  يقتصـــر األمــر عنـــد هـــذا الحــد فيمـــا يتعلـــق 

بالعنايـــة واإلشـــراف والرقابـــة باعتبـــار أ  الـــن  هنـــا أوجـــم أ  تىـــو  

 «وغيرهـا مـن األمـالن األ ـرى»الوجبال المقدمة صـحية. أمـا عبـارة 

 11 شـخاص ـــ لـو فمعن  ذلـ  أنـه حتـ  المطـاعم التـي تقـدم وجبـال لي

ــ مل مة بأ  تىـو  وجباتهـا صـحية، فبالتـالي أطلـم  اوطلب  اعرس  ذل 

أ  يىو  االقتصار الواجم الذي استهدفته ووارة الصحة في أ  تىو  

ــع هــذا التوجــه،  ــة، ونحــن م ــا  رقابــة علــ  األغذيــة المقدمــة للطلب هن

 مـع  ل اولىن أ  يمتد  ل  غيره من األمـالن فسـيىو  فـي ذلـ  تـد

 15العرض والطلم. نحن نشهد في المرالـ  الصـحية وجـود ثالجـال تبيـع 
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ـــوة و ـــا )الشـــاي والقه ـــول    الشـــاي  (األجب ـــا   راء تق وغيرهـــا، وهن

ـــا )والقهـــوة مضـــرا  ولـــذل   ـــا  فـــي المرالـــ   (األجب ولىنهـــا تب

الصحية، فبالتالي هنا  أمـور تخضـع  لـ  الرقابـة تجـاه األشـخاص فـي 

وغيرها »ألطفال في المدار . أما عبارة سن عمرية عل  ما يقدم  ل  ا

 5الواردة في المادة فهي غير صحيحة؛ ألنهـا تلـ م « من األمالن األ رى

الرقابة عل  البحرين للها لتتألد من أ  جميع المطاعم تقدم وجبال 

صحية، ونحن نعلم أ  هذه حرية شخصية فيما يتعلق بالعرض والطلـم. 

ن  علـ  أمـر مـا أ  يىـو  يُـما عالوة عل  ذل  نحن نتمن  دائم ـا عنـد

. هل ووارة الصحة جد ا تطبيقه في حدود المستطا ، وهذا الن  مطلق

 21اليوم تمل  الىادر المشرف والمراقـم لمثـل هـذا التىليـ ؟ع و اصـة  

أنني وجدل في ن  المادة عبارة وجوبية، بمعن  لو اسـتأجرل مقصـف ا 

فال، ولم ألت م بتقـديم ألط ل  امن ووارة التربية والتعليم لتقديم وجبال 

ال والوجبال الصحية فمـا الـذي سـيىو ؟ طبع ـا سـيىو  هنـا   لـو، 

لما تطر   ليها سعادة ووير ــ توجد عقوبة قُررل وربما تىو  العقوبة 

 25هي اتخاذ  جراءال تجـاه المقاصـ  التـي ال ــ التربية والتعليم مشىور ا 

، ولىـن معهـا يتم وق  التعاقـد تراعي شرو  الصحة والسالمة بحيث

ا لبيـــرة فــي الفهـــم  بالنســبة  لــ  الوســـع هنــا يجـــم أال نضــع نصوصــ 

ولبيرة التأثير في العالقال ونحن غير مستعدين لهـا  داري ـا وتنفيـذي ا، 

وحت  من واقع حرية الشخ  في تناول ما يريـده مـن مـواد غذائيـة فـي 

 11ســـن عمريـــة ال يمىـــن أ  يىـــو  هنـــا  تـــد ل تشـــريعي فـــي  ل امـــه 

الصــــحية. فأطلــــم أ  ي  ــــذ بالبنــــد )ب( لمــــا جــــاء مــــن بالوجبــــال 

 الحىومة، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15ت مــريم عبــدا  العــامر القــائم بأعمــال األ ــ يشــىر ا، تفضــل 

 رئيس قسم التغذية بووارة الصحة.
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 :قائم بأعمال رئيس قسم التغذية بوزارة الصحةال

ــا بخصــوص المقاصــ  المدرســية  الــرئيس، ســيديشــىر ا   طبع 

لدينا لوائ  قديمة وماولنا نعمل وفقها بالممنو  والمسموح، وهنا  قرار 

جديـــد مـــن ووارة التربيـــة والتعلـــيم ســـيوثق حالي ـــا فـــي هـــذا الخصـــوص. 

