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ـــــــــــ اد. ـــــــــــم بهــ ـــــــــــد  براهيـ  العضــــــــــو أعمــ

ـــــدستور أعمـــــد  ـــــالم العـــــري .  العضـــــو ال

ــــــــــــدي الحــــــــــــداد.  العضــــــــــــو أعمــــــــــــد مه

ـــــــــد.العضـــــــــو بســـــــــام   ـــــــــماعيل ا  لبنمحم

ــــــــــــ  .  العضــــــــــــو جا ــــــــــــم أعمــــــــــــد المه

 العضــــــــــــو جمـــــــــــــال محمــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

ـــــــــــــي  ـــــــــــــلما . ـــــــــــــة عل  العضـــــــــــــو جميل

 العضــــو الــــدستورة جهــــاد عبــــدا  الفا ــــل.

ــــــــــــا . ــــــــــــا ال ي  العضــــــــــــو جــــــــــــواد عبي

ــــــــــــا . ــــــــــــدا  عب  العضــــــــــــو جــــــــــــواد عب

 العضــــــــــــو عمــــــــــــد مبــــــــــــار  النعيمــــــــــــي.

ــــــــــقطي. ــــــــــين المس ــــــــــد عس  العضــــــــــو اال

ــــــــــــد المســــــــــــلم. ــــــــــــد محم  العضــــــــــــو اال

 يحـــــــــــي.العضـــــــــــو امـــــــــــيس عمـــــــــــد الرم

 العضـــــــــــو درويـــــــــــ  أعمـــــــــــد المنـــــــــــاعي.

ـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــد.  العضـــــــــــــــــو دالل جا 

 العضـــــــــــــو ر ـــــــــــــا عبـــــــــــــدا  فـــــــــــــر .

 العضـــــــــــو لهـــــــــــوة محمـــــــــــد الىـــــــــــواري.

 العضــــــــــــو  ــــــــــــامية اليــــــــــــل الم يــــــــــــد.

ـــــدستور  ـــــعيد أعمـــــد عبـــــدا .  العضـــــو ال

ـــــــــــة.  العضـــــــــــو  ـــــــــــمير اـــــــــــاد  البحارن

 العضـــــو الـــــدستورة  و ـــــن عـــــاجي  قـــــوي.

 العضــــــــــــو اــــــــــــاد  عيــــــــــــد  ل رعمــــــــــــة.

ــــــــد ــــــــادل عب ــــــــاودة.العضــــــــو ع  الرعمن المع
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ــــــــدالرعمن محمــــــــد جمشــــــــير.  العضــــــــو عب

 العضـــــو الـــــدستور عبـــــدالع ي  عســـــن أبـــــل.

 العضو الـدستور عبـدالع ي  عبـدا  العجمـا .

 العضـــــو عبـــــدالوهاب عبدالحســـــن المنصـــــور.

 العضـــــــــــــو علـــــــــــــي عيســـــــــــــ  أعمـــــــــــــد.

 العضو الدستورة فاطمة عبدالجبار الىوهجي.

ــــــــــــاجي. ــــــــــــد الح ــــــــــــ اد أعم  العضــــــــــــو ف

ـــد  علـــي عســـن علـــي. العضـــو الـــدستور محم

 العضو الدستور محمد علـي محمـد ال  اعـي.

ــــدستور منصــــور محمــــد  ــــرعا .  العضــــو ال

ـــــــي اضـــــــوري. ـــــــا  يل ـــــــي دين  العضـــــــو نانس

ـــــــــــــود. ـــــــــــــي المحم ـــــــــــــوار عل  العضـــــــــــــو ن

 العضــــــــــــــو هالــــــــــــــة رمــــــــــــــ ي فــــــــــــــاي .

 

 عبــدالجليل  بـراهيم  ل طريــ  ـعادة السـيد وقـد عضـر الجلســة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 ىومة سل من:هذا وقد مثل الح

ــر شــ و   -2 ــوعينين ولي ــن فضــل الب  ــعادة الســيد  ــانم ب

 5 مجلسي الشورى والنواب.

  عادة السيدة فاسقة بنت  عيد الصال  وليرة الصحة. -1
 

 سما عضر الجلسة بع  ممثلي الجهال الر مية وهم:

 

 21 :الموااالل واال صاالل من ولارة 

  السيد عادل نجاة عسن رسيس األمن والسالمة. -
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  ش و  مجلسي الشورى والنواب:من ولارة 

عبدالعظيم محمد العيد الوسيـل المسـاعد لشـ و  مجلسـي  السيد -2

 الشورى والنواب.

 قانوني.المستشار الالسيد أسبر جا م عاشور  -1

 5 وعدد من مديري اإلدارال ورؤ ا  األقسام وموظفي الولارة. ــ 

 

 ة الصحةمن ولار: 

 .العامة صحةالدستورة مريم  براهيم الهاجري مدير  دارة ال -2

 السيد عبدالع ي  عبدالرعيم ال دري رسيس قسم احة البيئة. -1

 21 .الدستور عادل  لما  الصياد رسيس قسم مىافحة األمراض -3

السيد عسن عبدالع ي  عبدالحسين رسيس مجموعة  المة المواد  -4

 اال تهالسية بصحة البيئة.

 السيد محمود رشيد شري  مستشار ش و  المجالس. -5

 عثما  المستشار القانوني. السيد أ امة أعمد -2

 25 

  ديوا  ال دمة المدنيةمن: 

 السيد عصام عطية الحايىي مدير  دارة اال صال. -2

 السيد جمال محمد أمين رسيس قسم الحواف . -1

 السيد عسن يو   أعمد مستشار السالمة. -3

 11 

سما عضرها الدستور أعمـد عبـدا  نااـر األمـين العـام 

لمعلومال، والسيد عبدالناار المساعد للموارد البشرية والمالية وا

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسال واللجـا ، 

تشـارين سوالدستور عصـام عبـدالوهاب البرلنجـي رسـيس هيئـة الم

 15القــــانونيين بــــالمجلس، وأعضــــا  هيئــــة المستشــــارين القــــانونيين 

بالمجلس، سما عضرها عدد من مديري اإلدارال ورؤ ا  األقسام 

 الرسيس الجلسة: معاليألمانة العامة، ثم افتت  وموظفي ا
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 الرئيـــــــــــــــس:

بســم ا  الــرعمن الــرعيم، أ ـــعد ا  اــباعىم بىــل ايـــر، 

ـــث مـــن الفصـــل  ـــاد العـــادي الثال ـــت  الجلســـة العاشـــرة مـــن دور االنعق نفت

التشريعي الرابع، ونبـدأ بـتالوة أ ـما  األعضـا  المعتـذرين والنـاسبين عـن 

 5ابقة.  فضـل األ  عبـدالجليل  بـراهيم  ل طريـ  األمـين العـام الجلسة السـ

 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:
الســالم علــيىم ورعمــة ا  وبرسا ــه، شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

 21اعتذر عن عضور هذه الجلسة  وأ عد ا  اباعىم جميع ا بىل اير،

الســعادة جمعــة محمــد الىعبــي فــي مهمــة ر ــمية بتىليــ  مــن  ااــاعب

الســــيد  ـــيا  يحيــــ  المو ــــوي للســـفر اــــار  المملىــــة، ولـــس، المج

 وشىر ا.

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

شىر ا، وبهذا يىو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متـوافر ا. 

 ل  البند التالي من جدول األعمال وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

  ؟ فهل هنا  مالعظال عليهامضبطة الجلسة السابقة، 

 

 11  وجد  محاظاا( )ال

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ننتقــل اآل   لــ  البنــد و . ذ   قــر المضــبطة سمــا وردل  لــيىم 

ـــواردة.  فضـــل األ   ـــال وال ـــاص بالر ـــاسل ال ـــن جـــدول األعم ـــالي م الت

 15 عبدالجليل  براهيم  ل طري  األمين العام للمجلس.

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 21)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 األمين العام للمجلس:

 بتعـديل اقتـراو بقـانو ة: شىر ا  يدي الـرسيس، الر ـاسل الـوارد 

ـــادة ـــن( 21) الم  لســـنة( 13) رقـــم بالقـــانو  الصـــادر المـــرور قـــانو  م

 المحمــود، علــي نــوار األعضــا : الســعادة أاــحاب مــن المقــدم م،1124

 5 والدستور الرميحي، عمد واميس الفا ل، عبدا  جهاد والدستورة

لجنـة  عالتـه  لـ  وقـد  مـت د. عبدا ، ودالل جا ـم ال ايـ  عيد أعمد

ــع  اطــار لجنــة الشــ و   الشــ و  ال ارجيــة والــدفا  واألمــن الــوطني م

 ، وشىر ا.التشريعية والقانونية

 

 21 :الرئيـــــــــــــــس

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

لجنــة ال ــدمال ب صــوص مشــرو  وال ــاص بموااــلة مناقشــة  قريــر 

ــانو  الصــحة العامــة، ــانو  بداــدار ق ــراو  ق ــد فــي  ــو  االقت )المع

ـــــدا   مـــــن الفصـــــل  ـــــس الشـــــورى(، ابت  بقـــــانو  المقـــــدم مـــــن مجل

 25بعد  عادة التـرقيم(. وأطلـا مـن األاـت  27: 72الثامن عشر، المادة )

 هالة رم ي فاي  مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 هالة رمزي فايز: العضج

ــا شــىر ا  ــيدي الــرسيس،  الفصــل  .أ ــعد ا  اــباعىم جميع 

 11 واـي  :الثامن عشـر: الصـحة العامـة بالم  سـال الثقافيـة والريا ـية

ــة ب مــع مــواده و ضــمين أعىــام مــواده  ــمن  حــذه هــذا الفصــلاللجن

بعد  عادة الترقيم من الفصل الرابع، مع  عادة  ـرقيم المـواد  25المادة 

 .الالعقة
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟هل هنا  مالعظال 
 

 ( )ال وجد  محاظاا
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 مع مواده؟الفصل عذه هذا هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية مجافقة 
 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل اآل   ل  المادة التالية، مع موادهالفصل  حذه هذايُ ذ   

 اللجنة. ةمقرر تاألا ي فضل
 

 25 العضج هالة رمزي فايز:

 هذه المادة.حذه  واي اللجنة ب (:72المادة ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 
 11 

 )ال وجد  محاظاا( 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟عذه هل يوافق المجلس عل   
 

 15 )أغلبية مجافقة  
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 الرئيـــــــــــــــس:

هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  حذه ذ   ُ 

 مقررة اللجنة. األات

 

 5 العضج هالة رمزي فايز:

 حذه هذه المادة. واي اللجنة ب (:71المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 21 

 )ال وجد  محاظاا( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟عذه هل يوافق المجلس عل   

 25 

 )أغلبية مجافقة 

 

 س:الرئيـــــــــــــــ

، فصــل التا ــع عشــرال هــذه المــادة. وننتقــل اآل   لــ  حــذه ذ   ُ 

 11  فضلي األات مقررة اللجنة.
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 العضج هالة رمزي فايز:
الحــداسق والمنت هــال وأمــاسن التســلية  :فصــل التا ــع عشــرال 

حـذه هـذا الفصـل مـع مـواده و ضـمين أعىـام  واـي اللجنـة ب العامة:

مــن الفصــل الرابــع، مــع  (مبعــد  عــادة التــرقي 25)مــواده  ــمن المــادة 

 5 . عادة  رقيم المواد الالعقة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالعظال؟ 
 

 21 )ال وجد  محاظاا( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عذه هذا الفصل مع مواده؟هل يوافق المجلس عل   
 

 25 )أغلبية مجافقة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

قل اآل   ل  المادة التالية، . وننتيحذه هذا الفصل مع مواده ذ   

 اللجنة. ةمقرر تاألا ي فضل
 11 

 العضج هالة رمزي فايز:

 حذه هذه المادة. واي اللجنة ب (:73المادة ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال وجد  محاظاا( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟عذه هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية مجافقة 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  حذه ذ   ُ 

 األات مقررة اللجنة.

 

 العضج هالة رمزي فايز:

 21 حذه هذه المادة. واي اللجنة ب (:74المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 
 

 25 محاظاا( )ال وجد   

 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟عذه هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية مجافقة 

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

، فصل العشرينالمسم  هذه المادة. وننتقل اآل   ل   حذه ذ   ُ 

  فضلي األات مقررة اللجنة.
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 العضج هالة رمزي فايز:

ادة التـرقيم: بـر  الفصل الثامن عشر بعـد  عـ :فصل العشرو ال 

بالموافقــة علــ  مســم  الفصــل سمــا جــا  مــن   واــي اللجنــة الســباعة:

 الحىومة.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصلهل هنا  مالعظال عل   

 

 )ال وجد  محاظاا( 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية مجافقة 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي . يقر مسم  الفصـل ذ   

 األات مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضج

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 25: 75المادة ) 

 11 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األات جميلة علـي  ة؟هل هنا  مالعظال عل  هذه الماد 

  لما . 

 

 5 العضج دميلة علي سلمان:

ارة  لــ  اللجنــة وول موجــه لــدي  ــ ال شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

لسـباعة عـدد أو عصـر بـر  ا هرى أنـمن االل قرا  ي للـن  أ الصحة:

والعاسلية ذال بر  السباعة المن لية  التي يطبق عليها القانو ، وا تثن 

فصــل الصــي  أسثــر العواســل  ســت جر بــر   فــي اال ــت دام المحــدود.

 21وهنـــا   ،الســـباعة ال ااـــة  ـــوا  فـــي البســـا ين أو المـــ ار  ال ااـــة

 عالنال سثيرة في الصح  عن بر  السباعة و ـ جر بمبـالم محـددة، 

فمن االل قـرا ة الـن  نـرى أ  بـر  السـباعة المن ليـة أو العاسليـة فـي 

 طبيـق القـانو ، وهـذا  ها مـنين والم ار  ال ااة قد  م ا تثناؤالبسا 

 ،نالقي اـعوبال ـفـي التطبيـق العملـي و ،فت  باب االجتهـاديالو ع  

ــا  م الفــال و ــت هن ــا أو ف ذا سان ــت باإلمىــا  اإلفــالل منه  25 ذا سان

ــ  فأفعــال  شــىل جــراسم هنــا   ــق هــذا القــانو  عل باإلمىــا  أال يطب

 اااـة بـر  السـباعة اـحي  أ و ،؛ لذلب العبرة باال ت داممر ىبها

بسا ين أو عاسلية ولىنهـا  حقـق مـردود ا  جاري ـا أو أ  الهـده منهـا ي ف

   ســتثن  مــن هــل هــذه البــر:  جــاري؛ لــذلب  ــ الي  لــ  ولارة الصــحة

 11 ذا سانــت  يــر مســتثناة ويطبــق عليهــا القــانو   طبيــق هــذا القــانو ؟ 

 بسـيطة عتـ  يشـملطال، ف رى  عديل المـادة بد ـافة عبـارال واالشترا

 مست دمة لنرض  جاري، وشىر ا.الالبر   األمر
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 :الرئيـــــــــــــــس

فاسقـة بنـت  ـعيد الصـال  وليـرة  األاـتشىر ا،  فضـلي  ـعادة  

 الصحة. 

