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 العضــــــــــــو أ مـــــــــــــــد  براهيــــــــــــــم بهـــــــــــــــ اد.

ـــــــري .العضـــــــو  ـــــــدمتور أ مـــــــد ســـــــالم الع  ال

 العضــــــــــــــو أ مــــــــــــــد مهــــــــــــــد  الحــــــــــــــداد.

 العضـــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــــماعيل البنمحمــــــــــــد.

 العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أ مــــــــــــــد المهـــــــــــــــ  .

 العضـــــــــــــو جمعـــــــــــــة محمـــــــــــــد ال عبــــــــــــــي.

 العضــــــــــــــــو جميلــــــــــــــــة علــــــــــــــــي ســــــــــــــــلما .

 العضــــــو الــــــدمتورة جهــــــاد عبــــــدا  الفا ــــــل.

 العضــــــــــــــو جـــــــــــــــواد  بيـــــــــــــــب الخيـــــــــــــــا .

 العضــــــــــــــو جــــــــــــــواد عبــــــــــــــدا  عبــــــــــــــا .

ــــــــــــــار  النعي  مــــــــــــــي.العضــــــــــــــو  مــــــــــــــد مب

ـــــــــــــد  ســـــــــــــين المســـــــــــــقطي.  العضـــــــــــــو سال

 العضــــــــــــــو سالـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد المســـــــــــــــلم.

 العضـــــــــــــو سمـــــــــــــيس  مـــــــــــــد الرميحـــــــــــــي.

ـــــــــــــد المنـــــــــــــاعي.  العضـــــــــــــو درويـــــــــــــ  أ م

 العضـــــــــــــــــــــو دال  جاســـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــــد.

ــــــــــــــــر . ــــــــــــــــدا  ف  العضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عب

 العضـــــــــــــو وهـــــــــــــوة محمـــــــــــــد ال ـــــــــــــوار .

ـــــــــــــــد. ـــــــــــــــل الم ي  العضـــــــــــــــو ســـــــــــــــامية سلي

ـــــــدا . ـــــــدمتور ســـــــعيد أ مـــــــد عب  العضـــــــو ال

 ة.العضــــــــــــــو ســــــــــــــمير اــــــــــــــاد  البحارنــــــــــــــ

 العضـــــــو الـــــــدمتورة سوســـــــن  ـــــــاجي  قـــــــو .

ــــــــــــــة. ــــــــــــــد    ر م  العضــــــــــــــو اــــــــــــــاد  عي

ــــــــ  الموســــــــو .  العضــــــــو الســــــــيد  ــــــــياء يحي
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 العضـــــــــــو عـــــــــــاد  عبـــــــــــدالر من المعـــــــــــاودة.

 العضــــــــــو عبـــــــــــدالر من محمــــــــــد جمشـــــــــــير.

ـــــــل. ـــــــدالع ي   ســـــــن أب ـــــــدمتور عب  العضـــــــو ال

 العضـــو الـــدمتور عبـــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

ـــــــن المنصـــــــور. ـــــــدالوهاب عبدالحس  العضـــــــو عب

ــــــــــــــــي عيســــــــــــــــ  أ مــــــــــــــــد.  العضــــــــــــــــو عل

ــدالجبار ال ــوهجي. ــدمتورة فاطمــة عب  العضــو ال

ـــــي. ـــــي  ســـــن عل ـــــد عل ـــــدمتور محم  العضـــــو ال

ـــي محمـــد الخ اعـــي. ـــدمتور محمـــد عل  العضـــو ال

ــــــد ســــــر ا . ــــــدمتور منصــــــور محم  العضــــــو ال

ـــــــــي سضـــــــــور . ـــــــــي دينـــــــــا  يل  العضـــــــــو نانس

ـــــــــــــــــاي . ـــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــ   ف  العضـــــــــــــــــو هال

 

  براهيم    طريفعبدالجليل سعادة السيد وقد  ضر الجلسة 

ا مين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الح ومة سعادة السيد 

 غانم بن فضل البوعينين ووير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 1 مما  ضر الجلسة بع  ممثلي الجها  الرسمية وهم:

 الداسلية: من ووارة 

نقيــب محمــد يــونس الهرمــي رئــيس شــعبة اال صــا  بمجلســي ال -5

 .ب واللجا  الووارية بإدارة الش و  القانونيةالشورى والنوا

مـــ وم أو  أ مـــد عبـــدا  الجـــاو   ـــاب  قـــانوني بـــإدارة ال -7

 51 .الش و  القانونية
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 العد  والش و  اإلس مية وا وقاف: من ووارة 

دمتورة نـــورة بنـــة سليفـــة بـــن عبـــدا     سليفـــة مستشـــار الـــ -

 .قانوني

 

 1 :ة اإلس ا من ووار 

 مستشار قانوني. المناعية فاطمة  براهيم السيد -

 

 من ووارة ش و  مجلسي الشورى والنواب: 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوميل المساعد لشـ و  مجلسـي  -5

 51 الشورى والنواب.

 السيد أمبر جاسم عاشور المستشار القانوني. -7

 وعدد من مدير  اإلدارا  ورؤساء ا قسام وموظفي الووارة. ــ 

 

 ة الصحةمن ووار: 

 51 مريم  براهيم الهاجر  مدير  دارة الصحة العامة.الدمتورة  -5

 الدمتور عاد  سلما  الصياد رئيس قسم م افحة ا مراض. -7

 الدمتورة وفاء  براهيم الشربتي استشار  احة عامة. -3

 السيد محمود رشيد شريف مستشار ش و  المجالس. -4

 السيد أسامة أ مد عثما  المستشار القانوني. -1
 71 

عبـدا  نااـر ا مـين العـام مما  ضرها الدمتور أ مـد 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلوما ، والـدمتورة فوويـة 

يوســف الجيــب ا مــين العــام المســاعد لشــ و  الع قــا  واإلعــ م 

والبحوث، والسيد عبدالناار محمد الصديقي ا مين العام المساعد 

 71جي لش و  الجلسا  واللجا ، والدمتور عصام عبدالوهاب البرون

ـــة سرئـــيس هياـــة الم تشـــارين القـــانونيين بـــالمجلس، وأعضـــاء هيا
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المستشارين القانونيين بالمجلس، مما  ضرها عدد مـن مـدير  

 معـالياإلدارا  ورؤساء ا قسام وموظفي ا مانة العامة، ثم افتـتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 1 الرئيـــــــــــــــس:

سيـــر، بســم ا  الــر من الــر يم، أســـعد ا  اــبا  م ب ــل 

مـن دور االنعقـاد العــاد  الثالـم مـن الفصــل  ةنفتـتح الجلسـة الثالثـة عشــر

التشريعي الرابع، ونبـدأ بـت وة أسـماء ا عضـاء المعتـذرين والنـائبين عـن 

الجلسة السـابقة.  فضـل ا ع عبـدالجليل  بـراهيم    طريـف ا مـين العـام 

 51 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

الســ م علــي م ور مــة ا  وبرما ــه، شــ ر ا ســيد  الــرئيس، 

اعتذر عن  ضور هذه الجلسة  وأسعد ا  ابا  م جميع ا ب ل سير،

 51مل من أاحاب السعادة: جما  محمد فخرو لوفاة المنفور له بإذ  ا  

فــ اد أ مــد الحــاجي لظــرف اــحي طــاره مــن  ا  عليــه و، سالــه  عــال 

 ر  الممل ة، وش ر ا.نوار علي المحمود للسفر ساوبالصحة والعافية، 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 71ش ر ا، وبهذا ي و  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متـوافر ا. 