ــا مشــهور ا  21بالنســبة  لــ  الوجبــال الســريعة فهنــا  ألثــر مــن   5مطعم 

ـا اتفقنــا معهــم منــذ عــام  ع الســعرال الحراريــة م علــ  وســ1121عالميـ 

والىربوهيدرال والبروتينال والدهو  في قوائمهم، فعنـد الـذهاب  لـ  

هـذه المطـاعم تجـدها فـي )البروشـرال(، وهـذه  طـوة أولـ ، ومفتشــو 

مراقبة األغذية يراقبو  وجود هذه األمور، فـإ  شـاء ا  فـي الخطـوال 

 21دهو  القادمة نتأمل  يـر ا أ  نـد ل فـي مرحلـة الـتحىم فـي لميـة الـ

ا قــــوائم  واألمــــور األ ــــرى. بخصــــوص المرالــــ  الصــــحية لــــدينا أيضــــ 

 ، وشىر ا.اقرار  تمسموحة وممنوعة، بصفتها قوائم وليس

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شىر ا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

األ ــت دالل ال ايــد أشــارل  لــ  نقطــة  شــىر ا ســيدي الــرئيس، 

ي الرقابـة علـ  المقاصـ  المدرسـية، فهنـا   الف مـن الطلبـة مهمة وه

 11في المدار  وهذا يعني أ  صحتهم وسالمتهم عند تناول هذه الوجبال 

مهمــة. باإلســافة  لــ  الرقابــة الشــديدة مــن قبــل ووارة الصــحة فــأرى أ  

للمدرسة دور ا لبير ا وبخاصة المدير أو المـراقبين لمثـل هـذه األغذيـة؛ 

 جانم أهمية الجانم الحىومي، وشىر ا.  ألنها مهمة  ل 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضلي األ ت جميلة علي سلما .  
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 العضو جميلة علي سلمان:

ىالمهـا فأتفـق مـع األ ـت دالل ال ايـد  شىر ا سـيدي الـرئيس، 

واس  وموجه  ل  ووارة الصحة و ل  الحىومة بشىل عام. هذا البنـد 

عل  ما هو عليه وتم التصويت عليه فسوف يرتم الت امال عل   بقي ذا 

 5عاتق الحىومة. اآل  الحىومة عليها الت ام بسيط وواجم بـأ  تراقـم 

األلـــل الصـــحي واإلشـــراف علـــ  التغذيـــة المتعلقـــة بطلبـــة المـــدار ، 

ولىن الن  بهذه الصيغة سيرتم أعبـاء علـ  الحىومـة فـي اإلشـراف 

ا عل  لل فئال المجتمع ولل ا لموجودين علـ  أرض البحـرين، وأيضـ 

عل  المطاعم الموجودة بالبحرين والتألد من تقديمها وجبـال صـحية. 

ــالغين وشــيوخ ولبــار فــي الســن هــل تقــدم  ــيهمفئــال المجتمــع مــن ب  21  ل

ال؟ هــل الحىومـــة لــديها الىـــادر أو الموظفـــو  أو  موجبــال صـــحية أ

بهـذه المسـ ولية؟ المشرفو  المختصو  أو المي انيال المرصـودة للقيـام 

فمن السهل  قـرار هـذا الـن  ولىـن تبعاتـه ليسـت الىـوادر الوظيفيـة 

تبعال مالية لتنفيذه، وهـذا الـن  لمـا تفضـلت األ ـت هنا  بل فقط 

 25وجوبي بحيث يجم عل  الحىومة االلت ام بتنفيذه، فـأتفق ال ايد دالل 

الحىومـة معها في  لغاء تعديل اللجنة والعودة  ل  البند لما جاء مـن 

 ألنه األص ، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11شىر ا، تفضلي سعادة السـيدة فائقـة بنـت سـعيد الصـال  وويـرة  

 الصحة. 

 

 الصحة: وزيرة

أتفـق فعـال  مـع مـا ذلرتـه األ تـا  دالل  الرئيس، معاليشىر ا  

 15أ  تأ ــذ هــذه المــادة  صوصــية  مــن المفتــرضال ايــد وجميلــة ســلما . 

ض األطفــال، ويجـم أ  يىـو  للجانــم التعليمـي التعلــيم المـدار  وريـا
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الصحي. فالن  الوارد فـي المشـرو  األصـلي يغطـي هـذه الخصوصـية، 

أما فيما يخ  األمـالن العامـة فالقـانو  للـه فيـه رقابـة علـ  المـواد 

الغذائية، ولىن عندما نراقـم أ  يىـو  غـذاء لـل المحـالل صـحي ا 

أنا مع مـا ذلرتـه األ تـا  دالل فمن الصعم أ  تقوم الحىومة بذل . 

 5ال ايد وجميلة سلما  باإلبقاء عل  الن  األصلي لما هو؛ ألننا نتىلم 

 عن المدار  ورياض األطفال والحضانال، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، تفضل األخ نوار علي المحمود. 

 21 

 العضو نوار علي المحمود:

أجرتـه اللجنـة لـا  بنـاء التعـديل الـذي  شىر ا سـيدي الـرئيس، 

علــ  اقتــراح مــن اإل ــوة فــي ووارة الصــحة، فــإذا لــانوا مــوافقين علــ  

 هذا التعديل فليس لدينا مانع، وشىر ا.

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال أ رى؟ شىر ا،  

  

 )ال توجد مالحظات(
 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

يفضــلو  العـودة  لــ  اآل  اللجنـة والحىومــة وعـدد مــن األعضـاء  

ــد )ب( لمــا ورد فــي مشــرو  القــانو  األصــلي، ف هــل يوافــق نــ  البن

 ؟مع تعديل البند المذلور المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة

 15 

 )أغلبية موافقة(
 