 

 5 الصحة: وزيرة

ــا. بالنســبة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس،  أ ــعد ا  اــباعىم جميع 

الــذي ورد فــي نــ   ــلما ،   لــ  النقطــة التــي ذسر هــا األاــت جميلــة

ـــادة هـــو  م  ســـال  جاريـــة باعتبارهـــا  دم التـــي  ســـت الم  ســـالالم

وهذا الذي  ــوعدد الن  البر  المن لية لال ت دام المحدود مستقلة، 

 21أو أي برسـة عاسليـة  سـت دم مـن قبـل العاسلـة.  ـــ يحدد أنها فـي المنـ ل

نرض  جاري فقد وردل في ن  المادة، لالتي  ست دم الم  سال أما 

 وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25  فضلي األات جميلة علي  لما . شىر ا،  

 

 العضج دميلة علي سلمان:

أنــا ال أ فــق مــع هــذا التبريــر، فالمــادة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

 وا  سانت  ابعة لم  سال مثل الفنـاد  والمبـاني » التالي:  ن  عل 

 11أي أ  المو ــو  ...« ســياعية والشــقق الفندقيــة واألنديــةوالمنتجعــال ال

لقـانو  فــد  الم  سـال المسـتقلة يفتـرض أ  يىــو  محـدد، وبحسـا ا

ـــراي  اـــادر   ـــوا   والســـياعة، التجـــارةو الصـــناعة ن ولارةعـــلهـــا  

بالتــالي مفهــوم الــن  ال ينطــي البــر  و ،م  ســال فرديــة أو شــرسال

ال ااــة أو العاسليــة أو الموجــودة فــي البســا ين ال ااــة التــي  ســت دم 

 15 يل الـن  بحيـث  ىـو  هنـا أل راض  جارية. أنا أرى أنه البد من  عد

ا علــ  هــذه البــر  أو  طبيــق عقوبــال رقابــة و طبيــق ل الشــتراطال أيضــ 

ر ـمي ا  لهـا عل  األش اص الذين يست دمونها  ذا سانـت  يـر مـرا 
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سما نعلم أ  هنـا  عـوادك سثيـرة نتيجـة عـدم  ـوافر اشـتراطال  ألننا

ـــ الســالمة، والىثيــر مــن عــاالل الوفيــال  ا بــين األطفــاـ ـــ ل واصواــ  ـ

نتيجـــة عـــدم الرقابـــة، وبالتـــالي فالهـــده مـــن و ـــع هـــذه االشـــتراطال 

والرقابة هو عماية األش اص الذين يست دمو  هذه المرافق، فمن  ير 

 5المعقــول عمايــة األشــ اص الــذين يســت دمو  هــذه المرافــق المحصــورة 

دو  األش اص الذين يست جرو  البر  العاسلية  وا  من في هذه المادة 

ي البســـا ين أو ال ااــة مــن اـــالل  بعــادهم عــن الحمايـــة الموجــودة فــ

القانونية، لذلب ال أ فق معهم، وأرى أنه البد من  عديل هذه المادة، أو 

أ  نضع في بند العقوبال مادة  عاقا األش اص الـذين يقومـو  بتـ جير 

 21مرافقهم ال ااة بدو   راي ؛ عت  نسبم الحماية القانونية علـ  هـذه 

  المرافق، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 انم بن فضل البوعينين وليـر شـ و    األ عادة شىر ا،  فضل  

 25 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشجرى والنجاب: 

سمـا  فضـلت  ـعادة وليـرة الصـحة أ   شىر ا  ـيدي الـرسيس، 

هذه المادة  نطي الحالتين، وهذه المادة وا حة جد ا، فهي  تىلم عن 

ــاد  اــنف ــابع للفن  11ين مــن بــر  الســباعة، الصــن  األول هــو الصــن  الت

والمباني والمنتجعال السياعية والشقق الفندقية واألندية، هذا أوال ، ثم 

، والمقصـــود بهـــا «أو سم  ســـال  جاريـــة مســـتقلة» وااـــل المـــادة: 

جر علــ  أ ــا   جــاري، وسمــا  فضــلت  ــعادة العضــو  البــر  التــي  ــ

داالتها األولـ ، البـر  التـي يىـو  هـدفها األات جميلة  ـلما  فـي مـ

 15  ســال  جاريــة مســتقلة ال  تبــع  جاري ــا، وهــي فعــال  موجــودة بصــفتها م
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 جاريـة، فـالبر  التـي  ا فندقية وال عتـ  مبـانيوال شقق  اوال فندق  نادي ا

م  ســال  ــ جر علــ  أ ــا   جــاري هــي مــا ورد الــن  فيهــا سونهــا 

  جارية مستقلة، وشىر ا.

 

 5 ــــــــــس:الرئيـــــ

 شىر ا،  فضل األ  الدستور أعمد  الم العري . 

 

 العضج ال كتجر أظم  سالم العريض:

أعتقـــد أ  رأي  ـــعادة وليـــرة الصـــحة  شـــىر ا  ـــيدي الـــرسيس، 

 21و عادة ولير ش و  مجلسـي الشـورى والنـواب هـو الصـحي ، أل  المـادة 

 ، فالمـادة« سـري أعىـام هـذا الفصـل علـ  جميـع البـر »  قول: 25

مىتملــة، وهــي  شـــمل جميــع البـــر  بمــا فــي ذلـــب الفنــاد  والبيـــول 

 و يرهما، فهي شاملة في رأيي ويجا الموافقة عليها، وشىر ا. 

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  جمال محمد ف رو. 

 

 العضج دمال محم  فخرو:

أعتقد أ  المادة سما جـا ل اـحيحة،  شىر ا  يدي الرسيس، 

ـــ  رقابـــة الة مســـ ولة عـــن ولارة الصـــح ـــا عل  11الم  ســـال المـــرا  له

 ذا ســا  لــدى شــ   بســتا  وفيــه برســة  ؛بممار ــة العمــل التجــاري

 باعة وقـام بت جيرهـا بـدو  أ  يـرا  لـه فمسـ ولية ولارة التجـارة أو 

أي جهة أارى  تمثل في أنـه مـار  عمـال   جاري ـا  يـر مـرا ، وولارة 

ا طالمــا أنــه يمــار  ــا، ومــن يمــار   الصــحة مســ ولة أيضــ  عمــال   جاري 
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عمال   جاري ـا  يـر مـرا  فهنـا  ولارة أاـرى مسـ ولة عنـه و حا ـبه، 

في رأيي يجا أال نشـمل هـذا القـانو  بـ ي عقوبـال، أل  التـراي  لـم 

يصــدر مـــن قبــل ولارة الصـــحة بــل هـــو شــ   مـــار  عمــال   جاري ـــا، 

 ، وشىر ا.قانو  التجارة أو قانو  الش و  التجاريةلوبالتالي هو ي ضع 

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  أعمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 أظمـــ  إبراهيــم بهـــزاد: العضج

ــه األ  جمــال  شــىر ا  ــيدي الــرسيس،   21ب صــوص مــا  طــر   لي

ف رو من أ  البر  يجا أ   را  عت   ىو  برس ا  جارية وينطبـق 

مـاذا لـو سانـت هـذه البـر   يـر  عليها القانو ، الس ال المطروو هنـا:

، هل يفتـرض أ   سـجل هـذه البـر  مـن قبـل أاـحابها فـي لها مرا 

ولارة الصــناعة والتجــارة والســياعة ألاــذ راصــة منهــا؟ وهــل يعــاقبهم 

 25 القانو  فيما لو عدك أي مىروه للمست جرين؟ وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  ف اد أعمد الحاجي. 

 

 11 فؤاد أظم  الحادي: ضجالع

نحن نتفهم   وه األاـت جميلـة  ـلما   شىر ا  يدي الرسيس، 

من مثل هذه الحوادك، وب ااة الحوادك التـي يقـع  ـحيتها األطفـال، 

يعتبـر ــــ أوال  وأايـر ا ــــ  همـاال  مـن قبــل األهـل الــذين ينفلـو  عــن  واألمـر

و عتـ  أ لهـا أو  يـر مـرا  لها أوالدهم  وا  سانوا في بر  مرا 
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في البر  ال ااة أو الم ار  والبسا ين، فهو   وه مبرر، ويحتا   ل  

 ثقي  و عاو  عدة جهال مس ولة عت  نتالف  مثل هـذه الحـوادك التـي 

 حدك في مو م الصي   نوي ا، ويىـو   ـحيتها أطفـاال  اـنار ا. فـي 

رأيي المادة وا حة عيث عددل ــ سما  بقني اإلاوة الـ مال  ـــ سـل 

 5البر ، ومس ولية ولارة الصحة هي متابعة هذه البر  من الناعية  أنوا 

الصــحية، أمــا ب صــوص اشــتراطال الصــحة األاــرى فقــد يىــو  ذلــب 

مســ ولية جهــال أاــرى مثــل الــدفا  المــدني و يرهــا مــن الجهــال  يــر 

ولارة الصحة، وعت   توافر في هـذه البـر  سـل و ـاسل السـالمة البـد 

لقانو  عدد أيض ا عقوبة للم ال  سمـا من و ع ج ا  للم ال . هذا ا

 21نالعــف فــي المــواد األايــرة، ألنــه فــي األ ــا  اــال  القــانو  بتــ جير 

البر  عل  ااتالفها بدو  مراعاة االشتراطال، وأعتقـد أ  هـذه المـادة 

 شاملة، وأشىر اللجنة عل   قريرها، وشىر ا.    

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 المناعي. شىر ا،  فضل األ  دروي  أعمد 

 

 درويش أظم  المناعي: العضج

اـــبحب ا  بـــال ير معـــالي الـــرسيس.  شـــىر ا  ـــيدي الـــرسيس، 

ولـيس  ،  الي ب صوص الشقق السىنية التي  وجـد بهـا بـر   ـباعة

 11هنا   يجار عل  مثل هذه البر ،  نمـا  عتبـر  سـهيالل لسـاسني هـذه 

ـــة هـــذا المشـــرو  بقـــانو  ـــر   قـــع  حـــت مظل ؟ الشـــقق، فهـــل هـــذه الب

 وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  جواد عبدا  عبا . 

 

 دجاد عب اهلل عباس: العضج

 5أ ـعد ا  اـباعىم بىـل ايـر. نـ   شىر ا  يدي الـرسيس، 

المـادة مفصــل ووا ــ  جــد ا، بحيــث  نــه يرفــع اإلبهــام والتضــليل. الــن  

ا  سانـت  ابعـة أعواض وبر  السباعة والمرافق التابعة لها  ـو»يقول: 

للم  ســــال مثــــل الفنــــاد  والمبــــاني والمنتجعــــال الســــياعية والشــــقق 

فهــو نــ  وا ــ   «الفندقيــة واألنديــة أو سم  ســال  جاريــة مســتقلة

 21ويســــتثن  مــــن ذلــــب بــــر  الســــباعة المن ليــــة والعاسليــــة ذال »جــــد ا، 

، فالن  جا  متعلق ـا بىـل مـا هـو مصـن   حـت «اال ت دام المحدود

رقابة من قبل الولارة المعنية، لىـن  عليهية فتىو  الم  سال التجار

 ذا سا  لدى ش   برسة من لية وعر ها لإليجار، فهل نحمل ولارة 

ــه مــن دو   ــب؟ وهــل  ذا بــا  أعــدهم شــيئ ا مــن بيت الصــحة مســ ولية ذل

ــب؟   25 ــراي  مــن ولارة الصــحة نقــول    ولارة الصــحة مســ ولة عــن ذل

يه، وهو مفصـل  فصـيال  يرفـع الن  في رأيي وا  ، وال يوجد  بهام ف

 الشب واإلبهام عنه، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11 شىر ا،  فضل األ  جا م أعمد المه  . 

 

 داسم أظم  المهزع: العضج

أ ــم اــو ي  لــ  اــول األاــت جميلــة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

 ـلما  بشــ   فئـة معينــة، وأعتـا   لــ   و ـي  ب صــوص ذلـب مــن قبــل 
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األات جميلـة  ـلما   طرقـت  لـ  اال ـتثنا  بالنسـبة  لـ  ولارة الصحة. 

الفندقيـة والمبـاني و يرهمـا،  بـر  السـباعةسو  هذه المس ولية عل  

عيث  وجد  وابط من قبل ولارة الصحة، عيث ين  البند عل  وجود 

ا تثنا  للمنالل والبـر  ال ااـة، فـبع   ـعاه النفـو  قـد يسـتنلو  

 5سهم بطريقــة معينــة لىســا المــال هــذا األمــر، ويقومــو  بتــ جير بــر

بطريقة أو ب ارى، في رأيي أ   المة مسـت دمي هـذه البـر  البـد أ  

 راع ، وهو مـا  طرقـت  ليـه األاـت جميلـة  ـلما ، و ـ الي هنـا: هـل 

هنا  عقوبة للم الفين؟ وهل هنا   وابط لمثل هـذا األمـر؟ ومـاذا لـو 

رهـا بطـر  ملتويـة ا تنل أعدهم هذا النو  من البر  المن لية فـي   جي

 21مــن دو   ــراي   جــاري، ومــن دو  رقابــة ولارة الصــحة؟ بــودي معرفــة 

 هذا األمر. 

   

 :الرئيـــــــــــــــس

يــا أ  جا ــم، هــو مــار  عمــل  جــاري بــدو   ــراي ، وقــانو   

 25الشرسال التجارية يعاقا عل  ذلب، فىل من يمار  العمل التجـاري 

بــدو   ــراي  يتعــرض   ــوا  فــي هــذا المو ــو  أو فــي مو ــو   اــر

 للمسا لة، ليس في هذا القانو  فحسا بل في أي قانو   ار. 

 

 المهزع: أظم  داسم  العضج

 11ما أعنيه من ذلب هو  ـالمة واـحة مسـت دمي   يدي الرسيس، 

هذه البر ، وما أريـد الواـول  ليـه هـو أ  هنـا   ـوابط عتـ  للبـر  

ال يســتثن  منهــا  المن ليـة المســتثناة، فلــو ذسـر ذلــب فــي المـادة بحيــث

نبـين للنـا  ذلـب بشـىل أسثـر  و ـيح ا،  عت هذا النو  من البر ، 

 وشىر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  أعمد مهدي الحداد. 

 

 العضج أظم  مه ي الح اد:

 5أعتقـد أ  مـا جـا ل بـه هـذه المـادة هـو  شىر ا  يدي الـرسيس، 

المجلـس المـوقر مـن  را   احي ، وما طرو االل هذه الجلسة من قبل

ربما  ىو  سذلب احيحة، ولىن مع اعترامي لـرأي األاـت جميلـة 

 لما  في هذه المسـ لة ف نـا أاتلـ  معهـا، سيـ  نسـتطيع أ  نراقـا 

البر  المن لية وهنا  اآلاله من المنالل  وجد بها بر   باعة؟! فليس 

 21مـثال ، للحىومة أو المسـ ولين الحـق فـي داـول هـذه المنـالل  ال بـدذ  

فىي  لنا أ  ندال هذه البيول؟! بالنسبة  ل  ما  طرقـت  ليـه األاـت 

جميلة  لما  ب صوص الحوادك التي  حدك في البر ، فهذه مس ولية 

العاسالل، فدذا لم  ىن العاسلة مس ولة عن االبن الصنير و ترسـه فـي 

البرســـة بـــدو  رقابـــة، فهـــذه مســـ وليتها، و ال فىيـــ  للحىومـــة أو 

 25م تصة أ   قوم بمثل هذه األمور؟ هذا األمر يحتا   لـ  وعـي للجهال ال

عـــاسلي وثقـــافي واـــحي، أرى أ  مـــا جـــا  فـــي هـــذه المـــادة اـــحي ، 

 وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11للتــذسير، فــي أول جلســة مــن جلســال مناقشــة هــذا شــىر ا،  

 3المشرو  بقانو  وافقتم عل  أال نتحدك أسثر من مـرة واعـدة ولمـدة 

  فضل األ  أعمـــد  براهيــم بهـــ اد.لىل مداالة.  دقاسق
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 العضج أظمـــ  إبراهيــم بهـــزاد:

لــدي  ــ ال فــي هــذا ال صــوص: هــل  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

ـــ م أاـــحاب هـــذه البـــر  ب اـــذ التـــراي  مـــن ولارة  هنـــا  قـــانو  يل

الصناعة والتجارة والسياعة من أجل أ  يطبق عليها القـانو  أم ال؟ فـال 

 5 د ما يل م أاحاب البر  ب اذ الرا  من الولارة.يوج

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يــــا أ  أعمــــد، أنــــت رجــــل أعمــــال و عــــره قــــانو  الشــــرسال  

التجارية، ف ي عمل  جاري ــ أي ا سا  ــ يجا أ  يىـو  وفـق  ـراي  

 21مـــن قبـــل الجهـــة المعنيـــة فـــي الدولـــة، وهـــي ولارة الصـــناعة والتجـــارة 

 والسياعة. 