 ل  البند التالي من جدو  ا عما  والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 ؟فهل هنا  م  ظا  عليهامضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(
 71 
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 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقــل اآل   لــ  البنــد .  ذ   قــر المضــبطة ممــا ورد   لــي م 

ـــة  ـــر لجن التـــالي مـــن جـــدو  ا عمـــا  والخـــاص بموااـــلة مناقشـــة  قري

الخدما  بخصوص مشرو  قانو  بإادار قانو  الصحة العامة، )المعد 

ــس الشــورى(، ابتــداء   ــانو  المقــدم مــن مجل  1مــن فــي  ــوء االقتــراو بق

. وأطلـب مـن ا سـة هالـة رمـ   التـرقيم(  عـادةبعد  512: 572)المادة 

 فاي  مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 :هالة رمزي فايز العضو

 51 (:بعد  عادة التـرقيم 512: 572المادة ) ش ر ا سيد  الرئيس، 

 بالتعــديل الــوارد فــي التقريــرهــذه المــادة علــ   بالموافقــة واــي اللجنــة 

 .باإل افة  ل   ذف البند ) (

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51ا ع أ مد  براهيــم   فضل هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

الواقـع هـذه المـادة وبـا سب البنـد فـي ، ش ر ا سـيد  الـرئيس 

 71  ـافة ملمـة واقتر ـة سبق أ   طرقنا  ليه في الجلسـة الما ـية  (أ)

 ل  الحيوانا ، ول ن اللجنة مش ورة أبقة علـ  البنـد  «المفترسة»

وهـذه عبـارة مطاطـة  ،«أ. اال تفاظ بأ  نو  من الحيوانـا »مما هو 

مانة أليفـة أو مفترسـة. ال يم ـن سواء و عني ال ثير من الحيوانا  

ــا وفيــه عقوبــا  علــ  شــخب يحــتفأ فــي بيتــه بقــ  أو  أ  أ ــع قانون 

ـــن الحي ـــب أو بقـــرة أو أ  نـــو  م ـــا  ا ليفـــة. هنـــا  فـــر  بـــين مل  71وان
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ــا   الحيوانــا  ا ليفــة والحيوانــا  المفترســة. مــا  القصــد أ  الحيوان

فــي البيــو  ويجــب أ  يعاقــب  اال تفــاظ بهــاالمفترســة هــي التــي يمنــع 

عليها القانو ، وليس مل نو  من أنوا  الحيوانا ، وقد أو ـحنا ذلـك 

نـا  المفترســة ال أ  سـابق ا ومنـا نتوقـع أ  اللجنـة سـتتطر   لـ  الحيوا

 1 ، وش ر ا.«الحيوانا »  تفي بذمر ملمة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

رئيسـة  ش ر ا،  فضلي ا سة الدمتورة جهاد عبدا  الفا ـل 

 . اللجنة

 51 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 ذا سمحة لي، معاليك وجهة في نهاية  ش ر ا سيد  الرئيس، 

نا لـن نرجـع مـرة ثانيـة  لـ  مناقشـة هـذه المـادة  الجلسة الما ية  ل  أن

  عليها اليـوم.  ننا ناقشناها بما فيه ال فاية، ومن المفترض أ  نصو 

 51ه سـعادة العضـو أ مـد بهـ اد أنـلالنقطة الثانية التي أ ببة أ  أو حها 

، «... رر علـ  الصـحة العامـة عنها ذا  سبب »في ادر المادة  رَمِذُ

 ، وش ر ا.احيحفأعتقد أ  البند 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 71 ش ر ا،  فضلي ا سة دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

طبع ـا بدايـة أشـ ر اللجنـة التـي أسـذ   ش ر ا سيد  الـرئيس، 

ا سـذ بمـا  ـم   بناء عليـه ، والذمناقشته في الجلسة الما ية ةبما  م

 71ا مـر اآلسـر  .لوجود  عـارض بـين مـاد ين ( ) ذف البند من  هاقتر ت
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الــذ  مــا   ولــه  ســاؤ  مبيــر ســ   الفتــرة التــي مضــة منــذ انتهــاء 

و ــح التــي أا يتعلــق بــدورا  الميــاه فــي الســ ن الجلســة الما ــية فيمــ

ــر  ــوابســعادة ووي ــا  و شــ و  مجلســي الشــورى والن ـــ ممث ــــ أ   وجــه ـ

ا أ  هنـا  ش بي نعما ، وبعد النقابس ن ال هذه المادة ساصنصراف ا

ــا شاســع ا،   1مــر ريــف الــذ  ورد فــي مشــرو  القــانو  ذففــي التعاست ف 

نحــن نعلــم أ  الحفــاظ  صــناعية والتجاريــة ومــا  لهــا  فســير.المحــا  ال

الضروريا  ول ن في بع  المـواد التـي مسـة من  عل  الصحة العامة

نه   يم ية ما  النب مطلق ا ورا  المياه المناسبة وال افما يتعلق بد

مــا  هنــا  رد مــن دورا  الميــاه فــي المسـامن الخااــة، ويمتـد  لــ  

 51ســ ن، فلــذلك مــا   خــب التو ــيح بيانــه أنهــا للقبــل ســعادة الــووير 

ا لـدى ي من االقترا ا  أ   حدد بأنهـا سـ ن عمـال ، واالقتـراو أيضـ 

نظر  ل  أ من  أ  يُجهاد الفا ل عنه والدمتورة نة وسألة ا سة اللج

ا يجـب . أيهـذه الج ئيـة  ،«الــذبائح»ا سـذ فـي االعتبـار أننـا  ـذفنا ضـ 

يتعلـق  امـ مه هنا  سـ اال     ة الصحةأ من   ضور سعادة وويرومنة 

ــق ــاب المتعل ــه عنــد مناقشــة الب  51 ،بهــا بالمســ ولية السياســية وقــد طر ت

ر ووارة وأنا أذم ذا ه وجه الس ا    سن ومذلك الدمتور محمد علي

ئيا  الواردة مـن ووارة الصـحة  تـ  ال به، وقد استخرجة المر الصحة

ي و  هنا   داسل في الرقابة السياسية نظر ا  ل  أ  هنـا  اسـتجواب ا 

قائم ا بخصوص ذبـح المواشـي عنـد اإلسـوة فـي مجلـس النـواب، ومـا  

 71نه بعد اـدور القـانو   »رأ  ووارة الصحة  ذف الفصل مام    يم 

م بالموافقـة علـ  قـانو  نظـام م اولـة المهـن الطبيـة 7154لسنة  52رقم 

ســناد مهمــة اإلشــراف  البيطريـة لــدو  مجلــس التعــاو  لــدو  الخلــي   ــم 

عل  جميع المنشآ  البيطرية  ل  الجهة المس ولة عـن الثـروة الحيوانيـة 

ــديا ، أال وهــي ووارة ا شــنا  وشــ  «والمستحضــرا  البيطريــة و  البل
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منشــآ  بيطريــة  ذ  فــالووارة المســ ولة عنهــا ليســة ووارة  أنهــاوطالمــا 