 

 مـــ  إبراهيــم بهـــزاد:أظ العضج

العمل التجاري  ذا  جل في ولارة التجارة يصب    يدي الرسيس، 

 25 عمال   جاري ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــي ولارة التجـــارة ف  ـــم يســـجل العمـــل التجـــاري ف ـــه  ذا ل يعتبـــر دن

 م الف ا، ألنه ا ت دم أل راض  جارية بدو   راي  ر مي.

 11 

 هـــزاد:أظمـــ  إبراهيــم ب العضج

هــل هنــا  مــا يلــ م اــاعا البرســة بالتســجيل والحصــول علــ   

 .بذلب  راي  ال ت دام البرسة أل راض  جارية؟ ال يوجد شي  يل مه
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 الرئيـــــــــــــــس:
يـا أ  اعمــد، طالمـا أ  اــاعا البرسـة أراد ا ــت دام البرســة  

ـــ   ـــدم للســـجل التجـــاري للحصـــول عل ـــه أ  يتق ـــة، فعلي أل ـــراض  جاري

   عت   ىو  ممار ته ر مية. راي

 5 

 العضج أظمـــ  إبراهيــم بهـــزاد:
أعـــره أ  الســـجل التجـــاري هـــو الجهـــة المســـ ولة عـــن  عطـــا   

الترااي  لمن يريد العمل في التجارة  وا  ا ـتيراد أو  صـدير أو بيـع 

 أو  صنيع، ولىن ا ت دام البر  ليس عمال   جاري ا.

 21 

 الرئيـــــــــــــــس:
ر ه يعد عمال   جاري ا بمـا فـي ذلـب ا ـت دام البـر  سل ما ذس 

 األات الدستورة جهاد عبدا  الفا ل.  أل راض  جارية.  فضلي

 

 25 العضج ال كتجرة دهاد عب اهلل الفاضل:

سمــا  علمــو  أ  هــذا المشــرو  طويــل  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

مادة، ونحن ا فقنا بموافقة المجلس الموقر عل   254عيث يحتوي عل  

دقاسق، ولىن لأل    3   تم المناقشة لىل عضو مرة واعدة لمدة أ

لم يُلت م بذلب، فرجا   ــ  يدي الرسيس ــ أال  سم  لألعضـا  بالحـديث 

 11 ذا  مـت مناقشـة مـواد  هدقاسق فقط، ألن 3أسثر من مرة واعدة ولمدة 

 لن نىمل في الوقت المحدد.فالقانو  بهذه الطريقة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضـلت  بـه، ولىـن  ذا سانـت هنـا  بعـ  القضـايا  احي  ما 

 15  الجوهرية فال مانع في أ  يتداال العضو أسثر من مرة.
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 العضج ال كتجرة دهاد عب اهلل الفاضل:
أنــا لــم أعضــر الجلســتين الســابقتين، جلســة سنــت  اسبــة عنهــا  

لظــروه اــحية، والجلســة األاــرى سنــت فــي مهمــة ر ــمية، ولىننــي 

ا يــدور مــن نقــاال فــي ســال الجلســتين ولألمانــة ومــع سنــت أ ــابع مــ

 5للجميع هنا  مدااالل ال  ستدعي التىرار ألمور ليست فـي  اعترامي

مادة ليس بالعدد القليل، وهذه  254جوهر المادة، فلماذا نضيع الوقت؟ 

ل مناقشــة ثالــث جلســة لمناقشــة مشــرو  القــانو ، و لــ  اآل  لــم نىمــ

ســـنحتا   لـــ  ثـــالك فهـــذا الحـــال  نا علـــ مـــواده سافـــة، و ذا ا ـــتمرر

 جلسال أارى لالنتها  من مشرو  القانو ، وشىر ا.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس
ســل اآلرا  التــي طرعــت مقــدرة، وهــذا النقــاال يثــري شــىر ا،  

مشرو  القانو ، وااتاله وجهال النظر  جعلنا نطمئن  ل  أننا  ـنت ذ 

  وا ــتوفي، واآل  القــرار الســليم. علــ  ســلأ أعتقــد أ  المو ــو  نــوق

 25هل يوافق المجلس عل  هذه ليس لنا  ال أ  نصول عل   واية اللجنة، 

 المادة بتعديل اللجنة؟

 

 )أغلبية مجافقة 
 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

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

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 11)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ز:هالة رمزي فاي العضج

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 22: 72المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

األ  الــدستور   فضــل هــل هنــا  مالعظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد علي عسن علي. 

 

 العضج ال كتجر محم  علي ظسن علي:
 21أ  هـــذه المـــادة مهمـــة، وهـــي  أعتقـــد شـــىر ا  ـــيدي الـــرسيس، 

مىملة للحديث الذي دار فيمـا يتعلـق بتـراي  بـر  السـباعة بشـىل 

ــــق  ــــ   و ــــي  فيمــــا يتعل عــــام، ولىــــن أعتقــــد أ  المــــادة بحاجــــة  ل

ــراي  بــر   ــه بقرا  نــا لبدايــة نــ  المــادة نظــن أ    بــالتراي ، ألن

السباعة فقط يىـو  مـن قبـل ولارة الصـحة، بينمـا المقصـود هنـا هـو 

 25بر  السباعة من الناعية الصحية وليس التراي  بشىل عام   راي 

ومطلـــق، أل  هنـــا  جهـــال أاـــرى مثـــل ولارة التجـــارة وولارة البلـــديال 

مســـ ولة عـــن  ـــراي  بـــر  الســـباعة ال ـــت دامها أل ـــراض  جاريـــة، 

 وشىر ا.

 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

 أارى؟هل هنا  مالعظال  

 )ال وجد  محاظاا( 
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 :ــــسالرئيـــــــــــ

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة  

 5 :الرئيـــــــــــــــس

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

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضج

 21  واي اللجنة بحذه هذه المادة. (:77المادة ) 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 25 )ال وجد  محاظاا( 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  عذه هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   حذه هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  

 األات مقررة اللجنة.
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 هالة رمزي فايز: لعضجا

الفصل الحادي والعشرو : الفصل التا ع عشر بعد  عادة الترقيم:  

 واـي  :للياقـة البدنيـة والتـدليب والمسـا محالل الحالقة والتجميل وا

 بالتعديل الوارد في التقرير. مسم  الفصلاللجنة بالموافقة عل  

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ؟  فضلي األات مقررة اللجنة.ما الفر  بين التدليب والمسا 

 

 هالة رمزي فايز: العضج

ــو ولارة الصــحة قــالوا    المســا     21شــىر ا  ــيدي الــرسيس، ممثل

  ست دم فيه ال يول العطرية ب اله التدليب، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير األات الدستورة  يشىر ا،  فضل 

 25 ارة الصحة.العامة بول  دارة الصحة

 

 بجزارة الصحة:العامة م ير إدارة الصحة 

نحن ا فقنا مع اإلاـوا  فـي اللجنـة علـ   شىر ا  يدي الرسيس، 

ـــدليى ا  ـــر   ـــ ، فالمســـا  يعتب ـــنفس المعن أ  التـــدليب والمســـا  همـــا ل

 11للجسم،  ال أ  المسا  مصطل  أجنبي ومتعاره عليه، لذلب  ـم الـن  

ر  بـين معنـ  سلمـة )المسـا ( عليه فـي مشـرو  القـانو ، ولىـن ال فـ

 ومعن  سلمة )التدليب(، وشىر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  التدليب والمسا  لهما نفس المعن ؟ 

 

 :بجزارة الصحةالعامة م ير إدارة الصحة 

 5 نعم  يدي الرسيس. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  لماذا  م و ع الىلمتين في مسم  الفصل؟ 

 

 21 :بجزارة الصحةالعامة حة م ير إدارة الص

ــــدليب(، وســــا  مــــن   سلمــــة )المســــا ( مرادفــــة لىلمــــة )الت

 المفترض أ   و ع سلمة )المسا ( بين قو ين.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ولىن هنا ال  وجد أقوا . 

 

 :بجزارة الصحةالعامة م ير إدارة الصحة 

واب  ـم و ـع األقـوا ، في مشرو  القانو  الوارد من مجلس النـ 

 ا أثنا  الطباعة.   أ  األقوا   قطت  هو ولىن من الوا

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

فاسقـة بنـت  ـعيد الصـال  وليـرة  األاـت فضـلي  ـعادة شىر ا،  

 الصحة. 
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 الصحة: زيرةو

فقـط للتو ـي ، نحـن فـي ولارة الصـحة  الرسيس، معالي شىر ا 

ـــول   ناقشـــنا الم ـــ  هـــذه المـــادة أق ـــد اطالعـــي عل مـــة سل و ـــو  وبع

)المســا ( هــي سلمــة أجنبيــة و رجمتهــا باللنــة العربيــة هــي )التــدليب(. 

 5الـــن  األاـــلي أ ـــ  علـــ  ذســـر التـــدليب والمســـا  مـــع و ـــع سلمـــة 

ــة، و)المســا (  هنــا  الىثيــر مــن بــين قو ــين، سونهــا سلمــة أجنبي

ا  الىلمال األجنبية الم لوفة لدينا، ولذلب يتم و عها بين أقوا . أيضـ 

عقــة سلمــة )الحواجــة( وسلمــة )العطــارة(، وهمــا  ــت  ينا فــي مــواد ال

سلمتا  لنفس المعن  ولىن  عداهما سلمة أجنبيـة ومتعـاره عليهـا، 

 21واألارى سلمة عربية مرادفة لها. هـذه الىلمـال المتداولـة  و ـع بـين 

 رجمــة للىلمــة األاــلية، وبالتــالي سلمــة )التــدليب( بواــفها قو ــين 

لهمـا نفـس المعنـ ، ولىـن  رادفتـا تسلمتـا  مهما وسلمة )المسا ( 

ينبنــي أ   ىــو  الىلمــة األجنبيــة بــين قو ــين، فمــن ال يعــره معنــ  

)التــدليب(  ــيعره معنــ  سلمــة )المســا (، وبالتــالي  ــيىو  معنــ  

 25الىلمــة وا ــح ا لجميــع األطــراه، لــذلب ا فقنــا مــع األاــت الــدستورة 

 جهاد الفا ل عل  أ   و ع سلمة )المسا ( بين قو ين، وشىر ا.  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 انم بن فضل البوعينين وليـر شـ و   األ شىر ا،  فضل  عادة  

 11 مجلسي الشورى والنواب. 

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 33)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 شؤون مجلسي الشجرى والنجاب: وزير

  سيد ا لما  فضلت به  عادة الوليرة لو  ،شىر ا  يدي الرسيس 

نرى   ــافة سلمــة )التــدليب( قبــل فسـرجعنـا  لــ  قــرار مجلــس النــواب 

)المســا ( فــي مســم  الفصــل مــع و ــع الىلمــة األايــرة بــين سلمــة 

ــت مــن  ــ  الطباعــة التــي أ   5قو ــين، وهــذا القــرار ســا  وا ــح ا، وعت

النواب نـرى فيهـا   ـافة سلمـة )التـدليب( قبـل سلمـة )المسـا (، مـع 

و ع سلمة )المسا ( بين قو ين، ربما قـد  ـقط  ـهو ا و ـع سلمـة 

 ىر ا.)المسا ( بين قو ين أثنا  الطباعة، وش

 

 21 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   آاذ  صويتىم عل  مسم  الفصل بالتعديل المطروو فـي  

 أارى؟هل هنا  مالعظال الجلسة. 

  

 )ال وجد  محاظاا( 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 بتعديل اللجنة؟ مسم  الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية مجافقة 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11بالتعــــديل بتعــــديل اللجنـــة مــــع األاـــذ    الفصـــلمســــمقـــر يُ ذ   

. وننتقــل اآل   لــ  المــادة التاليــة،  فضــلي األاــت المطــروو فــي الجلســة

 مقررة اللجنة.
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 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 27: 71المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 ـــــس:الرئيــــــــــ

بنا   عل  ما  مت الموافقة عليه في المادة السابقة  ىو  سلمة  

هـل هنـا  مالعظـال علـ  )و(. الـ)المسا ( بين قو ين مع  لالة عره 

 هذه المادة؟

 

 21 )ال وجد  محاظاا( 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة 

 25 ــــــــــس:الرئيـــــ

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

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضج

 11الثــاني والعشــرو : م  ســال التعامــل ب  ــما  ال ينــة  الفصــل 

والمـواد  ا الفصـل واي اللجنة بحـذه هـذ :والطيور والحيوانال األليفة

 .حتهالمنضوية  
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 :الرئيـــــــــــــــس
األ  أعمـد مهـدي   فضـل ؟هذا الفصـلهل هنا  مالعظال عل   

 الحداد. 
 

 5 العضج أظم  مه ي الح اد:

لــدي ا تفســار لممثلــي ولارة الصــحة،  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

لماذا  م ربط هذا الفصل بقانو  )نظام( م اولة المهن الطبية البيطريـة 

ل لـي  العربيـة، مـع أ  هـذا القـانو  اـاص لدول مجلس التعـاو  لـدول ا

 بمملىة البحرين؟ وشىر ا.
 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 انم بن فضل البوعينين وليـر شـ و   األ شىر ا،  فضل  عادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 25 شؤون مجلسي الشجرى والنجاب: وزير

مجلــس هنــا  قــوانين موعــدة بــين دول  ،شــىر ا  ــيدي الــرسيس 

 ســم  )نظــام(، وأل  بعــ  الــدول ال ليجيــة  ســت دم سلمــة التعــاو  

ا عــن سلمــة )قــانو (، وهــذه القــوانين  قــر علــ  مســتوى  )نظـام( عو ــ 

القمة، ثم  حال  ل  اللجا  الولارية، ويعد هذا القـانو   ـمن القـوانين 

ـــر ا تعا ـــة عـــن القـــانو    11الملت مـــة بهـــا مملىـــة البحـــرين، وهـــو يعتب

  الـدول علـ  مسـتوى دول مجلـس التعـاو  الوطني، وبالتالي يصب  قانو

 سافة، وشىر ا.
   

 :الرئيـــــــــــــــس
 15  ؟أارىهل هنا  مالعظال شىر ا،  

 

 )ال وجد  محاظاا( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هذا الفصل؟هل يوافق المجلس عل  عذه  

 

 )أغلبية مجافقة 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  . وننتقـل اآل هذا الفصلحذه ي ذ   

 األات مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضج
 21  واي اللجنة بحذه هذه المادة. (:79المادة ) 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 25 )ال وجد  محاظاا( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافق المجلس عل  عذه هذه المادة؟ 

 

 11 ية مجافقة )أغلب

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ذ   حذه هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  

 األات مقررة اللجنة.

 15 

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 37)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 هالة رمزي فايز: العضج
  واي اللجنة بحذه هذه المادة. (:11المادة ) 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

  )ال وجد  محاظاا(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 21 هل يوافق المجلس عل  عذه هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 25 ذ   حذه هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  

 األات مقررة اللجنة.
 

 هالة رمزي فايز: العضج
  واي اللجنة بحذه هذه المادة. (:12المادة ) 

 11 

 :ـــــــــــــــسالرئي
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال وجد  محاظاا( 
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافق المجلس عل  عذه هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة 

 31 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 31)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   حذه هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  

 األات مقررة اللجنة.

 

 5 هالة رمزي فايز: ضجالع

:  عـادة التـرقيمالفصل الثالث والعشرو : الفصل العشـرو  بعـد  

مستحضرال التجميل ومواد الحواجة والعطارة والمنظفال والمطهرال 

بالتعديل الوارد في  مسم  الفصل واي اللجنة بالموافقة عل   :المن لية

 التقرير.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــة اـــحيحة؟  فضـــلسل «الحواجـــة»هـــل سلمـــة   األ   مـــة عربي

 الدستور محمد علي محمد ال  اعي. 

 

 25 ال كتجر محم  علي محم  الخزاعي: العضج

أاــ  مــن سلمــة  «العطــارة»سلمــة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

عربية احيحة   يـة مـن  «الحواجة»، وربما  ىو  سلمة «الحواجة»

 .«اعتا »الفعل 

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 ال فـي  «العطـار»وال نقـول  «الحـوا »قـول نحن فـي البحـرين ن 

الــدهر؟!(، أمـا فــي  هشـطر بيـت الشــعر: )وهـل يصـل  العطــار مـا أفسـد

ــرو  أ  و ــع الىلمتــين «الحــوا »اال ــت دام الشــعبي فنقــول:  . أال  

أفضــل؟ واآل  األاــت رسيســة اللجنــة ال  مــانع أ  يىــو  مســم  الفصــل 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 39)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

د العطــارة )الحواجــة( علــ  النحــو اآل ــي: المستحضــرال التجميليــة ومــوا

 والمنظفال والمطهرال...

 

 العضج خميس ظم  الرميحي:
 5ولىـــن  واـــية اللجنـــة  قـــول: المستحضـــرال   ـــيدي الـــرسيس، 

 التجميلية ومواد العطارة والمنظفال والمطهرال.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 «الحواجة»اآل  هي  قول  نه ليس هنا  مانع من   افة سلمة  

 21 .ن قو ينعل  أ   و ع بي

 

 العضج خميس ظم  الرميحي:
 ذا ســانوا يــرو  ذلــب فهــذا شــ نهم، ولىــن  واــية اللجنــة ال  

 .«الحواجة» وجد بها سلمة 

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هــل هنــا  مالعظــالعلــ  ســل،  .هــي اقترعــت ذلــب قبــل قليــل 

 ؟مسم  الفصلعل   أارى

 

 11 )ال وجد  محاظاا( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
، مع   افة بتعديل اللجنة مسم  الفصلفق المجلس عل  هل يوا 

 ؟عل  أ   و ع بين قو ين ،«العطارة»بعد سلمة  «الحواجة»سلمة 

 15 

 )أغلبية مجافقة 
 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 41)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس
. وننتقـــل اآل   لـــ  المـــذسور تعـــديلالب مســـم  الفصـــلقـــر يُ ذ   

 المادة التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 5 رمزي فايز: العضج هالة

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 21: 11المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21األاــت لهــوة   فضــلي هــل هنــا  مالعظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد الىواري. 

 

 العضج زهجة محم  الكجاري:

بالتنسيق مع الجهال »ة عبارة أرى   اف شىر ا  يدي الرسيس، 

 25: التـــالي لــ  الفقــرة الثانيــة مــن المــادة لتقــرأ علــ  النحــو  «الم تصــة

 حــــدد الالسحــــة التنفيذيــــة لهــــذا القــــانو  بالتنســــيق مــــع الجهــــال و»

؛ أل  هنا  جهـال أاـرى لهـا عالقـة بـالمواد الىيمياسيـة، «...الم تصة

المنظفــال  ونحــن هنــا لــم نــذسر المنظفــال المن ليــة فقــط بــل ذسرنــا

 بشىل عام، ولهذا جا  اقتراعي، وشىر ا.

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا، هل  وافقو  عل  هذا االقتراو؟ 

 ن بعض األعضاء م)وثنية 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 42)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

ا أ  نضــي  سلمــة   بعــد سلمــة  «الحواجــة»ولىــن يجــا أيضــ 

فصـل. الواردة فـي الفقـرة األولـ  سمـا قررنـا فـي مسـم  ال «العطارة»

 . الحداد مهدي أعمد األ   فضل

 5 

 أظم  مه ي الح اد: العضج

و مســب »لــدي مالعظــة علــ  عبــارة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

؟! األاـ  أ  نقـول: « مسـب»، سي  نقـول: «اإلدارة الم تصة  جال 

 ، لم نسمع بهذا اال ت دام قط، وشىر ا.« حتفف»

 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أارى هل هنا  مالعظالشىر ا،  

 

 )ال وجد  محاظاا( 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

، مــع األاــذ هــل يوافــق المجلــس علــ  هــذه المــادة بتعــديل اللجنــة 

بعـد سلمـة  «الحواجـة»بتعديل األات لهوة الىـواري و  ـافة سلمـة 

 ؟«العطارة»

 )أغلبية مجافقة 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

ل اآل   لـ  المـادة . وننتقـالمـذسورتعـديل ال ذ   ُقر هـذه المـادة ب 

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 41)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 

 هالة رمزي فايز: العضج

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 29: 13المادة ) 

من مشرو   15ودمجها مع المادة  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

 5 .القانو 

 الرئيـــــــــــــــس:

األ  جمـال محمـد   فضـل   هـذه المـادة؟هل هنا  مالعظال علـ 

 ف رو. 

 

 21 العضج دمال محم  فخرو:

ــرسيس،  ــل لــدي  شــىر ا  ــيدي ال  ــ ال: هــل ســل مــواد التجمي

ــ   ــراي  مــن ولارة الصــحة، أعنــي  يشــتر  ال ــتيرادها الحصــول عل

جميــع أنواعهــا بمــا فــي ذلــب )المىيــا ( والعطــورال؟ أل  نــ  المــادة 

ــب، فــنحن عــدلنا المــادة ا لســابقة وو ــعنا األمــر ليشــمل ســل يعنــي ذل

 25المواد وليس المواد المن لية فقط، و ذا طبقنـا هـذه المـادة اآل  فمعنـ  

ذلب أ  أي بضاعة  تستورد  حت مسم  مستل مال  جميل ــ أي ا سا  

نوعها ــ  ـتذها  لـ  ولارة الصـحة للحصـول علـ  موافقتهـا، فهـل هـذا 

ة: هـل  طبـق هـذا النظـام هو المطلوب فعال  أم ال؟ ولنسـ ل ولارة الصـح

اآل  أم أننا  نستحدك أمـر ا جديـد ا  ـيتطلا منـا  عيـين مـوظفين جـدد 

 11 و ير ذلب من دو  فاسدة؟ وشىر ا.

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 43)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضلي األات لهوة محمد الىواري.  

 

 العضج زهجة محم  الكجاري:

 5بحسـا مـا هـو معمـول بـه فـي البحـرين  شىر ا  ـيدي الـرسيس، 

أعتقد أ  هذا األمر يشمل سل المواد الىيمياسية، ولذلب  طرقت  ل  

أهميـــة   ـــافة التنســـيق عنـــد و ـــع االشـــتراطال، أل  ولارة الصـــناعة 

والتجارة والسياعة  عطـي  ـرااي  للمـواد الىيمياسيـة وسـذلب الهيئـة 

العامة للبيئة وولارة الصحة، وهنا  مرسبال  دال فيها مواد محظورة 

 21بع  األعيا ، ومو و  المواد المحظورة والمقيدة موجود أو مقيدة في 

( وهو الـذي IRPTCلدى الهيئة العامة للبيئة، ولدى الهيئة نظام يسم  )

يسجل هذه المواد، ومن أجل  ىامل اإلجرا ال بين سل الجهال البـد 

أ  يىــو  هنــا   نســيق. وهنــا  مــادة أاــرى  ــ قترو عــين مناقشــتها 

مـن وجـود التنسـيق، عيـث    هنـا   ـجال   عديال  عليهـا عتـ  نت سـد 

 25سيمياسي ا في البحرين، والبد من معرفة سل مادة  دال البحرين و ل  

أين  تذها؟ وما هي طريقـة    ينهـا؟ ومـا هـي طريقـة الـت ل  منهـا؟ 

هذه اإلجرا ال الموجودة عالي ـا، ولىـن ب صـوص مـدى التنفيـذ، هـذا 

ـــا و ـــنبين سيـــ  يحـــدك التنســـ يق بـــين ســـل هـــذه مـــا  ـــنتناوله العق 

 الجهال، وشىر ا.

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  االد محمد المسلم. 

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 44)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضج خال  محم  المسلم:

ــــرسيس،  ــــ   جــــار )الشــــنطة( أو  شــــىر ا  ــــيدي ال بالنســــبة  ل

االجتهـادال الش صـية ـــ مـن يجلــا معـه )مىيـا ( مـن جنـوب   ــيا أو 

ر من قبل ولارة الصـحة باعتبـار أمريىا ــ سي   تتم مراقبة هذا األم

 5 أ  ما  يجلا مواد  ارة أو  امة أو  ير ذلب؟ وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

الدستورة مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير شىر ا،  فضلي األات  

 . بولارة الصحة  دارة الصحة العامة

 21 

 :بجزارة الصحة م ير إدارة الصحة العامة

هـذا المو ـو ، هنـا   نسـيق  ب صوص شىر ا  يدي الرسيس، 

ة، وسمــا  فضــلت يــنصــحة و دارة الجمــار  والجهــال المعبــين ولارة ال

دااليــة وبعضــها األاــت لهــوة الىــواري أ  هنــا  أمــور ا   ــ  ولارة ال

ـــا أي مستحضـــر فـــنحن نعطـــي ي ـــ  ولارة الصـــحة، و  25 ذا أر ـــل  لين

التراي  ويسجل في ولارة الصحة. ب صـوص مـا  فضـل بـه األ  االـد 

المواد التـي  جلـا بشـىل ش صـي، هـذه سـذلب يجـا  بش  مسلم ال

ا  نسـيق فـي هـذا الجانـا. أمـا  أ   سجل في ولارة الصحة، ولدينا أيضـ 

المواد التي  هرب فلها  جرا ال قانونية ال  دال  ـمن ااتصـاص ولارة 

 11الصـحة. وعالي ـا هنـا   ـراي  يمـن  مـن قبـل ولارة الصـحة عـن طريـق 

جنة مشترسة بش   الفس  الجمرسي، وسل  دارة الجمار ، وهنا  ل

جهة  علم مس وليا ها و)الىودال(، وجميع هذه المستحضـرال  سـجل 

 في ولارة الصحة بحسا المادة التي ذسرل هنا، وشىر ا.

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 45)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  الدستور محمد علي محمد ال  اعي. 

 

 ال كتجر محم  علي محم  الخزاعي: العضج

 5لدي   ال موجه  ل  ولارة الصحة: ماذا  ىر ا  يدي الرسيس،ش 

عن مستحضرال التجميل التي  حوي مواد سحولية؟ المعروه أ  بع  

ـــوفير مـــواد  ـــب المـــواد لت ـــل  ل األشـــ اص يقومـــو  بد ـــا ة ا ـــت دام مث

ــاول هــذه  ــرة بســبا  ن ــة بنــرض شــربها، وعصــلت عــاالل سثي سحولي

 المواد المضرة، شىر ا.

 21 

 :ــــــــسالرئيـــــــ

 شىر ا،  فضلي األات الدستورة فاطمة عبدالجبار الىوهجي.  

 

 ال كتجرة فاطمة عب الجبار الكجهجي: العضج

ـــ  ولارة  شـــىر ا  ـــيدي الـــرسيس،  ا  ـــ ال موجـــه  ل ـــدي أيضـــ   25ل

الصـحة: هنـا  بعـ  المـواد التجميليـة  ىـو  قاعـد ها األ ا ـية مـواد 

تبو  عل  بطاقة التعري  دهنية  ست دم فيها الشحوم، وفي ال ار  يى

الملصــقة علــ  العلبــة أ  فيهــا شــحم ال ن يــر، وال أعلــم هــل لــدينا فــي 

البحرين هذا التـدقيق؟ واااـة أ  )الىـريم( األ ا ـي وأعمـر الشـفاه 

 11اللــذين  ســت دمهما الســيدال قاعــد هما دهنيــة. أ منــ  أ   ىــو  لــدينا 

 ، وشىر ا.هذه الثقافة من االل  دقيق ولارة الصحة عل  هذا األمر

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  أعمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
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 العضج أظمـــ  إبراهيــم بهـــزاد:

يبــدو أ  الىثيــر مــن النســا  مــن أجــل  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

 عديل أو اعهم الماليـة واالقتصـادية والمعيشـية، يـذهبو   لـ  و  حسين

رال التجميل من أجل بيعها هنا، فهـل األ وا  المجاورة لجلا مستحض

 5ي ضــع هــ ال  للرقابــة؟ ومــن المســ ول عــنهم؟ هــل  دارة الجمــار  التــي 

 سم  لهم بالداول هي المس ولة عـنهم؟  دارة الجمـار   سـم  بـداول 

هذه المنتجال لال ت دام الش صي. سي  نراقا هذه المستحضـرال 

 ا.وشىر  ا بع  األفراد  ل  مملىة البحرين؟عين يجلبه

 

 21 :الرئيـــــــــــــــس

مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير األات الدستورة  يشىر ا،  فضل 

 العامة بولارة الصحة.  دارة الصحة

  

 بجزارة الصحة:العامة م ير إدارة الصحة 

 25لتــي د المســت دمة ابالنســبة  لــ  المــوا شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

ت دام ونحــن د ال  صــل  عــادة لال ــ حتــوي علــ  الىحــول، هــذه المــوا

نت ذ  جرا ال عيالها عـال استشـافنا لهـا. بالنسـبة  لـ  مـا  فضـلت بـه 

األات الدستورة فاطمة الىوهجي ب صوص اعتوا  بعضها عل  مـواد 

مست لصة من ال ن ير، نحن نطلا ــ سما أشير  ليه في المـادة ـــ مـن 

 11ن الـولير، عـذوي الش   الوثاسق والشهادال التي يصدر بتحديـدها قـرار 

ي نطلا شهادة )عالل(  رفق مع المنت  الذي نىش  عليه فـي ولارة أ

 الصحة، وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أارىهل هنا  مالعظال  
 

 )ال وجد  محاظاا(  

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية مجافقة  

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ذ   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  21 ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.
 

 

 

 25 هالة رمزي فايز: العضج

  واي اللجنة بحذه هذه المادة. (:14المادة ) 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 
 11 

 )ال وجد  محاظاا(  

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  عذه هذه المادة؟ 
 

 15 )أغلبية مجافقة  
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   حذه هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  

 األات مقررة اللجنة.

 

 5 هالة رمزي فايز: العضج

  واي اللجنة بحذه هذه المادة. (:15المادة ) 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 نا  مالعظال عل  هذه المادة؟هل ه 

 21 

 )ال وجد  محاظاا( 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  عذه هذه المادة؟ 

 

 25 )أغلبية مجافقة 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   حذه هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  

 األات مقررة اللجنة.
 

 11 هالة رمزي فايز: العضج

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 71: 12ة )الماد 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 فضـل األ  جمـال محمـد  هل هنا  مالعظال علـ  هـذه المـادة؟ 

 ف رو.

 

 5 العضج دمال محم  فخرو:

ب صوص هذه المـادة، عصـل ا فـا  مـع  شىر ا  يدي الرسيس، 

وا  في مجلس النواب، ال أعره ما الذي  يتنير فـي المعنـ  عنـد اإلا

لــو أبقينــا علــ   ؟« جــالة البيــع»بعبــارة  «عريــة البيــع»ا ــتبدال عبــارة 

 جــالة »المــادة سمــا اقترعهــا مجلــس النــواب أي اإلبقــا  علــ  عبــارة 

 21، عل  األقل ننتهي من المادة ونتفق فيها مع مجلس النـواب، أل  «البيع

نير في المعن  بشىل عام، أي ليس له   ثير جوهري علـ  التنيير ال ي

المــادة. أ منــ  علــ  اإلاــوا  فــي اللجنــة القبــول بــالن  سمــا جــا  مــن 

ــواب عتــ  نتوافــق عليــه، ألنــه ال يوجــد شــي  ا ــمه  عريــة »مجلــس الن

، فهي  جالة بيع في الحقيقـة، أي يجـا أ  نقـول أ  أعصـل علـ  «بيع

 25 ا. جالة بيع وليس عرية بيع، وشىر 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضلي األات الدستورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 11 العضج ال كتجرة دهاد عب اهلل الفاضل:

 جــــالة »ال يوجــــد مصــــطل  يســــم   شــــىر ا  ــــيدي الــــرسيس، 

وهـو الشـهادة المتداولـة  «عرية البيـع»، المصطل  المتداول هو «البيع

 ، وشىر ا.(free sales certificate)عالمي ا  
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 :الرئيـــــــــــــــس

مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير األات الدستورة  يشىر ا،  فضل 

 العامة بولارة الصحة.  دارة الصحة
 

 5 بجزارة الصحة:العامة م ير إدارة الصحة 

ـــرسيس،  ـــاد  شـــىر ا  ـــيدي ال ـــق مـــع  ـــعادة األاـــت جه ـــا أ ف أن

ــا، وسمــا قلنــا  نهــا  الفا ــل، )عريــة البيــع( هــي شــهادة متداولــة عالمي 

(free sales certificate) وهذه الشهادة  ثبت أ  المنـت  يبـا  فـي بلـد ،

المنشـــ  بـــدو  أي أ ـــرار اـــحية، و ىـــو  مصـــدقة مـــن قبـــل الجهـــة 

 21فقو  مع جميع الدول األوروبية الحىومية. نحن في مملىة البحرين مت

ـــ علــ  ا ــت دام هــذا المصــطل ،  ـــ دول مجلــس التعــاو  ـ ودول الجــوار ـ

فال وجود له، وهو  عري  مبهم، ونحن  « جالة البيع»وبش   مصطل  

لســنا متفقــين عليــه. عريــة البيــع هــي التــي نطلبهــا مــن المســتورد، وهــي 

ىـو  داسم ـا مرفقـة وثيقة من الوثاسق التي نطلـا فـي ولارة الصـحة أ   

 25 مع المنت ، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أارىهل هنا  مالعظال شىر ا،  
 

 11 )ال وجد  محاظاا(  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 15 )أغلبية مجافقة 
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 :الرئيـــــــــــــــس

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

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 5 هالة رمزي فايز: العضج

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 72: 17المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21تورة  فضـلي األاـت الـدس هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

  و ن عاجي  قوي.