 ذا مانة  ــ يجب أ  نضع في اعتبارنا ــ الصحة  ولذلك معالي الرئيس

 ندر   حة قانو  الصحة العامة فـي  ـين أنـه بموجـب القـانو  المسألة 

ق نظـر ا طبيووارة التالجهة المس ولة ليس من استصاص الوبموجب رأ  

 1نــدر   حـــة مســ ولية مـــن يا مـــر إذ  فــوجــود قـــانو  يــنظم ذلـــك  لــ  

أ من  أ  ي سذ هذا فـي الحسـبا  عنـد مناقشـة المـادة  ؟واستصاص من

وأ  يــتم النظـــر  لـــ    ـــافة ســ ن العمـــا  فيمـــا يتعلـــق بـــدورا   513

 المياه، وش ر ا.

 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين وويـر شـ و   ا عش ر ا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

 51ممــــا  فضـــلة ا ســـة دال  ال ايــــد  شـــ ر ا ســـيد  الـــرئيس، 

، أنــا ســ ن العمــا لســ ن المقصــود بــه وأشــار   لــ  أننــي بينــة أ  ا

هــذا لــيس  حديــد ا أنــه ســ ن  اــوبة فــي ذا  الجلســة الما ــية أ 

 .«ممثا »وقد  فضلة ا سة دال  في بداية م مها وقالة ، العما 

 لـ  ينصـرف  ( )ولـيس  حديـد ا، بمعنـ  أ  البنـد  مثاال نعم أنا  ربته 

 71   مــا  ولــم يحــدد  «أ » يــم قــا  «  ــر  أ  مبنــ  أو مســ ن»

... لخ، ول ـن فنـد  للتـأجير السـ نيس ن ساص أو سـ ن عـام أو 

 ل  علم الووارة أ  هنا  قصور ا في هـذه الخدمـة بالـذا ،  مت  ما نما

مــن  قهــا أ   وقــع فوهــي  ــوفير دورا  ميــاه اــحية مافيــة ومناســبة، 

هذه العقوبة عل  المالـك فـي هـذه الحالـة، وبالتـالي المقصـود فـي هـذه 

 71المادة ليس فق  س ن العما  ول ن أ  مس ن، ولقد بي نـة سـابق ا 
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بنــ   مــر علــ  جهــا    وميــة مثــل ووارة أ  ســرائ  المبنــ  قبــل أ  ي

البلديا  للنظر فيها، وقد ينمو  لـ  علـم الح ومـة بهـذه المخالفـة مـن 

قبل جيرا  هذا الس ن أ  هنا  قصور ا ما. أرى أ  هذه المادة أمثر 

عموميـــة وشـــمولية، وفيهـــا مـــن المصـــلحة والفائـــدة أمثـــر مـــن  حديـــد 

 1ما  فضل به ا ع أ مـد س ن العما  فق ، هذا أوال . ثاني ا: بخصوص 

ـــ ا   ـــو  الحيوانـــا  بهـــ اد بالنســـبة  لـــ  الحيوانـــا  المفترســـة، أ يان 

ــ  ســبيل  ــا  المفترســة، عل ــر مــن الحيوان ا ليفــة مضــرة بالصــحة أمث

المثـا : ال لــب المســعور  تـ  لــو مــا  مـن الحيوانــا  ا ليفــة  ال أنــه 

العامة، أسطر من الحيوانا  المفترسة، وبالتالي ي و  مضر ا بالصحة 

 51علـ  الصـحة العامـة   ذا  سبب عنها  رر»ة والقيد أ   في ادر الماد

ــ ا، مهمــا مــا  هــذا الحيــوا ، ســواء مــا   يوان ــ«أو البياــة...  وأ األيف 

ــ . أرى فــي قضــايا اال تفــاظ بالحيوانــا  المفترســة التــي امفترســ   ا يوان 

ى رأيناها م سر ا في بع  الم ار  والبيـو  أ    ـو  هنـا  مـواد أسـر

ــا  المضــرة بالصــحة  ــو  مــن الحيوان ــا. هــذه المــادة بصــدد أ  ن  عالجه

 51العامة والبياة سواء مانة  يوانا  مفترسة أو  يوانا  أليفة، فأعتقد 

ــه شــمولي« الحيوانــا »أ  لفــأ  ــده بنــو  معــين،  ةفي أمثــر مــن  حدي

 وش ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 71 ش ر ا،  فضل ا ع عبدالر من محمد جمشير. 

 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

مل الجد  الذ  أراه  ـو  هـذه المـادة  ش ر ا سيد  الرئيس، 

 4منذ الجلسة الما ية و ل  اآل  بسبب قيام اللجنة بحذفها مـن المـادة 

 71لت منـا بمـا أ ـ  فـي الـنب اونقلها  لـ  بـاب العقوبـا ، وأ صـور لـو أننـا 
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لجــد  لــيس الح ــومي الــذ  وافــق عليــه مجلــس النــواب ل ــا  هــذا ا

موجود ا. هذه المخالفا   شملها قوانين أسرى بحسب ما ذمر ه ا سة 

ــاه.  دال  ال ايــد.  فــر باــر مــن دو  رسصــة ي ــو  ســاص بمصــادر المي

أ مد به اد  عالجه جها  أسرى ومواد أسرى وليسة هذه  ا ع «أسد»

 1المادة. أ صور أ  ا مور التي لها ع قة بالصحة العامة هـي التـي  طبـق 

لتــ ام بــالنب مورة فــي هــذه المــادة، لــذلك أرى االيهــا العقوبــة المــذعل

الح ومي للخرو  مـن هـذا الجـد ، ونقـل هـذه المـادة مـرة أسـرى  لـ  

 ، وش ر ا.4المادة 

 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

يقتـرو العـودة  لـ  مـا ورد فـي  جمشير ش ر ا، ا ع عبدالر من 

الــذ  وافــق عليــه ا مــر  وهــوالمشــرو  ا اــلي بــدال  مــن  واــية اللجنــة 