 

 العضج ال كتجرة سجسن ظادي وقجي:

بعــــ  مستحضـــرال التجميـــل التــــي  شـــىر ا  ـــيدي الـــرسيس، 

 25 ست دم للشعر  حديد ا  وجد فيها مادة )الفورمالين(، هذه المادة مـادة 

مسرطنة.  وجد رقابة لدى ولارة الصحة علـ  المحـالل التـي  بيـع مـواد 

لىن ال  وجد رقابة عل  المواد التي التجميل داال مملىة البحرين، و

 ُجلا من  عدى الدول الصديقة أو المجـاورة لمملىـة البحـرين، عيـث 

   نســبة )الفورمــالين( فــي بعــ  المــواد عاليــة جــد ا، و ســت دم لفــرد 

 11ولارة الصــحة  .(certain)أو  (Botox)الشــعر  ــوا  ســا   حــت مســم  

ــب  ــرااي  دااــل علــ  المحــالل التجاريــة التــي لــدي (control) مل ها  

علــ  مــا يُجلــا مــن اــار  البحــرين،  (control)البلــد، ولىــن ال  ملــب 

. السـ ال اآل  هـل يمىـن أ  يىـو  عليه رقابةوهذا ما نود أ   ىو  
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لــولارة الصــحة دور فــي منافــذ البحــرين للرقابــة علــ  جلــا مثــل هــذه 

 المواد؟ وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 ـد  براهيــم بهـــ اد.شىر ا،  فضل األ  أعمــ 

 

 أظمـــ  إبراهيــم بهـــزاد: العضج

نصــت الفقــرة األايــرة مــن هــذه المــادة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

ـــن األ ـــوا  »علـــ :  ـــواد أو المستحضـــرال م وللـــولير  ـــحا  لـــب الم

 21، هنــا هــل الــولير هــو الــذي يســحا  لــب المــواد؟ أم يىــو  «و عــدامها

 ـحا المستحضـرال »انية: عبـارة السحا بقرار من الولير؟ النقطة الث

، اإلعدام فيه سلفة، من يتحمل هـذه الىلفـة؟ «من األ وا  و عدامها

هـــل  تحملهـــا الـــولارة أم يتحملهـــا الشـــ   الـــذي  تُســـحا منـــه هـــذه 

 المواد؟ وشىر ا.

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضلي األات جميلة علي  لما .  

 

 دميلة علي سلمان: العضج

 11أنـــا أ فـــق مـــع األ  أعمـــد بهـــ اد فـــي  دي الـــرسيس،شـــىر ا  ـــي 

« اإلدارة الم تصـة»المالعظتين، ألنني أ صور أ  األا  هو أ  نقـول 

 قوم بتنفيذ القانو ، بينما سلمـة الـولير  التيأل  اإلدارة الم تصة هي 

. نحـن  عودنـا فـي سـل القـوانين مىانها  ير احي  في الفقـرة الثانيـة

لها المالب أو المستورد أو الباسع الذي يملب سلفة  عدام السلع يتحمأ  
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و ىتنا « و عدامها» لطة مباشرة عل  البضاعة، ولىن هنا لو قلنا 

فمعن  ذلب أ  الولارة هي التي  تحمل سلفة اإلعـدام، ولـو رجعنـا  لـ  

ــوانين األاــرى ال ااــة  ــال أو الق ــة  ــوا  قــانو  العقوب ــوانين العقابي الق

التي  صدر ــ اصوا ا علـ  البضـاسع أو  سنرى أ  األعىامفبالعقوبال 

 5المواد التالفة التي ال  صل  لال تهال  ــ داسم ا ما  تضمن  عـدام السـلع 

والمــواد علــ  نفقــة المحىــوم عليــه، وبالتــالي يجــا علينــا  عــديل هــذه 

ولـإلدارة الم تصـة  ـحا »الفقرة، عيث أقتـرو  عـديلها بحيـث  صـب  

ا  و عـــدامها  مـــا علـــ  نفقـــة  لـــب المـــواد أو المستحضـــرال مـــن األ ـــو

، فتعـــديل نـــ  المـــادة بهـــذه الطريقـــة أفضـــل، «المالـــب أو المســـتورد

 21 وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شــىر ا،  فضــل  ــعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 25 

 وزير شؤون مجلسي الشجرى والنجاب:

ة  تىـو  مـن فقـر ين، ومـن هـذه المـاد شىر ا  ـيدي الـرسيس، 

يملــب الحــق فــي الفقــرة األولــ  يملــب الحــق فــي الفقــرة الثانيــة. الفقــرة 

يصدر الولير قرار ا بتحديد عاالل منع داول المواد »األول   ن  عل  

ـــ الــذي يصــدر قــرار منــع داــول المــواد وفــي «... لــخ  11، ثــم للــولير ذا ــه ـ

قـد أنـه ال يمىـن لـه المستوى اإلداري نفسه ــ  حا  لب المـواد، ف عت

 اــدار قــرار بمنــع هــذه المــواد، وعنــد م الفــة هــذا القــرار  قــوم  دارة 

أارى بمهمة  حا هذه المواد و عدامها. أعتقد أ  من يملب الحق فـي 

 الفقرة األول  هو من يملب الحق في الفقرة الثانية، وشىر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

بـراهيم الهـاجري مـدير مـريم  األات الدستورة  يشىر ا،  فضل 

 العامة بولارة الصحة.  دارة الصحة

  

 5 بجزارة الصحة:العامة م ير إدارة الصحة 

ما أشارل  ليه األات الدستورة  و ن  شىر ا  يدي الرسيس، 

(، نعم هنا  الفورمالدهايد قوي ب صوص  مليس الشعر ووجود مواد )

ا نقـوم  حليل يُجرى لجميع المستحضـرال قبـل داولهـا البحـرين،  وأيضـ 

(  ذا  عــدل الفورمالدهايــدبتحليلهــا بعــد ا ــتالمها.  وجــد مــادة ا ــمها )

ــدينا عــاالل  (1,1نســبتها فــي المنــت  ) ــت . وعصــلت ل ــرف  هــذا المن  21ي

سثيرة رُفضت،  ذ  هنا  رقابة بهـذا الشـ  . ب صـوص المنافـذ، قبـل 

 ســجيل أي منــت  نقــوم بعمــل ااتبــار لهــذا المنــت ، عيــث يوجــد  نســيق 

   مع المنافذ، وشىر ا.مشتر

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  جمال محمد ف رو. 

 

 دمال محم  فخرو: العضج

أعتقــــد أ  الــــن  سمــــا جــــا  مــــن  شــــىر ا  ــــيدي الــــرسيس، 

ــدل مــن قبــل مجلــس النــواب مــن عيــث الصــيا ة   11الحىومــة، وسمــا عُ

طـ  أفضل من الن  المقتـرو، أل  الـن  الـوارد مـن مجلـس النـواب أع

 ـــلطة  اـــدار القـــرار للـــولير فـــي جميـــع الحـــاالل، فحتـــ  مـــن ناعيـــة 

، ألنـه أعطـاه  ـلطة «للـولير  ـحا»الصيا ة هو أفضـل مـن أ  نقـول 

أعتقـد أ   ، ادار القرار في اـدر المـادة. ب صـوص مو ـو  اإل ـاله
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هنا  مواد أاـرى فـي القـانو   تنـاول مو ـو    ـاله المـواد الضـارة أو 

، وبالتـالي ال داعـي للـتىلم عـن لـذلب   جـرا ال ال اطئة ... لخ، وهنا

اإل اله أو اإلعدام في هذه المادة، وأعتقد أ  الرجو   ل  الن  الوارد 

من مجلس النواب ــ والذي عـدل  عـديال  بسـيط ا علـ  نـ  الحىومـة ـــ 

 5 قد يىو  أفضل من الصينة المقترعة، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنةشىر ا،  فضلي األات  

 

 21 العضج هالة رمزي فايز:

« يصدر الـولير قـرار ا»ب صوص عبارة  شىر ا  يدي الرسيس، 

بعـد  عــادة التــرقيم(  ـم  حديــد ذلـب فــي عبــارة  212: 211فـي المــادة )

يصدر الولير قرار ا مسبب ا بسحا أي من المنتجال ال ا عة ألعىام »

، «لــ  الصــحة العامــةهــذا القــانو   ذا سانــت  مثــل اطــر ا أو  ــرر ا ع

 25هذا في فصل األعىام العامة. هذه المادة   ـت  بسـحا أي منتجـال 

أو أي مواد اا عة ألعىام هذا القانو ، ف عتقد أ  هـذه المـادة  فـي 

ــ  ســل المــواد، وهــذا البــاب  ــالنرض. هــذه أعىــام عامــة  نطبــق عل ب

 وشىر ا.ي ت  بمستحضرال التجميل فقط، 

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 ر ا،  فضل األ  ف اد أعمد الحاجي.شى 

 

 فؤاد أظم  الحادي: العضج

أنا مع قرار اللجنـة بشـ   عصـر  اـدار  شىر ا  يدي الرسيس، 

 15قرار  حا  لب المواد أو المستحضرال من األ وا  لـدى الـولير فقـط 
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لجنة مشىّلة من قبله، نحن هنا نتعامل مع قانو  والبد أ  ننظر  وليس

ا  طــره  اــر  ــيت ثر بســحا هــذه المــواد  لــ  الطــره اآلاــر، فهنــ

المستوردة، مع العلم أ  رل  أنا  متوق  عل  هذا النو  من النشا ، 

فعندما أعطي الجهة التي قررل المنع ــ وهذه الجهة في المستوى نفسه 

 5ــ الحق في  حا  لب المواد من األ وا  ــ ولم أعط  هـذه المهمـة جهـة 

ىـن عنـدما يـ  ي قـرار  ـحا هـذه أدن  ــ ففي ذلب نو  من الحفف، ل

مـن قبـل أعلـ   ـلطة فـي الـولارة وهـو الـولير  يـةمت ندرا ـة المواد بعـد 

ــذين ذلب فــ ــا  ال ــ  أرلا  الن ــي؛ لىــي أعــافف عل هــو األاــ  فــي رأي

يتعــاملو  مــع هــذا النــو  مــن األنشــطة، أنــا مــع رأي اللجنــة، وأعتقــد أ  

 21 قرارها ااسا في هذا الجانا، وشىر ا.

 

 :ــــــــسالرئيـــــــ

 شىر ا،  فضلي األات الدستورة  و ن عاجي  قوي.  

 

 25 ال كتجرة سجسن ظادي وقجي: العضج

لـــن أطيــل علـــيىم. أ فــق مـــع ســـالم  شــىر ا  ـــيدي الــرسيس، 

ـــا  ) ـــي أ  هن ـــاجري ف ـــدستورة مـــريم اله ـــل ولارة Controlال ( مـــن قب

( علـــ  األشـــ اص الـــذين Controlالصـــحة، لىـــن لأل ـــ  ال يوجـــد )

ــب المــواد  يســتوردو  بصــفة ش صــية ســونهم يمتلىــو  اــالونال،  ل

ـــــــي  ىـــــــو  نســـــــبة   11عيـــــــث يســـــــت دمو  هـــــــذه المستحضـــــــرال الت

 ، هذا ما سنت أعنيه، وشىر ا.(0,2))الفورمالديهايد( فيها أعل  من 
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 :الرئيـــــــــــــــس

عبدا  الدليمي المستشار محمد الدستور شىر ا،  فضل األ   

 جلس. القانوني لش و  اللجا  بالم

 

 5 مستشار القانجني لشؤون اللجان بالمجلس: ال

ــرقيم 72المــادة ) شــىر ا  ــيدي الــرسيس،  ( فــي بعــد  عــادة الت

مشــرو  القــانو  وفــي قــرار مجلــس النــواب جــا ل علــ   ــبيل الوجــوب، 

عل  الولير في سـل األعـوال أ  يت ـذ القـرار، واللجنـة  قررل أ عيث 

ــين عــالت ــ  قــرار : ينعنــدما ناقشــت هــذا المو ــو  فرقــت ب بالنســبة  ل

ــع  ــع داــول المــواد والمستحضــرال  لــ  الــبالد أو من  21 حديــد عــاالل من

ـــا  ـــا أو بيعه ـــا أو  عبئته ـــب، نتاجه ـــر ذل ـــ   ـــبيل المـــادة جـــا ل  و ي عل

الوجوب، ويجا عل  الـولير أ  يصـدر قـرار ا يحـدد هـذه الحـاالل، أمـا 

قـد جـا ل ف «المـواد ... لـب وللولير  ـحا »بالنسبة  ل  الفقرة الثانية 

عل   بيل الجوال، فالولير هنا لديه  لطة  قديرية، فدذا وجد أ  هـذه 

 25المواد   ثر في الصحة العامة ففي هذه الحالـة يقـرر  ـحبها أو   الفهـا 

أو  عدامها، عيث    هنا  فرق ا قانوني ـا بـين الصـيا تين، األولـ   لـ م 

اله أو السـحا. الولير بينما الثانية أعطته  لطة  قديرية في عملية اإل 

ـا علــ  ســالم األاــت جميلــة  ــلما  مــن القــانو   213المــادة  ،و عقيبـ 

أو حت أ    اله جميع المواد الم الفة ألعىام هذا القـانو   ىـو  

 11عل  نفقة ااعا الش   وليست عل  نفقة الولارة، ولو أسملنا القانو  

لوجدنا أ  هنا   جرا ال أاـرى  بـين لنـا بالتفصـيل مـن يتحمـل سلفـة 

   اله هذه المواد، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شىر ا،  فضل األ  أعمد مهدي الحداد. 
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 أظم  مه ي الح اد: العضج
بعــــد  عــــادة  72أعتقــــد أ  المــــادة ) شــــىر ا  ــــيدي الــــرسيس، 

األايـرة فـي المــادة  العبـارة( وا ـحة. فقـط لـدي مالعظــة علـ  التـرقيم

مـع اإلنسـا ،  « عـدام»لمة ، أعتقد أننا نست دم س« عدامها»وهي: 

 5نقول: نعدم فالن ا. فهل باإلمىا   نيير هذه الىلمة؟ فىل من  حـدك 

 ، وشىر ا.«  اله»ذسر سلمة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

عســــين عبــــدالع ي  عبدالحســــين رســــيس شــــىر ا،  فضــــل األ   

 21 مجموعة  المة المواد اال تهالسية بصحة البيئة بولارة الصحة. 

 

 لمجاد االستهحاكية رئيس سحامة ا

 ة: ــجزارة الصحـــببصحــة البيئــة 
ب صـوص مـا  فضـلت بـه  ـعادة األاـت  شىر ا  يدي الرسيس، 

 25نحـن فـي ولارة  ،الدستورة  و ـن  قـوي بشـ   مـادة )الفورمالديهايـد(

الصـــــحة نتعامـــــل مـــــع مستحضـــــرال التملـــــيس مثـــــل )البـــــرو ين( أو 

لـو سانـت لتـر ا واعـد ا  )الىيرا ين( و يرهما أي ا سانت الىمية عت 

عل  أنه ا تيراد ش صي، ب ـاله بعـ  المـواد ذلب فقط، فال يعامل 

و يرهمـا مـن مستحضـرال التجميـل فقـد  (الشـامبو) و (الصابو )مثل 

 11عبة مثال ، لىن مثل هذه  21نعاملها بشىل ش صي    سا  عددها 

دم المــواد ــــ أعنــي )البــرو ين( و)الىيــرا ين( ــــ  عامــل علــ  أنهــا  ســت 

أل ــــراض  جاريــــة، أل  سميــــة بســــيطة منهــــا قــــد  ســــت دم لعشــــرال 
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األش اص في الصالو  نفسه، لذلب في عالة اال تيراد نعاملها معاملـة 

التجارة و   سانت سميـة بسـيطة عيـث يـتم  حليلهـا، لىـن    سـا  

فـال يمىـن أ  ـــ سمـا  فضـل اإلاـوة ـــ  (شنطة)هنا   هريا أو  جار 

 ر، وشىر ا. نتحىم في مثل هذه األمو

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضلي األات جميلة علي  لما .  

 

 العضج دميلة علي سلمان:
 21سما  فضل المستشار القـانوني لشـ و   شىر ا  يدي الرسيس، 

ــ   عــدام المستحضــرال أو  ــا عامــة  ــن  عل اللجــا  أ  هنــا  أعىام 

ـــالي أرى أ  نلنـــي هـــوالمـــواد،  ذه الفقـــرة    ســـا  هـــذا  بريـــره فبالت

بالىامــل طالمــا أ  هنــا  أعىام ــا عامــة، عيــث    األعىــام العامــة 

 نطــي و بــين سيفيــة التصــره فــي هــذه المــواد الم الفــة، ولىــن  ذا 

 25يجا  عديلها، بحيث يىو  اإلعدام علـ  فبقيت هذه الفقرة سما هي 

نفقة المالب أو المستورد أو ذوي الش   بحسا مـا  ـراه اللجنـة منا ـب ا. 

فىـــل القـــوانين  ـــوا  البحرينيـــة أو  « عـــدام»ة  لـــ  مصـــطل  بالنســـب

ــــة  ســــت دم هــــذا المصــــطل  ولــــيس  مــــن  أو  يــــره «  ــــاله»العربي

المصــطلحال، عتــ  بالنســبة  لــ  قــانو  العقوبــال نجــده قــد نــ  علــ  

 11 عـــدام المـــواد علـــ  نفقـــة المحىـــوم عليـــه، فهـــذا هـــو الـــن  الـــدار  

 والمست دم في القوانين، وشىر ا.
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 :ــــــــــسالرئيـــــ

:   ـافة عبـارةعل  سلأ األات جميلة  لما   قترو أ   شىر ا، 

ــب أو المســتورد» ــ  نفقــة المال ، فهــل فــي نهايــة المــادة «و عــدامها عل

 هنا  مالعظال أارى؟

 5 

  ال وجد  محاظاا() 

 :الرئيـــــــــــــــس

تعـديل ب بعـد  عـادة التـرقيم( 72)هل يوافق المجلس علـ  المـادة  

 الذي قرأناه عليىم؟ مع األاذ بالتعديل  اللجنة،

 21 

 )أغلبية مجافقة  

 :الرئيـــــــــــــــس

مسـم  وننتقـل اآل   لـ  . المـذسورتعـديل ال ذ   ُقر هذه المادة ب 

 اللجنة. ةمقرر تاألا ي،  فضلالفصل الرابع والعشرين

 25 

 العضج هالة رمزي فايز:

  بعـد  عـادة فصل الرابع والعشرو  )الفصل الحـادي والعشـروال 

مسم  الفصل  واي اللجنة بالموافقة عل  الترقيم(: التثقي  الصحي: 

 بالتعديل الوارد في التقرير. 

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسـم  الفصـل؟  فضـلي  ـعادة األاـت هل هنا  مالعظال عل   

 فاسقة بنت  عيد الصال  وليرة الصحة. 

 



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 22)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 وزيرة الصحة: 

 عني باإلنجلي ي  « ع ي  الصحة»عبارة  شىر ا  يدي الرسيس، 

Health Promotion) شــمل التثقيــ  و نييـــر ي « ع يــ » (، ومصــطل

السلوسيال بشىل أو ع وأشمل، وهذا مصطل  مست دم فـي منظمـة 

 5الصـــحة العالميـــة، وســــذلب فـــي مجلـــس التعــــاو ، ويعتبـــر مصــــطل  

، عيــث « ع يــ »، والمصــطل  المســت دم اآل  هــو اقــديم  « ثقيــ »

أو ع من التثقي ، عيث يشمل أيض ا  لوسيال الصحة، يشمل ما هو 

نه  وجد  دارة اااـة فـي الـولارة  وهو المتداول والمتعاره عليه، عت  

  حت مسم   دارة  ع ي  الصحة، وشىر ا.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 أارى؟ هل هنا  مالعظال شىر ا،  

 

 )ال وجد  محاظاا( 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 مسم  الفصل بتعديل اللجنة؟ مجلس عل  هل يوافق ال 

 

 )أغلبية مجافقة  

 :الرئيـــــــــــــــس

 11وننتقــل اآل   لــ  المــادة يقــر مســم  الفصــل بتعــديل اللجنــة.  ذ   

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.
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 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 71: 11المادة ) 

 ذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.ه

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األات جميلة علـي  هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

  لما .

 

 العضج دميلة علي سلمان:

 21لــدي مالعظـة علــ  الفقــرة التــي  قــول:  شـىر ا  ــيدي الــرسيس، 

اعمــــة لتــــوفير البيئــــة المســــاندة والقــــوانين والتشــــريعال الصــــحية الد»

سما جا  مـن الحىومـة قانو  ال، الن  سما ورد في مشرو  «لذلب

، وأعتقــــد أ  القــــوانين ال  وجــــد فيــــه القــــوانين والتشــــريعال الصــــحية

والتشريعال هي من ااتصاص السلطة التشريعية وال يمىن لي بصفتي 

 25عضو ا في السلطة التشريعية أ  أعطي عق التشريع جهة  دارية، بحيث 

نــه لـم يُىتـا فــي  وانين والتشــريعال الصـحية، عتـ   قـوم بداـدار القـ

البيئـــة المســــاندة »، بـــل المىتــــوب فقـــط عبــــارة: «اقتــــراو»الـــن  

، فصيا ة العبارة في رأيي  ير متسـقة «والقوانين والتشريعال الصحية

ا أننــا نــتىلم عــن التثقيــ  أو التع يــ   ــع بعضــها الــبع ، واصواــ  م

 11 يــ  الصــحي بمو ــو  الصــحي، فمــا هــي عالقــة قســم التثقيــ  والتع

الجهة الم تصة بمو و   ليس أعتقد أنه ؟القوانين والتشريعال الصحية

اقتراو القوانين والتشريعال الصحية، واصوا ا أ  الد تور وا   في 

 عبـارةمن له عق اقتراو القوانين والتشريعال، لذا أقتـرو  لنـا  مو و  
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المـــادة،  مـــن هـــذه «والقــوانين والتشـــريعال الصـــحية الداعمـــة لــذلب»

 وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شىر ا،  فضلي األات لهوة محمد الىواري.  

 

 زهجة محم  الكجاري: العضج

المنا ـبة أو بيئـة   ـوفير البيئـةب صوص  شىر ا  يدي الرسيس، 

فهمــي مــن اــالل قــرا ة المــادة هــو أ  اإلدارة  عــد البيئــة التشــريعال، 

 21جــا أ   قــول اإلدارال المعنيــة  نهــا المنا ــبة إلعــداد التشــريعال، أي ي

 حتا  من  من اإلجرا ال  ل   شريع معين في مجال محدد، وبالتـالي 

هــي  عــد البيئــة المنا ــبة ومــن ثــم يقــوم أاــحاب ااتصــاص التشــريع 

 بدعداد التشريع بحسا الد تور، وشىر ا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  جمال محمد ف رو. 

 

 محم  فخرو: دمال العضج

أ فـق مـع األاـت جميلـة  ـلما  علـ  أ   شىر ا  ـيدي الـرسيس، 

 11 عــادة اــيا ة المــادة  يــر اــاسبة وليســت ذال معنــ . و   تفســر عــن 

عبارة واردة هنا وأ من  الحصول عل   جابـة مـن اإلاـوة،  قـول العبـارة: 

الصحية من عالجية  ل  وقاسية  ع ي ية لجعـل  ال دمالو عادة  وجيه »

، مـاذا يعنـي ذلـب؟! مـا عالقـة هـذه «الصحي هـو ال يـار األمثـل ال يار

العبارة بالفقرة التي  بقتها؟ هذه  دارة  ـوه  قـوم بـالتثقي  الصـحي، 

 15وقمنا بصيا ة المادة ــ بنا  عل  ايا ة قدمها اإلاوة النـواب ـــ بطريقـة 
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ليســت فـــي مىانهـــا بحســـا رأيـــي، وقـــد وافقنـــا عليهـــا وال أعتقـــد أ  

عليها احيحة، فدما أ  نطلـا مـن اللجنـة  عـادة اـيا ة  موافقة اللجنة

المادة و ما أ  نرجـع  لـ  الـن  األاـلي ألنـه األوفـ  واألوفـر واألاـ ، 

لقــد أدالنــا سلمــال  نشــاسية ليســت لهــا عالقــة بالصــيا ة القانونيــة، 

 5 و عادة الولير )يه  رأ ه( اآل  وهو يتفق معي في الرأي، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  الدستور أعمد  الم العري . 

 

 21 ال كتجر أظم  سالم العريض: العضج

أعتقد أ  المادة سافيـة و عطـي المعنـ   شىر ا  يدي الرسيس، 

، وهـذا ال يعنـي « ع يـ  الصـحة»المراد، وفي بداية المادة أ ت عبارة: 

هـذه أ  اإلنسا  يشر ، لديب  شريعال  طبقها، و ع ي  الصحة  طبيق ل

التشريعال التي  صدر من الجهة التشريعية، ف عتقد أ  المـادة مصـا ة 

 25 ايا ة جيدة وأرجو أ  نوافق عليها سما أ ت من اللجنة، وشىر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شــىر ا،  فضــل  ــعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 11 

 لنجاب:شؤون مجلسي الشجرى وا وزير

أرى أ  النقـاال جيـد أل  هنـا  مـواطن  شىر ا  ـيدي الـرسيس، 

سثيرة في هذه المادة، وسما قـال األ  جمـال ف ـرو  نـه ربمـا يىـو  

فيها نو  من اإلنشا  وليست مصا ة بن  قانوني محىم، وأعتقـد أنـه 

 15نـــا الـــن  األاـــلي للمـــادة فســـنرى الو ـــوو وبســـاطة الىلمـــال أ ذا قر



 21المضبطة       م12/21/1122 ( 25)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

لــو رجعنـا  لــ  الـن  األاـلي، مــع  نييـر عبــارة المسـت دمة، وأرى أنـه 

؛ فســـيىو  ذلـــب ايـــار ا « ع يـــ  الصـــحة» لـــ   «التثقيـــ  الصـــحي»

جيد ا، أل  الفقرة المضافة مـن مجلـس النـواب  ىلمـت أوال  عـن  ـوفير 

ـــوانين والتشـــريعال، وأاتلـــ  مـــع األاـــت لهـــوة  البيئـــة المنا ـــبة والق

 5ة المنا ـبة، عيـث يوجـد الىواري، فهنا أنا ال أ ىلـم عـن  ـوفير البيئـ

عــره عطــ  هنــا، بمعنــ  أ  هنــا  عملــين م تلفــين، الثــاني معطــوه 

ــــدة  قــــول:  ــــ  األول، والمــــادة بصــــيا تها الجدي البيئــــة المســــاندة »عل

والقـوانين والتشـريعال الصـحية الداعمـة لـذلب و عـادة  وجيـه ال ــدمال 

ـــا وال  حتـــا   لـــ   عـــادة «الصـــحية ، ال ـــدمال الصـــحية موجـــودة عالي 

 21و عــادة  وجيــه ال ــدمال الصـــحية مــن عالجيــة  لــ  وقاسيـــة »وجيــه،  

، فهل نستبعد العالجية ونتلىم عن الوقاسية فقط؟! ال، عتـ  « ع ي ية

في  ع ي  الصحة يوجد  رسي  عل  العال ، باإل افة طبع ا  ل  الوقاية 

من عالجية  ل  وقاسية  ع ي يـة لجعـل ال يـار »من األمراض و ير ذلب. 

، نحن ال نتىلم عن ايـارال، الصـحة عـق «ال يار األمثلالصحي هو 

 25د توري وليست قضية ايار أمثل أو منا ـا أو  يـر منا ـا، هـي عـق 

د توري للمواطن  ىفله الدولة، بل بفضل ا   بحانه و عال  الصحة 

في مملىتنا هي عق عت  للمقيم وليس للمواطن فقط. أرى أ  األفضل 

وهو نـ  وا ـ  وألفاظـه وا ـحة جـد ا  هو الرجو   ل  الن  األالي ــ

 ذها  ل  المعن  مباشرة وال  حتا   ل    ويل أو  فسير أو  ير ذلـب ـــ 

 11، واألمــر « ع يــ  الصــحة» لــ   «التثقيــ  الصــحي»مــع  نييــر عبــارة 

 لىم، وشىر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضلي األات جميلة علي  لما .  

 15 
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 العضج دميلة علي سلمان:

أ بنــ  رأي  ـعادة وليــر شـ و  مجلســي  ىر ا  ــيدي الـرسيس،شـ 

الشورى والنواب وهو الرجـو   لـ  الـن  سمـا ورد مـن الحىومـة ألنـه 

التثقيـ  »األفضل، مع ــ  ذا سنا  ننير بع  العبارال ــ  نييـر عبـارة 

 5بحسـا  « ع يـ  الصـحة»، أل  عبـارة « ع يـ  الصـحة» ل   «الصحي

ي العبـارة المسـت دمة عالمي ـا اآل ، ما ذسرل  ـعادة وليـرة الصـحة هـ

وسما  فضل من  بقني أ  الصيا ة التي اقترعتها اللجنـة  يـر  ـليمة 

و ير مترابطة و ير متما ىة و بتعد عـن الصـيا ة القانونيـة السـليمة؛ 

 ولذلب أقترو الرجو   ل  الن  سما ورد من الحىومة، وشىر ا.

 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أارىعظال هل هنا  مالشىر ا،  

 

 )ال وجد  محاظاا( 

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

اآل  األاــت رسيســـة اللجنـــة  وافـــق علــ  االقتـــراو الـــذي ذسر ـــه  

األاــت جميلــة  ــلما ، وهــو الرجــو   لــ  الــن  الحىــومي، مــع  نييــر 

هـل يوافـق المجلـس . « ع يـ  الصـحة» لـ   «التثقيـ  الصـحي»عبارة 

 11 ؟المذسورتعديل العل  هذه المادة ب

 

 )أغلبية مجافقة 
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 الرئيـــــــــــــــس:

مسـم  . وننتقـل اآل   لـ  المـذسورتعـديل ال ذ   ُقر هذه المادة ب 

 ،  فضلي األات مقررة اللجنة.الفصل ال امس والعشرين

 

 5 العضج هالة رمزي فايز:

الفصل ال امس والعشرو : )الثاني والعشرو  بعد  عادة الترقيم(:  

سما جا  مسم  الفصل اللجنة بالموافقة عل   واي  :الصحة المهنية 

 من الحىومة.

 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  الفصلهل هنا  مالعظال عل   

 

 )ال وجد  محاظاا(  

 الرئيـــــــــــــــس:
 25 ؟مسم  الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية مجافقة  

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 11اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي . وننتقـل مسم  الفصـلقر يُ ذ   

 األات مقررة اللجنة.