مجلــس النــواب، لــذلك أرى يــا أع عبــدالر من أ    تــب هــذا االقتــراو 

ا ع أ مــد مهـــد    تــ  يعــرض علــ  اإلســوا  للتصــوية عليــه.  فضــل

 51 الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

( أ)، البنــــد 512، بخصــــوص المــــادة شــــ ر ا ســــيد  الــــرئيس 

حة العامة والبياة، أعتقد بضرر الطيور في المسامن عل  الص المتعلق

 71أ  هـذه المشـ لة  عـاني منهـا ال ثيـر مـن العـائ   البحرينيـة،  يـم 

 ننا ن  أ في أسطح المنـاو  ا قفـاص التـي  و ـع فيهـا ال ثيـر مـن 

ــين الجــار  ــر مــن المشــامل مــا ب ــدواجن والحمــام ممــا يســبب ال ثي ال

 311مـة وجاره، والمخالف في مثل هذه ا شياء يعاقـب بالسـجن أو بنرا

دينار أو بالعقوبتين، وس الي  ل  المعنيين لو افتر ـنا  ـدوث  شـ ا  
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 يف يم ـن للسـلطا  المختصـة فبين الجيرا ، ولم يستطيعوا  له، 

 فرض  راد ها في هذا الشأ  و ل هذا اإلش ا ؟ وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 1 ش ر ا،  فضل ا ع أ مـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

بخصـــوص مـــا ذمر ـــه فـــي الجلســـة  شـــ ر ا ســـيد  الـــرئيس، 

السابقة لم يتطر  المجلس  ل  مو و  عدم مناقشة المواد التي  ولـة 

 51  ل  اللجنة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

هــذه المــادة لــم  حــا   لــ  اللجنــة، هــذه المــادة نوقشــة ولــم يــتم  

ا فــي جلســة اليــوم للمناقشــة مــن التصــوية عليهــا علــ  أســا  عر ــه

 51 جديد، المواد التي  ولة  ل  اللجنة مو و   سر.

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

نحن   لمنا فيها في الجلسة الما ية، وقدمة مقتر  ا بإ افة  

، واآل  سـمعنا مـن وويـر شـ و  مجلسـي «الحيوانـا  المفترسـة»عبارة 

 71رى  نطـــي مو ـــو  الحيوانـــا  الشـــورى والنـــواب أ  هنـــا  قـــوانين أســـ

اإلسوا   ذمير  بـأ  قـانو  ذمـر فيـه  عل المفترسة، ومنة أ من  

منع  ربية الحيوانا  المفترسة    مانـة أسـود ا أو نمـور ا أو أ   يـوا  

قوانين  منع  واجد  لم   ن هنا مفتر   ت  ن تفي به، ول ن  ذا 

فأ صـــور أ  و ربيـــة الحيوانـــا  المفترســـة ومشـــاهد ها علـــ  الطبيعـــة، 

 71نذمرها عل  ا قل في هذا القانو ، و   ما  قانون ا ساا ا بالصحة، 

 وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين وويـر شـ و   ا عش ر ا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 
 
 1 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 
 صــحيح ا لمــا قلــة وهــو مــذمور فــي شــ ر ا ســيد  الــرئيس،  

ـــا متعلق ـــا بالحيوانـــا   المضـــبطة الســـابقة، أنـــا لـــم أقـــل    هنـــا  قانون 

ـــانو  متعلـــق بالحيوانـــا   ـــا ي ـــو  هنـــا  ق المفترســـة، بـــل قلـــة ربم

ــي قــد  ــور الت ــا  والطي  51المفترســة. نحــن فــي هــذه المــادة بصــدد الحيوان

قـد أ  ملمـة يسبب وجودها  رر ا علـ  الصـحة العامـة أو البياـة، وأعت

أشمل ويقصد بها الحيوانا  المفترسة والحيوانـا  ا ليفـة.  « يوانا »

ا ع أ مد به اد مصر عل  ذمر الحيوانا  المفترسة في المـادة بينمـا 

ـــا »ملمـــة  ـــن  «الحيوان ـــا . ال يوجـــد أ لـــ  م  شـــمل جميـــع الحيوان

 51الدجا ، ومن  ربية الدجا ، ول ن في سنة من السنوا  مانة هنا  

ن ا الطيور والدجا ، عل  الرغم من أ  الدجا  ليس من الحيوانا   نفلو

المفترسة ول ن سـبب  ينهـا  ـرر ا بالصـحة العامـة، وبالتـالي أ ـعف 

«  يوانـا »ذلك أعتقـد أ  لفـأ المخلوقا  قد  خر  لك مشـامل، لـ

مائـة بالمائـة. لمـاذا نحـدد الحيوانـا  هنـا بالحيوانـا  المفترسـة  اـحيح

ا مــن غيرهــا والحيوانــا  ا ليفــ  71ة؟ هنــا   يوانــا  وطيــور أقــل افتراســ 

 ول نها قد   و  أمثر  رر ا عل  الصحة العامة والبياة، وش ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضلي ا سة دال  جاسم ال ايد.  
 71 

 دالل جاسم الزايد: العضو

ا ع وويـر شـ و  سـعادة  عليق ـا علـ  رد  شـ ر ا سـيد  الـرئيس، 

مجلسي الشورى والنواب بشأ   ر  المس ن، المس ن سـوف يعـاين 
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  لــ مــن الخــار     مــا  هــذا المســ ن قــد  ــر  أم ال، ولــن يضــطر 

لــدسو   ليــه. يقلقنــي وبشــدة مو ــو  دورا  الميــاه    مانــة مناســبة ا

ومافية أم ال، هنا  ظروف  جعل اإلنسا  ي تفـي بـدورة ميـاه وا ـدة 

ة، وينبني أ  ي سذ هذا بالحسبا . بخصوص النب الذ  و  و  م ئم

 1  لم عنه ا ع عبدالر من جمشير، مانة المادة موجـودة فـي المـادة 

، 512التي نب فيها عل  جميع ا فعا  التي نقلتها اللجنة  ل  المادة  7

ــوارد فــي المــادة  هــو ا اــح،  تــ   7ول ــن فــي الحقيقــة التفصــيل ال

منـا نتطـر   ليهـا  ـو     مانـة مطلقــة أو  بالنسـبة  لـ  ا مثلـة التـي

فهــي واردة فيهــا. أ منــ  علــ  اإلســوا  االطــ   مــن جديــد علــ   ةمقيــد

 51،  يـم 512التـي  ـم  ـذفها مـن المشـرو  واالمتفـاء بالمـادة  7المادة 

. 512يوجـد بهــا  فصـيل أفضــل ب ثيـر مــن التفصـيل الــوارد فـي المــادة 

ين، ول ن  ختلف اياغة احيح أنه  تشابه ا   ام في ملتا الماد 

النب. دائم ا ما نسع   ل  أ    و  النصوص ماملة، لذلك ا ـطر  

أ   وافـــق علـــ   ـــذف البنـــد  ،  نهـــا وجـــد  أ  هنـــا   لـــ  اللجنـــة 

 51 ش الية  طرقنا  ليها في الجلسـة الما ـية. أقتـرو أ  يـتم  رجـا  هـذه 

قانو  الـذ  الواردة في مشرو  ال 7المادة  ل  اللجنة، ومقارنتها بالمادة 

بني من مجلس الشورى، والذ  استنر  ال ثير من الوقة عنـد و ـعه 

للعديــد مــن ا مــور التنظيميــة، والتــي مانــة بح ــم استصــاص بعــ  

ا شــخاص فــي المجــا  الصــحي، وهــذا لــيس  قلــي   مــن شــأ  الجهــا  

 71ا سرى في هذا ا مر، ول نني قرأ  أمر ا  طرقة  ليه الح ومة في 

هنــا   ــداس   فــي االستصااــا  ويطلــب اســتبعاده،  قريرهــا  ــو  أ  

وبالتـالي هــذه المــادة  حتــو  علــ  عــدد مبيــر مــن ا فعــا  والعقوبــا ، 

ونحن دائم ـا نقـو     ا فعـا  يجـب أ    ـو  وا ـحة ومحـددة وسـهلة. 