 

 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 73: 19المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 لتـ م »وردنا  عديل من األات لهوة الىواري وهـو  نييـر عبـارة  

 األات لهوة محمد الىواري.  .  فضلي« ضع الولارة» ل   «الولارة

 

 5 زهجة محم  الكجاري: العضج

ا تىماال  لحديثي قبل قليل عول وجود  شىر ا  يدي الرسيس، 

ـــين م  ســـال م تلفـــة، أود التو ـــي  أ  مو ـــو  الصـــحة   جـــرا ال ب

اعة المهنية ينطبق عليه الو ع نفسه، عيث    ولارة العمل وولارة الصن

يجـا أ  والتجارة والسياعة والهيئة العامة للبيئة معنية بهذا المو و ، و

 21 و ــــع اشــــتراطال، وعــــدم االستفــــا  بــــالت ام الــــولارة باالشــــتراطال 

الموجودة. أرى أ   قوم الـولارة نفسـها بو ـع االشـتراطال بالتنسـيق مـع 

ا فـي رقابـة المنشـآل، عيـث  يسـاهم ذلـب  الجهال المعنية، واصواـ 

يل و ع اإلجرا ال فيما بعد. وعليه أقترو أ  يىو  الن  عل  في  سه

 ضــع الـــولارة بالتنســيق مـــع الجهــال اإلداريـــة المعنيـــة »النحــو التـــالي: 

 25الشرو  الاللمة للسالمة وال دمال الصحية المهنية للعاملين بالمنشآل 

، أل   لية التفتي  قد  ىو  من «وأماسن العمل و لية التفتي  عليها

 م تلفة في بع  األعيا ، وشىر ا.قبل جهال 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 11 شىر ا،  فضل األ  جمال محمد ف رو. 

 

 العضج دمال محم  فخرو:

لدي   ال موجه  ل  اإلاوة في اللجنـة:  شىر ا  يدي الرسيس، 

، «الصـــحة المهنيـــة»قبـــل عبـــارة  «اـــدمال»اللجنـــة أ ـــافت سلمـــة 
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ـــة بو ـــاسل الســـالمة و ـــع الشـــرو  الاللمـــة ا»والمـــادة  قـــول:  لمتعلق

ـــا بـــين «والصـــحة المهنيـــة الســـالمة والصـــحة »، أعتقـــد أ  هنـــا  فرق 

، ف ــدمال الصــحة «الســالمة واــدمال الصــحة المهنيــة»، و«المهنيــة

المهنيــة   تلــ  عــن الصــحة المهنيــة، عيــث    ال ــدمال  ُقــدم مقابــل 

 5ليسـت فـي المىـا   «ال ـدمال»شي  معـين، وبالتـالي   ـافة سلمـة 

ــ  اإلاــوا  فــي ولارة الصــحة أ  يصــححوا لــي    المنا ــ ــ  عل ا. أ من

 «الصـحة المهنيـة»أاط ل، ولىن بحسا علمي فد  هنا  ما يسم  

ــة»ولــم نســمع عــن شــي  يســم   ؛ لــذلب فــد  «اــدمال الصــحة المهني

 الرجو   ل  الن  األالي  يىو  أا  من ناعية الصيا ة، وشىر ا.

 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األ  ف اد أعمد الحاجي.شىر ا،  فضل  

 

 العضج فؤاد أظم  الحادي:

 25 « لتـ م ولارة الصـحة»أعتقد أ  عبـارة  شىر ا  يدي الرسيس، 

 فيــد  لــ ام ولارة الصـــحة بالتنســيق مـــع الجهــال المعينـــة فيمــا ي ـــ  

مو و  الصحة المهنيـة، هنـا   لـ ام للـولارة بالتنسـيق مـع ولارة العمـل 

عة ـــــ فيمـــا يتعلـــق بـــاألمور الصـــناعية وولارة الصـــناعة والتجـــارة والســـيا

والتجارية ــ وأي جهال أاـرى معنيـة، فهنـا   لـ ام عنـد و ـع الشـرو  

 11والمقـاييس، ومـن ناعيـة  قـديم اـدمال الصـحة المهنيـة فـذلب أو ـ ، 

أل  هنا  بع  المصانع وبع  الورال  حتا   ل  نـو  مـن المسـاعدال 

ل ــدمال  متلىهــا األاــرى إل مــام أعمالهــا، ومثــل هــذه المســاعدال وا

ــة أو  ولارة الصــحة، مثــل: الىمامــال التــي  حمــي مــن النــالال المنبعث

النظــارال الواقيــة أو  يرهــا مــن ال ــدمال المعنيــة بهــا ولارة الصــحة، 
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وهـــي اـــدمال مىملـــة لعمـــل العامـــل أو المهنـــد  فـــي موقـــع العمـــل، 

ـا بتوفيرهــا، و عتبـــر مــن  ــمن اـــدمال  واــاعا العمــل يىـــو  مل مـ 

 ية، و قدير مثل هذه ال دمال جا  في مىانه، وشىر ا. الصحة المهن

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  جواد عبدا  عبا . 

 

 العضج دجاد عب اهلل عباس:

أ فـق  مام ـا مـع مـا  فضـل بـه األ  فـ اد  شىر ا  ـيدي الـرسيس، 

 21 فيـد الوجـوب، وهـي أقـوى  « لتـ م الـولارة بالتنسـيق»الحاجي، عبـارة 

 ، وشىر ا.« ضع الولارة بالتنسيق» بط من عبارة وأ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضلي األات جميلة علي  لما .  

 25 

 العضج دميلة علي سلمان:

أ فــق مــع األاــت لهــوة الىــواري واأل   شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

، « لتــ م»أفضــل مــن سلمــة  « ضــع»فــ اد الحــاجي فــي أ  سلمــة 

ـــا ا أ  هنـــا  باب  فـــي قـــانو  العمـــل يتنـــاول مو ـــو  الســـالمة  واصواـــ 

 11أما مو و  االشتراطال و حديد األمـراض  .والصحة المهنية وبيئة العمل

المهنية فهو من ااتصاص ولارة الصـحة، عيـث  نهـا  ضـع االشـتراطال 

 حدد األمراض المهنية، وسذلب االعتياطال التـي يجـا  وافرهـا وهي 

شـىل اطـر ا علـ  الصـحة في المنشآل واصوا ا المنشآل التي قـد  

العامة للعاملين. بالنسبة  ل  مو و   فتـي  المنشـآل،  ذا سانـت هـذه 
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المنشــآل  طبــق االشــتراطال ف نــا أعتقــد أ  ذلــب لــيس مــن ااتصــاص 

ولارة الصحة؛ أل  قـانو  العمـل عـدد أجهـ ة م تصـة بـذلب وهـي جهـال 

ال قــوم بمتابعــة ور ــم السيا ــي يالـذ فتـي  الســالمة والصــحة المهنيــة 

المتعلقـة بالصــحة والسـالمة المهنيــة و ـ مين بيئــة العمـل، وهــذا بموجــا 

 5القانو . يوجد جهال أنشئ لذلب، وأيض ا يوجد مجلس السالمة والصحة 

م 1125المهنيـــة، الـــذي اـــدر بقـــرار رســـيس مجلـــس الـــولرا  فـــي عـــام 

ااتصااـــا ه، وهـــو الـــذي ي ـــت  بمو ـــو  متابعـــة و نفيـــذ  لوعـــدد

قــة بالصــحة المهنيــة؛ لــذلب فــد  ااتصــاص ولارة السيا ــة العامــة المتعل

الصحة هو التنسيق مع الجهال اإلدارية المعنية وهي ولارة العمـل؛ ألنهـا 

 21هــي الجهــة الم تصـــة بهــذا المو ــو ، وهـــي  ضــع الشــرو  المتعلقـــة 

بو اسل السالمة وادمال الصحة المهنية و حديـد األمـراض التـي  عتبـر 

لتفتـــي  هنـــا  جهـــال أاـــرى مــن األمـــراض المهنيـــة، لىـــن مو ـــو  ا

 م تصة به، وشىر ا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 عادة األ  الدستور عادل  لما  الصياد رسـيس شىر ا،  فضل  

 قسم مىافحة األمراض بولارة الصحة. 

 

 رئيس قسم مكافحة األمراض بجزارة الصحة:

ــــرسيس،   11مناقشــــال هــــذا المو ــــو  ناقشــــنا  شــــىر ا  ــــيدي ال

في لجنة ال دمال، وما أ ذسره ب صوص سلمة  مستفيضة مع اإلاوة

هو أ  النقاال ب صواـها أسثـر دقـة لتحقيـق المطلـوب،  «ال دمال»

ـا  ــوب هــو  قــديم اــدمال الصــحة المهنيــة، وســا  هــذا اقتراعـ  والمطل

ــة بحيــث  ضــاه سلمــة  ــد  «اــدمال»مقــدم ا مــن أعضــا  اللجن لتحدي
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الصـــحة  المطلـــوب بالضـــبط وهـــو الصـــحة المهنيـــة. بالنســـبة  لينـــا هـــي

المهنية، وفي النهاية نحن  وه نضع شروط ا ل ـدمال الصـحة المهنيـة 

المطلوبـة. بالنســبة  لـ  مو ــو  ) لتـ م أو  ضــع(، نحـن فــي النهايـة فــي 

الـــولارة مل مـــو  ـــــ  ـــوا  قلنـــا  لتـــ م أو قلنـــا  ضـــع ـــــ بو ـــع الشـــرو  

 5بالتنسـيق والتعـاو  مـع الجهـال اإلداريـة المعنيـة، وهـذا وا ـ  فـي نـ  

ننــا مل مــو  بو ــع اإلرشــادال وســل  لــب األمــور ولىــن أانو ، أي القــ

ــع الجهــال اإلداريــة الم تلفــة فــي الــولارال الم تلفــة.  ليــة  بالتنســيق م

التفتي  هي  من و ع الشرو  وليس مـن مسـ وليا نا.  ـعادة األاـت 

بالضرورة أ   ىـو  لـدى  تجميلة  لما  ذسرل أ   لية التفتي  ليس

 21 ـمن األمـور المو ـوعة بالتنسـيق مـع الجهــال  ولارة الصـحة، ولىنهـا

 األارى بالنظر  ل  القوانين الموجودة، وشىر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  جمال محمد ف رو. 
 25 

 العضج دمال محم  فخرو:

أعتـذر مـن األ  الـدستور عـادل الصـياد  شىر ا  يدي الرسيس، 

ولارة بالتنســيق مــع جهــال  لتــ م الــ»ب صــوص  فســيره، فالمــادة  قــول 

و ـاسل السـالمة والصـحة  لتـوفراإلدارية المعنية بو ع الشرو  الاللمـة 

 11! هنــا  فــر  سبيــر بــين «المهنيــة اــدمال الصــحة»، ولــيس «المهنيــة

ــا   شــرو  الســالمة والصــحة وشــرو  اــدمال الصــحة. فلنتفــق أ  هن

ــة واإلاــوا  ر ــه اقتــراو فــي اللجن ــر ا، فالمســ لة ليســت أن ــا سبي أوا فرق 

عليـه    عا االموافقة عليه! ال، فهذا قانو  يا  يدي الرسيس، و د ا 

عليه في التنفيذ. ال يمىن   افة سلمة عر ية لن  و  عا االولارة 

 15 ضـي  شــيئ ا، علــ  العىــس، بــل  ـوه  قلــل مــن المســ ولية، و ــوه 
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يحصــل عــدم و ــوو و ربــا  فــي فهــم المــادة نفســها. أنــا أ ــع شــروط ا 

لمهنيــة، منــذ أ  فتحنــا أعيننــا ونحــن نســت دم هــذا للســالمة والصــحة ا

ـــة»المصـــطل   ـــم نســـمع عـــن مصـــطل  «الســـالمة والصـــحة المهني ، ول

، وبالتـالي هنـا  فـر  سبيـر، لـذا «مهنيـةالصـحة ال المة وادمال »

 5 من هذه المادة، وشىر ا. «ادمال»أقترو  لنا  سلمة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  لي؟هل  ريد أ  نعود  ل  الن  األا 

 

 21 دمال محم  فخرو: العضج

الــن  األاــلي هــو األاــ  ولىــن ال  وجــد مشــىلة فــي  عــديل  

 «اـدمال» لنـا  سلمـة مع ، «المتعلقة بو اسل»اللجنة بد افة عبارة 

 لت م الولارة بالتنسيق مـع الجهـال اإلداريـة المعنيـة »بحيث  ُقرأ المادة 

حة المهنيـــة الســـالمة والصـــ المتعلقـــة بو ـــاسل بو ـــع الشـــرو  الاللمـــة

 25 ، وشىر ا.«للعاملين بالمنشآل وأماسن العمل، و لية التفتي  عليها

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شــىر ا،  فضــل  ــعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 11 

 وزير شؤون مجلسي الشجرى والنجاب:

أاتلـ   ليسـم  لـي األ  جمـال ف ـرو أ  شىر ا  يدي الرسيس، 

ور عـادل الصـياد. معه هذه المرة وأ وافـق مـع مـا ذهـا  ليـه األ  الـدست

ليـ   بـه فـي هـذه المـادة و نمـا سـا  مقصـود ا. فـي  هذا اللفف لم يـ ل 
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هــذه المــادة نــتىلم عـــن أمــرين، نــتىلم عـــن الســالمة وعــن الصـــحة 

، وب صوص الصحة «و اسل السالمة»المهنية. ب صوص السالمة قلنا 

( بعد  عـادة التـرقيم 72المادة ) «ادمال الصحة المهنية» المهنية قلنا

يجول للم  سال الصـحية التـي  حـددها »من القانو  نفسه  ن  عل : 

 5هـذه اـدمال  قـدم « الجهة اإلدارية المعنية أ   ـ اول الفحـ  الطبـي...

للواول  ل  المعـايير الصـحيحة فـي الصـحة المهنيـة،  ذ  نحـن نقصـد 

 ــ مين الصــحة المهنيــة، وأعتقــد أ  اللفــف هنــا اــدمال  قــدم مــن أجــل 

اـحي ، ولــيس المقصــود بــه هــو الصـحة المهنيــة، و نمــا المقصــود هــو 

ادمال الصحة المهنية. اللفف بالنسبة  ليّ وا   جد ا، وسما قلـت    

 21و ــاسل »هــذه المــادة  نصــره  لــ  أمــرين،  لــ  الســالمة، وقلنــا عينهــا 

اــدمال الصــحة »قلنــا  ، وعنــدما جئنــا  لــ  الصــحة المهنيــة«الســالمة

؛ أل  هنــا  م  ســال اــحية  ــوه  راصــها اإلدارة المعنيــة «المهنيــة

 لتقديم هذه ال دمال، و وه ي  ي ذلب في المواد الالعقة، وشىر ا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شىر ا،  فضل األ  الدستور منصور محمد  رعا . 

 

 ال كتجر منصجر محم  سرظان: العضج

ــرسي  ــي  س،شــىر ا  ــيدي ال ــم عــن سلمت  « ضــع» ــوه أ ىل

 11ــ سما ذسـر األ  جـواد عبـا  ـــ هـي  « لت م». أوال : سلمة « لت م»و

ا:  ذا و ـعنا  األقوى، ألنه يجا أ   لت م الصـحة فـي هـذا الجانـا. ثانيـ 

 « ضع»سلمة ، بينما  ذا و عنا «بو ع» لت م  وه نست دم عبارة 

داريـة المعنيـة الشـرو   ضع الولارة بالتنسيق مـع الجهـال اإل»فسنقول: 

 لتــ م الــولارة بالتنسـيق مــع الجهــال »فهنــا يجــا أ  نقـول  ،«الاللمـة...
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 « ضـع»، ولـو جعلنـا أول سلمـة هـي «اإلدارية المعنية بو ع الشـرو 

، ولىـن  لتـ م فيهـا وجوب ـا، وهـذا أهـم « لتـ م»فال عاجة  ل  سلمة 

فال دمال  شي . الشي  اآلار هو بالنسبة  ل  ادمال الصحة المهنية،

ومـا هـي ال ـدمال التـي  قــدمها؟  ؟هـي األقـوى. مـا هـي الصـحة المهنيـة

 5لهـذا قلنـا  ـابق ا  ؛الصحة المهنية عبـارة عـن )اـدمال الصـحة المهنيـة(

أعتقـــد أ  و؛ «المتعلقـــة بو ـــاسل الســـالمة واـــدمال الصـــحة المهنيـــة»

 وجودها احي  وأقوى لسيا  ن  العبارة، وشىر ا.