التـي  7أقتـرو أ   ـتم  عـادة هـذه المـادة  لـ  اللجنـة، ومقارنتهـا بالمـادة 

ا مانــة   71موجــودة فــي المشــرو ، و والــة النصــوص غيــر المحــددة أساســ 
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و ر يبهـا. ال يجــوو أ  نسـتخدم مســألة الـدسو   لــ  المسـامن الخااــة 

فيما يتعلق بدورا  الميـاه، وقـد أقبـل بتطبيـق العقوبـة الـواردة فـي نـب 

ــ  المالــك  ذا مانــة دورا  الميــاه غيــر مناســبة، ول ــن ال  المــادة عل

مافيـة،    ظـروف اإلنسـا  هـي التـي أقبل بتطبيقهـا  ذا مانـة غيـر 

 1 ح م مسألة ال فاية. أ من  عل  المجلس أ  يقبل بإ الة هذه المادة 

 لــ  اللجنــة للم يــد مــن الدراســة مــع اإلســوا  فــي ووارة الداسليــة وووارة 

العد  والش و  اإلس مية وا وقاف، وأ وجه بالش ر  ل  ممثلـي ووارة 

 و  اإلســــ مية وا وقــــاف علــــ  الداسليــــة وممثلــــي ووارة العــــد  والشــــ

 ضورهم جلسا  المجلس، ونأمل أ   ناق  هذه العقوبا  فـي اللجنـة 

 51دو  التــداسل مــع نصــوص مــواد بــبحضــورهم، و ــب  نصــوص المــواد 

 القوانين ا سرى، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين وويـر شـ و   ا عش ر ا،  فضل سعادة  

 51 والنواب. مجلسي الشورى 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

 عقيب ـا فقـ  علـ  الج ئيـة التـي أورد هـا ش ر ا سيد  الرئيس،  

ا سة دال  ال ايد عندما قالة ربمـا   ـو  دورة ميـاه وا ـدة مافيـة، 

 71 ر  أ  مبنـ  أو مسـ ن بـدو  »ال س ف في ذلك،    النب يقو : 

مانـة دورة الميـاه الصـحية ،  ذا «دورا  مياه احية مافية ومناسـبة

الوا دة مافية، فليس هنا  مدسل للجها  في  نريم ف   أو معاقبـة 

 ف  ، وش ر ا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 فضل ا ع الدمتور محمد عبدا  الدليمي المستشار ش ر ا،  

 القانوني لش و  اللجا  بالمجلس. 

 
 1 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: 

ورة، ومانة ظهذه المادة بها أفعا  مح ش ر ا سيد  الرئيس، 

مــن مشــرو  القــانو  ا اــلي، ويفتــرض  ذا أقرهــا  4مقــررة فــي المــادة 

أ   و ــــع لهــــا عقوبــــة فــــي الفصــــل الخــــاص  4المجلــــس فــــي المــــادة 

 51بالعقوبـــا . اللجنـــة اقتر ـــة و وافقـــة مـــع الجهـــا  المعنيـــة بنقـــل هـــذه 

 ع عقوبـة لهـا فـي مـادة وا ـدة  تـ  المحظورا   ل  مادة العقوبا  وو

عقوبتها. هذه هي ي و  لدى المجلس و وو  و  أ  هذه ا فعا  هذه 

 4ا فعا  لم  ضعها اللجنـة و نمـا اللجنـة فقـ  قامـة بنقلهـا مـن المـادة 

مــن المشــرو  ا اــلي  لــ  الفصــل الخــاص بالعقوبــا   تــ   و ــع لهــا 

 51اـــلي وهـــي عقوبـــة،  يـــم لـــم   ـــن عليهـــا عقوبـــة فـــي المشـــرو  ا 

محظورا ، وبالتالي من يخالفها يتعرض للج اء، وبالتالي اللجنة قامـة 

بهــذا اإلجــراء فقــ ، و ذا مانــة هنــا   حفظــا  علــ  بعــ  البنــود، 

يقـدم بشــأنها اقترا ـا  بالتعــديل سـواء باإل ــافة أو بالحـذف، و نــاق  

في اللجنة. ار أينا من س   مناقشتنا للمـواد مـع الجهـا  المختصـة أنـه 

 71مــن ا فضــل أ   و ــع هــذه ا فعــا  فــي بــاب العقوبــا  ولــيس و ــعها 

 محظورا  في بداية الفصل، وش ر ا.باعتبارها 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضلي ا سة الدمتورة سوسن  اجي  قو .  

 71 
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 ـر  أيـة »ينب عل  التالي:  (هـ)البند  ش ر ا سيد  الرئيس، 

، مــن يقــرأ «برمــة أو مســتنقع أو قنــاة أو مجــرى مــائي أو ســ ا  مــائي

هـل يـتم  رمهـا مفتو ـة، أم  رمهـا وهذا البند هل يتضح له  رمها؟ 

 1العبارة مبهمة وغيـر وا ـحة، وأرى أ  نـدسل  !؟ماذا فائضة، أم  رمها

  عدي   عل  هذا البند، وش ر ا.

 

 ــس:الرئيـــــــــــــ

أرى بعد هذا المشوار الطويل في مناقشـة هـذا القـانو  ش ر ا،  

ــذه، ودسلنــا فــي  فااــيل  ــا القــانو  بال ئحــة التنفيذيــة لتنفي ــا دمجن  51أنن

التفااـيل، ولـم نتـر  ل ئحـة التنفيذيــة أ  شـيء، ال أعـرف هـل هنــا  

الخبراء والمستشارين  ـمن هـذه التفااـيل؟  ذ  مـا قانو  بحسب رأ  

ل ئحة التنفيذية؟ هذا ا مر هـو مـا أدسلنـا فـي  شـ اليا . الذ   بق  

المفـروض أ    ـو  المــادة واسـعة وشـاملة، و  لــف الجهـة المختصــة 

 51مثل ووارة الصحة أو الووارا  ا سرى بو ـع ال ئحـة التنفيذيـة ال ومـة 

التي  شمل مل هذه ا نوا . بعد هذا النقاش هنا  اقترا ا : االقتـراو 

المادة  ل  اللجنة لم يد من الدراسة. االقتراو الثاني: هو  ا و : أ   عود

ــة  ــ  المــادة الرابع ــودة  ل ــدالر من جمشــير بشــأ  الع مــا ذمــره ا ع عب

المحذوفـــة التـــي يـــرى أنهـــا أنســـب مـــن المـــادة التـــي اقتر تهـــا اللجنـــة. 