 

 س:الرئيـــــــــــــــ

 21 شىر ا،  فضلي األات دالل جا م ال ايد.  

 

 العضج دالل داسم الزاي :

واــدمال »أنــا مــع اإلبقــا  علــ  عبــارة  شــىر ا  ــيدي الــرسيس، 

باعتبــار أنــه مــن الجيــد ابتــدا  هــذه المــادة بىلمــة  «الصــحة المهنيــة

 25، وبالتالي  تم المسـا لة عل  ولارة الصحة وجوبي ا الن لجعل  « لت م»

بو ع  لب الشـرو . بالنسـبة  لـ   ـوفير ال ـدمال الصـحية  لت م    لم 

ــالي فــد ــ  عمــال المنشــ ة، وبالت ــة  ل ــة وموجه   ولارة الصــحة فهــي معني

هما المتعلق بالسالمة والصحة فيما يتم في المحـل  راقا أمرين، وأعد

ة تم مراقبـ ـوالصحة سما  ةشرو  السالم ذلب ذا ه، أي أ  يراع  في

 11مــن أي مـواد  يــر نظيفــة، وأ  يىــو   ااالي ــىـو  يعالي ــا بــ    المحـل

لجمهــور، وفــي  لــ  االعمــال فــي و ــع  يــر اــحي  لتقــديم ال ــدمال 

الوقت ذا ه  ل م المنش ة ذا ها التي  ست دم عماال  فـي  ـوفير ال ـدمال 

التي  ضمن و  من  المتهم عند مباشر هم لألعمال، وبالتالي فد  هـذه 

الســـالمة المهنيـــة »عبـــارة العبـــارة مســـت دمة، واـــحي  أنـــه  ســـت دم 
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ولىن المراد منها هنـا هـو أ   تـوافر ال ـدمال التـي  ـ من  «والصحية

 لب السالمة الصحية والمهنية. وعليه أرى أ  ن  المـادة اـحي  سمـا 

 ورد في  واية اللجنة، وشىر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ  هنا  مـن ي يـد  واـية اللجنـة ويعتبرهـا اـحيحة، شىر ا،  

  مـــن يريـــد العـــودة  لـــ  الـــن  سمـــا ورد فـــي مشـــرو  القـــانو  وهنـــا

، « ضـع»سلمـة  لـ   « لتـ م»األالي، وهنا  من يريد  نيير سلمة 

  فضلي األات لهوة محمد الىواري. 

 21 

 زهجة محم  الكجاري: العضج

أفضل، وأود  « لت م»اقتنعت أ  سلمة  شىر ا  يدي الرسيس، 

  حا اقتراعي، وشىر ا.

 

 25 ــــــس:الرئيـــــــــ

من ي يد العـودة و ذ   بق  لدينا من ي يد  واية اللجنة شىر ا،  

 فضــل األ   لــ  الــن  سمــا ورد فــي مشــرو  القــانو ، ف يهمــا األبعــد؟ 

محمــد عبــدا  الــدليمي المستشــار القــانوني لشــ و  اللجــا  الــدستور 

 .بالمجلس

 11 

 المستشار القانجني لشؤون اللجان بالمجلس:

ــرسي  ــن   س،شــىر ا  ــيدي ال ــة هــي األبعــد عــن ال  واــية اللجن

 األالي، فاألولوية لها، وشىر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  فلنصول عل   واية اللجنة و ذا لم  ف   نعود  ل  شىر ا،  

حسا مـا اقترعـه بعـ  اإلاـوة، فهـل هنـا  مالعظـال بالن  األالي 

 أارى عل  هذه المادة؟ 
 5 

 )ال وجد  محاظاا(  

 

 ــــــــــس:الرئيـــــ

 عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل يوافق المجلس 
 21 

 )أغلبية مجافقة  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 25 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضج

تقـديم هـذه واـي اللجنـة ب  (:بعد  عادة التـرقيم 74: 92المادة ) 

 بالتعديل الوارد في التقرير. عليهاالموافقة و 91المادة عل  المادة 
 11 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال وجد  محاظاا(  

 15 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية مجافقة  

 5 

 :رئيـــــــــــــــسال

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

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 21 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 75: 91المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :ــــسالرئيـــــــــــ

 25 فضلي األات دالل جا م  هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد.

 

 دالل داسم الزاي : العضج

لدي ا تفسار، طرأل بع  الحاالل  شىر ا  يدي الرسيس، 

 11من العامل وعندما يرجع  ،التي  ىو  فيها العمالة ــ مثال  ــ مسافرة

ية واطرة بعد فترة يتبين  اابته ب مراض قد  ىو  معدالسفر 

عل  المصاعبين له في مقر العمل.   الي  ل  ولارة الصحة عن 

الحاالل التي يتم رفضها داسم ا بعد مدة من ظهور أعراض المرض، 

فىم المدة الدورية للفح ؟ هنا  قطاعال من المهم جد ا أ  
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  ضع للفح  الطبي بمجرد  فر العامل في طريق ا تثناسي لبلده 

الي هو عول المدة الدورية بالنسبة  ل  والعودة مرة أارى، فس 

بع  القطاعال المتعلقة بالمطاعم وقطا  التمري  التي يىو  

فيها اعتىا  أسثر بالجمهور، أردل أ  نعره  لية الوجوبية و لية 

 5المحا بة عند  االل ااعا العمل بعدم  اضا  عماله للفح  

 الدوري، وشىر ا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

األ  الدستور عادل  ـلما  الصـياد رسـيس قسـم ضل شىر ا،  ف 

 21 الصحة.  مىافحة األمراض بولارة

 

 الصحة:رئيس قسم مكافحة األمراض بجزارة 

ــا   شــىر ا  ــيدي الــرسيس،  بالنســبة  لــ  الفحــوص الدوريــة هن

 جرا ال معينة، ففي بع  األنشطة والوظـاس  يىـو  الفحـ  بصـورة 

 25لونال واألمـاسن التـي يىـو   نوية مثـل العـاملين فـي المطـاعم والصـا

فيها  عامل مباشر مع الجمهور والتي يىو  فيها اطر انتقال األمراض 

، سما ذسرل األاـت دالل ال ايـد المعدية. ب صوص العاملين بالصحة

  والمممر ـــال واألطبــــا  وفالعـــاملو  الصـــحيو  بمـــا فـــيهم الممر ـــ

ل للفح  بشىل دوري سل  نتين. هـذه اإلجـرا ا  ض ي ضعوترالمف

 11في طور المراجعة، واإلاوا  فـي اللجـا  الطبيـة المطلـوب هـو الفحـ  

قبل العمل، والفحـ  قبـل العمـل واقع ـا للجميـع، فـ ي طالـا عمـل يـتم 

وعندما يصـل  لـ  البحـرين  ،فحصه في بلده في مراس  معتمدة هنا 

أيض ا يعاد الفح  مرة ثانية ويعط  طالا العمل أو طالا الفي ا موعد ا 

لمطـــار فـــي أقـــرب موعــد وبعـــدها يـــذها  لـــ  المرســـ  للفحــ  مـــن ا

 15 المعني، وعالي ا هو مرس  الرالي الطبي، وشىر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أارىهل هنا  مالعظال شىر ا،  
 

 )ال وجد  محاظاا(  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة  
 21 

 ـــــــــــــــس:الرئي
ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 25 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 72: 91المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 ـس:الرئيــــــــــــــ
 11 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال وجد  محاظاا( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية مجافقة 
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 لجنة.التالية،  فضلي األات مقررة ال

 

 5 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 77: 93المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 21 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال وجد  محاظاا( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 25 لمادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذه ا 

 

 )أغلبية مجافقة 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 العضج هالة رمزي فايز:
 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 71: 94المادة ) 

 15 .جا ل من الحىومةسما هذه المادة 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال وجد  محاظاا( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟س عل  هذه المادةهل يوافق المجل 

 

 )أغلبية مجافقة 
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ذ   ُقــر هــذه المـــادة. وننتقــل اآل   لــ  المـــادة التاليــة،  فضـــلي  

 مقررة اللجنة. األات

 

 25 العضج هالة رمزي فايز:

 هذه المادة. بحذه واي اللجنة  (:95المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 11 

 )ال وجد  محاظاا( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هذه المادة؟عذه هل يوافق المجلس عل   

 15 

 )أغلبية مجافقة 
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 س:الرئيـــــــــــــــ

هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  حذه ذ   ُ 

 األات مقررة اللجنة.

 

 5 العضج هالة رمزي فايز:

 هذه المادة. بحذه واي اللجنة  (:92المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 
 21 

 )ال وجد  محاظاا(  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟عذه وافق المجلس عل  هل ي 
 25 

 )أغلبية مجافقة  

 الرئيـــــــــــــــس:

هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  حذه ذ   ُ 

 األات مقررة اللجنة.

 11 

 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 79: 97المادة ) 

 يل الوارد في التقرير.هذه المادة بالتعد
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 الرئيـــــــــــــــس:

األاــت لهــوة   فضــلي هــل هنــا  مالعظــال علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد الىواري. 
 

 5 العضج زهجة محم  الكجاري:

 ذا سا  هنا  مجـال أل  يىـو  البنـد  شىر ا  يدي الرسيس، 

ا فــي فــذلب أفضــل )هـــ( مــادة مســتقلة ؛ أل  اطــة الطــوارص واصواــ 

، بيرة من المهم أ   ىو  في مادة منفردة  عطيها أهميةالمنشآل الى

فـي عالـة وجـود و ،بعـ  البـرام  ل طـط الطـوارصهنا  اصوا ا أ  و

ا فـي عالـة وجـود   21طوارص ما هي الجهـال التـي يجـا أ   ـذها اصواـ 

فــدذا سـا  هنـا  مجــال أل   ىـو  فـي مــادة  ؟مـواد سيماويـة و يرهـا

 وشىر ا. مستقلة فيفضل ذلب، واألمر راجع  ليىم،

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شىر ا،  فضل األ  دروي  أعمد المناعي. 

 

 العضج درويش أظم  المناعي:

بالنسبة  ل  البند )هـ( الـذي يـن  علـ    شىر ا  يدي الرسيس، 

ـــاملين فيهـــا» ـــة المنشـــ ة والع ـــوفير اطـــة طـــوارص لحماي ـــد أ  «   أعتق

 11 ا.العاملين قبل المنش ة ألنه عامل  نساني، وشىر 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لم أفهم قصد  يا أ  دروي ، أرجو اإلعادة.  
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 العضج درويش أظم  المناعي:

 ـوفير اطـة طـوارص لحمايـة »البند )هــ( يقـول:   يدي الرسيس، 

ـــــ   «العـــــاملين»أرى  قـــــديم سلمـــــة « المنشـــــ ة والعـــــاملين فيهـــــا عل

 أل  اإلنسا  أهم من المنش ة، وشىر ا. «المنش ة»
 5 

 يـــــــــــــــس:الرئ

مشـــىور علـــ  هـــذا الـــنفس اإلنســـاني. علـــ  ســـل،  ذا عميـــت  

المنش ة عميت العاملين فيها.  ذا سـا  هنـا  بيـت يحتـر  وعميتـه مـن 

 االعترا  فقد عميت الساسنين فيه، و ال ما هو رأيب؟ 

 21 

 العضج درويش أظم  المناعي:

وهــذا  أوال  نقــوم با ــت را  العمــال مــن المنشــ ة  ــيدي الــرسيس، 

أهم شي ، وعادة مـا  و ـع نقطـة  جمـع فـي المصـانع، وبعـدها نحمـي 

 المنش ة.
 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

لحمايـة »أرى أ   عديلب  ير منا ا، فىي   تىو  العبـارة  

 ؟«العاملين في المنش ة والمنش ة

 

 11 العضج درويش أظم  المناعي:

 ، وشىر ا.«عماية العاملين والمنش ة»العبارة  تىو   
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األات جميلة علي  لما .  شىر ا،  فضلي 
 15 
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 العضج دميلة علي سلمان:
فـي  في قانو  العمل موجـود هـذا الـن  شىر ا  يدي الرسيس، 

بـنفس الصـيا ة وهـو الصـحي ، ال مـا الباب المتعلـق بـاألمراض المهنيـة 

منفــردة  فضــل بــه األ  درويــ  المنــاعي، باإل ــافة  لــ  أ  هنــا  مــادة 

 5ب طــة الطــوارص فــي قــانو  العمــل أوجبــت علــ  ســل م  ســة أ   ضــع 

اطة طوارص، وأ   بلم الولارة بهذه ال طة التي أعد ها، فقـانو  العمـل 

 ن  بالتفصيل عل  هذا المو و ، وشىر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21 شىر ا،  فضل األ  الدستور محمد علي عسن علي. 

 

 سن علي:ال كتجر محم  علي ظ العضج

أؤيد وأثني عل  ما ذسر ه األات لهـوة  شىر ا  يدي الرسيس، 

الىــواري مــن أهميــة  فــراد مــادة ل طــة الطــوارص؛ أل  مو ــو  اطــة 

 25الطوارص قـد يتعـدى مو ـو  الصـحة والسـالمة المهنيـة  لـ  أمـور أو ـع 

 والـدفا  المـدني وأمـور أاـرى. سـو  ذلـب موجـودوأسثر  تعلق بالبيئـة 

وأبعـد مـدى  ىـو  شـامال يعتـ   هنـا ه سيد يمنع  في قوانين أارى ال

 مما يتعلق فقط بمو و  الصحة المهنية، وشىر ا.
 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 شىر ا،  فضل األ  الدستور منصور محمد  رعا . 
 

 العضج ال كتجر منصجر محم  سرظان:

ــرسيس،  ــاعي شــىر ا  ــيدي ال  :أردل أ  أ ــ ل األ  درويــ  المن

 15لنســ ل أنفســنا: هــل نــ  ي بالعــاملين  ؟لعــاملين أم المنشــ ةا ،ب يهمــا نبــدأ

ومـــن ثـــم ن  ـــس الم  ســـة أم ن  ـــس الم  ســـة ونضـــع لهـــا القـــوانين 

المنشـ ة نبدأ بواإلجرا ال ثم نوظ ؟  ذا سا  هذا هو الحاال فمعناه 
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أوال ؛ ألنه ال يمىن أ     ي بالعمال ومن ثم    س المنش ة، من الـذي 

 وشىر ا. ؟مال يعطيب راصة إلعضار الع
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ال أارى؟هل هنا  مالعظشىر ا،  

 

 )ال وجد  محاظاا( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21علــ  ســل، األاــت لهــوة الىــواري اقترعــت  فــراد مــادة ل طــة  

مىتوب ــا، وال نعــره هــذه المــادة  اقتراعهــا الطــوارص، لىنهــا لــم  قــدم

نّـ  علـ  اقتراعهـا. فـ رى أ  ومضامينها. والدستور محمد علـي عسـن ث

و ذا سا  لدى اإلاوا  ايا ة محددة  ،نصول عل  المادة سما وردل

هـل باإلمىا  قبل أاذ الـرأي النهـاسي التقـدم بهـا إل ـافة هـذه المـادة. 

 25 يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟

 

 )أغلبية مجافقة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بت  ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  11ع

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 العضج هالة رمزي فايز: 

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 11: 91المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

  وجد  محاظاا( )ال

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية مجافقة  

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  21 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.
 

 العضج هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 12 :99المادة ) 

 25 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 

 11 )ال وجد  محاظاا(  

 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 15 

 )أغلبية مجافقة 
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 لرئيـــــــــــــــس:ا

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

 التالية،  فضلي األات مقررة اللجنة.

 

 5 العضج هالة رمزي فايز:

 هذه المادة. بحذه واي اللجنة  (:211المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالعظال عل  هذه المادة؟ 

 21 

 ( )ال وجد  محاظاا
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هذه المادة؟عذه هل يوافق المجلس عل   

 25 

 )أغلبية مجافقة 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي  حذه ذ   ُ 

 11 األات مقررة اللجنة.

 

 العضج هالة رمزي فايز:
ة بالموافقـة  واـي اللجنـ (:بعـد  عـادة التـرقيم 11: 212المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 15 