 71استمعتم لتو ـيح ا ع المستشـار القـانوني، وسنصـو  أوال  علـ  اقتـراو 

سنذهب  ل  اقتراو فاللجنة فإ  لم ينجح هذا االقتراو   رجا  المادة  ل 

ــم يُوافــق عليــه  سنصــو  علــ  المــادة فا ع عبــدالر من جمشــير، و   ل

 مما اقتر تها اللجنة، هذه هي  لية العمل يا أسة جهاد.
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 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

ــا نتفــق علــ   ليــة معينــة ثــم نخالفهــا، فــي  ســيد  الــرئيس،  دائم 

لجلسة الما ية ا فقنا عل  قفل باب النقاش وأ  يتم التصوية في هذه ا

ــه فــي الجلســة الما ــية، نحــن بهــذه  ــا علي الجلســة بخصــوص مــا ا فقن

ـا:  ذا دسلنــا فــي   1الطريقــة لــن ننتهــي مــن هــذا القــانو ، هــذا أوال . ثانيـ 

 فاايل دقيقة فألنه مشرو  قانو  مهم، قـانو  يتعلـق بالصـحة العامـة، 

 يفتــرض علينــا أ  نــدسل فــي  فااــيل دقيقــة، وهــذا مــا دفعنــا وبالتــالي 

 مع الجها  المختصة  ل  الدسو  في هذه التفاايل، وش ر ا.

 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

اسـمحي لـي يـا دمتـورة جهـاد، لـو قلنـا سنصـو  علـ  ش ر ا،  

المادة فـي الجلسـة الما ـية ل نـا قـد اـو نا عليهـا. قررنـا  عطـاءمم 

فراة لم يد من التف ير فيها، )مل  أسيرة فيها سيرة(، وقد ورد  

 راء ـــ ممــا أعتقـد ــــ جــديرة بإعـادة النظــر وجـديرة بــاال ترام. مو ــو  

 51ه مهمــا مــا  اجتهــادمم الــذ   ســر أ ببــة فقــ   أميــده، أقــو   نــ

 ش رو  عليه مع اإلسوة المس ولين  ال أ  هنا  قضايا أسرى ستظهر 

أثناء  طبيق هذا القانو ، وهي غير منصوص عليها هنا،    المو ـو  

واسع ومبير  لذلك يجب أ    و  هنا  مرونة عند السلطة التنفيذية 

مرن ـا وسـه  ،  نـه  عندما  صدر اللوائح التنفيذية، التي ي ـو   عـديلها

 71عنــدما  ريــد  عــديل القــانو  ســيأسذ دورة  شــريعية ماملــة ســواء مــا  

التعديل في  رف أو ملمـة أو مـادة فهـو يسـتنر  وقت ـا طـوي  ، أ ببـة 

  فضـلفق   و يح هذا ا مر، والقرار فـي ا سيـر هـو قـرار المجلـس. 

 ســـعادة ا ع غـــانم بـــن فضـــل البـــوعينين وويـــر شـــ و  مجلســـي الشـــورى

 والنواب. 

 71 



 53المضبطة       م51/5/7152 ( 74)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

 ذا رأى المجلس  عادة المادة  ل  اللجنة  ش ر ا سيد  الرئيس، 

ــة قبــل ذلــك  ــ  الســادة المستشــارين القــانونيين وأعضــاء اللجن نتمنــ  عل

(، فقـــد  ـــم فعـــ   نقـــل ا فعـــا  4النظـــر فـــي الـــنب ا اـــلي للمـــادة )

 1هنــا  أ  لهــا بتصــرف، بمعنــ  المجرمــة  لــ  هــذه المــادة ول ــن  ــم نق

مانة موجودة فـي الـنب ا اـلي و ـم التصـرف فيهـا عنـد نقـل  األفاظ 

المادة، وسأ رب مثاال ، مما  فضلة ا سة الدمتورة سوسـن  قـو  

 ـر  أيـة برمـة أو مسـتنقع أو قنـاة  »قبل قليل وقالة في البند )هــ(: 

ا اـل ولم   مل الـنب، فـالنب فـي  «أو مجرى مائي أو س ا  مائي

 51، أعتقـد «بحالـة قـذرة أو ملوث ـا بدرجـة   ـو  مضـرة بالصـحة»يقـو : 

 ل  مـادة وا ـدة  شـمل مـل ا فعـا   أنه ربما ي و   وجه ا طيب ا النقل

المجرمـة ويُـنب عليهـا بعقوبــة وا ـدة بـين الحــد ا دنـ  والحـد ا علــ ، 

ل ــن أ منــ     عــاد  المــادة  لــ  اللجنــة أ  ينظــر فــي الــنب ا اــلي 

ة وأال يتم التصرف فيها بالحـذف الـذ  قـد ي ـو  مخـ   بـالمعن  للماد

 51 عند  عادة اياغتها، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عل  هذه المادة؟أسرى هل هنا  م  ظا  ش ر ا،  
 

 71 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ل  اللجنة؟  512المادة  عادة هل يوافق المجلس عل   

 

 71 موافقة()أغلبية 
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 :الرئيـــــــــــــــس

ــك قــري ذ    ــة،  فضــلي ا ســة ذل . وننتقــل اآل   لــ  المــادة التالي

 مقررة اللجنة.

 

 1 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 511: 571المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 ل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ه 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  71 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضو

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 519: 579المادة ) 

 71 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 1 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذه الماد 

 

 )أغلبية موافقة(
 51 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 العضو هالة رمزي فايز:

  .هذه المادةباستحداث  واي اللجنة  (:المستحدثة 551المادة ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 71 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ؟هذه المادةاستحداث هل يوافق المجلس عل   
 71 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 اللجنة.ا سة مقررة 

 

 1 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 555: 531المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  71 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 557: 535المادة ) 

 71 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 الدمتورة جهاد عبدا  الفا ل رئيسة اللجنة.  فضلي ا سة  
 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 1أطلب  أجيل التصـوية علـ  هـذه المـادة  ش ر ا سيد  الرئيس، 

 المعادة  ل  اللجنة، وش ر ا. 11بالمادة  ار باطها  ل نظر ا 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

طلـب اللجنـة  أجيـل النظـر فـي هل يوافق المجلس عل  ش ر ا،  

 51 ؟ هذه المادة

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــك. قــر ي ذ    ــة،  فضــلي ا ســة ذل  51وننتقــل اآل   لــ  المــادة التالي

 مقررة اللجنة.

 

 رمزي فايز:العضو هالة 

  واي اللجنة بحذف هذه المادة. (:537المادة ) 

 71 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 71 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ذف هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 1 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 العضو هالة رمزي فايز:

  واي اللجنة بحذف هذه المادة. (:533المادة ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 51 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هل يوافق المجلس عل   ذف هذه  

 71 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 71 ا سة مقررة اللجنة.
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 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 553: 534المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 1 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

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

 فضلي ا سة مقررة اللجنة.التالية،  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 71 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 554: 531المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 71 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(
 1 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 هالة رمزي فايز: العضو

  واي اللجنة بحذف هذه المادة. (:536المادة ) 
 

 :ــــــــــسالرئيـــــ

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 51 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ذف هذه المادة؟ 

 71 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 71 ا سة مقررة اللجنة.
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 هالة رمزي فايز:العضو 

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 551: 532المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 1 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

 بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذه المادة  
 

 )أغلبية موافقة(
 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 71 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 556: 531المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي ا سة دال  جاسم  هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 71 ال ايد.

 



 53المضبطة       م51/5/7152 ( 33)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو دالل جاسم الزايد:

لد  س ا  موجه  ل  اللجنة بالنسبة  ل   ش ر ا سيد  الرئيس، 

د  قـرر أ  نـو  الجريمـة هـو جنحـة، ول ـن أسباب سف  العقوبـة، فقـ

سفضة العقوبة ــ فيما يتعلق باستبدا  العقوبة ــ لمدة ال   يد عل  سـنة 

 1دينار، أنا مـع  وجـه اللجنـة برفـع مقـدار المـدة  1111تجاوو  وبنرامة ال 

المقــررة للحــبس، ول ــن ســ الي هــو: لمــاذا اســتبعد فعــل الشــرو  مــن 

ة أ  القــانو  المتســق معــه فــي هــذه ا فعــا  المحــددة للجريمــة؟ وسااــ

الج ئيــة هــو قــانو  النـــ  التجــار ، فلمــاذا  ـــذف فعــل الشــرو  مـــن 

 ا   ام الواردة في هذه الفقرة؟ وش ر ا.

 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنةش ر ا،  فضلي ا سة  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 51نحن غل ظنا العقوبة من مدة ال   يد عل   ش ر ا سيد  الرئيس، 

 شهرين  ل  مدة ال   يد عل  سنة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

االستفســار هــو بخصــوص الشــرو ،  فضــلي ا ســة دال  جاســم  

 71  ال ايد.

 

 :العضو دالل جاسم الزايد

هنــا  فعــل يســم   مــام الجريمــة وهــي  شــ ر ا ســيد  الــرئيس، 

 عــد جريمــة، وهنــا  مســألة الشــرو ، أ  أنــه يشــر  فــي الجريمــة وهنــا 

 71يم ن أ  نسميها الجريمة الخائبة أو التي لم  تم بسبب ظـروف معينـة. 
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ــــم  جــــريم الشــــرو  ول ــــن أثنــــاء  ــــ  التجــــار     بحســــب قــــانو  الن

وارد فـي الفقـرة و ع ا سس لهذا المشرو  ــ و أميد ا هنا في البند الـ

قد  أ ي  جابة بأننا امتفينا بما ورد  .)أ( ــ  م النب عل  مسألة الن 

فــي قــانو  النــ  التجــار  بخصــوص هــذه الج ئيــا ،  ذا مــا  هنــا  

ــا مت ــام  ،   1امتفــاء بمــا ورد فــي قــانو  النــ  التجــار  بواــفه قانون 

لة فهــذه المــادة  تحــدث عــن المســائل الخااــة با فعــا  الخااــة بالمســأ

واـف فيـه  الواردة في الفقـرة )أ(،  مـا أنهـا   تـب بطريـق مت امـل 

ا فعــا  مافــة التــي مــن المقــرر أ    ــو  متعلقــة بالصــحة العامــة، 

وسااــة أ  ار  ــاب مثــل هــذه ا مــور أو الشــرو  فيهــا يــ ثر بشــ ل 

 51احة وس مة اإلنسا ، في و  النب مت ام  ، و مـا أال  عل مباشر 

 . قــــد ي ــــو  المقصــــود هــــو مــــا يتعلــــق   ســــذ ج ئيــــا  منــــه ويتــــر

ــا الشــرو ،  ــوافر فيه ــي ال  ت )با مشــا ( أو بالمحــا  المخصصــة الت

ــة نحــن مــع هــذا الــنب، ول ــن أ  يجتــ أ مــن المــواد  وفــي هــذه الحال

ــة فقــ  فــي هــذه  ــواردة فــي النــ  التجــار  ونضــع ج ئي ــة ال المت امل

ــا، وينبنــي أ  ي ــو  هنــا    51 ر يــب المــادة، فهــذا ال يخــدم الــنب نهائي 

 و نظيم لهذه المادة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

الدمتور محمد عبدا  الدليمي المستشار ش ر ا،  فضل ا ع  

 71 القانوني لش و  اللجا  بالمجلس. 

 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: 

بالنسبة  ل  مو ـو  النـ ،  وجـد مـادة  ش ر ا سيد  الرئيس، 

المنشوشة يم نني الرجـو   ليهـا  ذا مـا  هنـا  مجـا .  تعلق بالمواد 

 71أعتقد أ  هذا المو و  مطروو في قانو  النـ  التجـار ، أ  مو ـو  

النــ  والشـــرو  فيـــه، مـــل ذلـــك مجــر م فـــي قـــانو  النـــ  التجـــار ، 
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وبالتالي أعتقد أنه ال  اجة  ل  النب عل   جـريم هـذا الفعـل فـي هـذه 

ــانو   ــذا ، وسااــة أ  الق ــ    ــو  المــادة بال يتضــمن مــادة  حــدد مت

المواد منشوشة وو ع لها عقوبة. ويم ن لنا الرجو   لـ  قـانو  النـ  

التجار   ت  نتأمد من وجود عقوبـة لهـذه ا فعـا  فـي هـذا القـانو ، 

 1وبالتالي ليس هنا   اجة  ل  و ع عقوبة في هذا القانو  لمن شر  أو 

مـل مـن غـ  أو »من قانو  الن  التجار   نب علـ :  3غ . المادة 

شر  في غ  شيء معد للبيع من أغذية اإلنسا  أو الحيوا  أو العقاقير 

أو النبا ــــا  الطبيــــة أو ا دويــــة أو الحااــــ   ال راعيــــة أو المنتجــــا  

مـع عـدم اإلسـ   »طبع ا هذا عليه عقوبة وهي « الطبيعية أو الصناعية

 51   يـد بأية عقوبة أشـد يـنب عليهـا قـانو   سـر، يعاقـب بـالحبس مـدة ال

عل  سمس سنوا  وبالنرامة التي ال  جاوو سمسة  الف دينار أو بإ دى 

، وبعدها  حدد الحـاال ، وهـي  ـاال  مثيـرة  تعلـق «ها ين العقوبتين

 بالن  أو الشرو  في الن .

 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

قالــة    قـانو  النـ  التجــار  ينطـي ذلــك،  ا سـة دال  ال ايـد 

 وأنة أيض ا  قو  ال  م نفسه.

 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: 

 71 لذلك اللجنة  ذفة مو و  الشرو  في الن  التجار .  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لو أ فتموه فهل  وجد مش لة في ذلك؟  
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 س: المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجل

ال مانع من   افته، ول ن يجب علينا و ع عقوبة لـه، العقوبـة  

ــة  موجــودة، وبالتــالي عقوبــة الشــرو   ختلــف عــن عقوبــة النــ  فــي  ال

وقوعـــه. قـــانو  الصـــحة هـــذا يتعلـــق بالصـــحة العامـــة، وال يتعلـــق ب ـــل 

 1 فاايل الن  التجار ، و نما هنا   اال  معينـة فقـ   تعلـق بالصـحة 

 العامة ال غير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟المواد التي  ُضاف لها ع قة بالصحة العامة 

 51 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: 

الفقرا  الموجودة ملها  تعلق بالصـحة العامـة، مثـا  علـ  ذلـك  

أنها  تعلق بحالة   افة مواد ملونة أو  افظة للمواد النذائية المنتجة أو 

مــا يتجــاوو الحــد المســموو بــه، هــذا يتعلــق أ  مــواد مضــافة أســرى ب

 51بالصحة العامة،  يم  نه ي ثر عل  االسته   اآلدمي، أ   صبح غيـر 

و ـــع أ  »اـــالحة ل ســـته  ، وبالتـــالي  ـــ ثر فـــي الصـــحة العامـــة. 

مشــك أو محــل مخصــب إلعــداد أو اــنع أو  خــ ين أو بيــع أو  قــديم 

ــق بالصــحة العامــة، وبال« ا طعمــة ــالي أعتقــد أ  مــل  لــك مــواد  تعل ت

النب مافٍ، وما يتعلق بالن  التجار  أو الشرو  فيه معاقب عليه في 

 71 قانو  الن  التجار ، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضلي ا سة دال  جاسم ال ايد. 
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 العضو دالل جاسم الزايد:

ــد  استشــفاف  شــ ر ا ســيد  الــرئيس،  ــق ول ــن ل ــا لــن أعل أن

 ل  مضمو  هذا الرد. نحـن منـا ن مـد وبالنسبة  ل  الرد الذ  ورد، 

ا مـــع  منـــذ البدايـــة أنـــه ينبنـــي المواءمـــة مـــع ا   ـــام الخااـــة وأيضـــ 

ــة  مِلَة. ا ســة هال ــي شــُ ــا  ــاعفنا رمــ   ا   ــام الت ــ  أنن  1أشــار   ل

سـنوا ،  1 لـ   العقوبة، وفي قانو  الن  التجار  ما  الحـبس يمتـد

واعتبـر مـن الظــروف المشـددة و ضــاعف العقوبـة ـــ بحســب الـنب ــــ  ذا 

مانــة أغذيــة اإلنســا  أو الحيــوا  أو العقــاقير أو النبا ــا  الطبيــة أو 

ا دويـــة أو الحااـــ   ال راعيـــة أو المنتجـــا  الطبيعيـــة أو الصـــناعية 

 51ة بصـحة والمواد والعبـوا  وا غلفـة المشـار  ليهـا فـي هـذه المـادة مضـر

ـــ  مـــادة أو  ـــراض عل ـــوا . المســـألة ليســـة مســـألة اعت اإلنســـا  أو الحي

ينبني اال  ا  بصفتنا مشرعين فيما ا جهة  و نمااعتراض عل  بنودها، 

، فقد ي و  الن  ما نوايانا  ليه عند و ع مواد عقوبا  متعلقة بأمور

التجــار  فــي  عريفــه للســلع ينحصــر فــي أمثــر مــن منحــ  وأمثــر مــن 

 51ن ينبني علينـا أال نخلـ  ا مـور، وي فينـي اآل  أ  رأيـي واف، ول 

الذ   قدمة به  وافـق معـي ا ع محمـد الـدليمي فـي ج ئيـة منـه وأسـذ 

يقرأ المواد عل  عجالة، واآل  أنا طر ة عدد ا من المـواد. هـذا اللـبس 

ليس م انه العجلة أو السرعة فيه، ولذلك أقتـرو أ   عـاد هـذه المـادة 

المـادة  ءمة والم ءمة، و ذا ما  هنا   اجة  لـ  هـذه ل  اللجنة للموا

 71، و ذا وجـدوا ـــ ممـا  فضـل ا ع الـدمتور فلتصر اللجنة عل  وجودها

محمد الـدليمي ـــ أنـه ال  اجـة  ليهـا    هنـا  مـواد منظمـة فـي النـ  

التجار  فيمـا يتعلـق بـالفقرة ا ولـ  مـن نـب هـذه المـادة فلنسـتبعدها، 

ر ا فـي مسـألة و ـع قـانو  مت امـل ونخلـ  ل ي ال نبذ  جهـد ا مبيـ

فيه بع  ا مور والنوا ي  ول نني أ من  فع   أ   ُعاد هذه المادة  ل  

 71اللجنة لمواءمتها فيما يتعلـق بالنصـوص والعقوبـا ، والقـرار فـي النهايـة 

 مترو  للمجلس، وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا، هل هنا  م  ظا  أسرى؟ 
 

 1 (مالحظاتال توجد )

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   عادة هذه المادة  ل  اللجنة؟ 
 

 51 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُعـــاد هـــذه المـــادة  لـــ  اللجنـــة. وننتقـــل  لـــ  المـــادة التاليـــة،  

 اللجنة. ةمقرر ةا س ي فضل

 51 

 هالة رمزي فايز: العضو

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (: عادة الترقيمبعد  552: 539المادة ) 

 عل  هذه المادة مما جاء  من الح ومة.
 

 71 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 71 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

ر هــذه المـــادة. وننتقــل اآل   لــ  المـــادة التاليــة،  فضـــلي  ذ   ُقــ 

 ا سة مقررة اللجنة.

 

 1 هالة رمزي فايز: العضو

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 551: 541المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 51 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 51 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  71 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

  التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 559: 545)المادة  

 71 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 1 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 موافقة()أغلبية 
 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 571: 547المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 ئيـــــــــــــــس:الر
 71 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

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

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

  فضلي ا سة مقررة اللجنة.التالية، 

 

 1 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 575: 543المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  71 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 577: 544المادة ) 

 71 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 1 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 573: 541المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 م  ظا  عل  هذه المادة؟هل هنا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

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

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 1 هالة رمزي فايز:العضو 

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 574: 546المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذه المادة  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  71 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 571: 542المادة ) 

 71 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 1 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 576: 541المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 71 م  ظا  عل  هذه المادة؟هل هنا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

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

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 1 هالة رمزي فايز:العضو 

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 572: 549المادة ) 

 .مما جاء  من الح ومةعل  هذه المادة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51ا سة دال  جاسم   فضلي هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

دار  ديم  و  مو و  القيـد الموجـود  ش ر ا سيد  الرئيس، 

 51من اسـتخدم معلومـا  المر ـ  بصـورة »في هذه المادة، المادة  قو : 

، أريد  فسير ا مـن اللجنـة «غير قانونية أو سار  نطا  البحم والدراسة

، ومواءمـــة ذلـــك مـــع ســـرية «ســـار  نطـــا  البحـــم والدراســـة»لعبـــارة 

ـــة للمر ـــ  بموجـــب نظـــم  معلومـــا  المر ـــ ، أ  الحمايـــة الم فول

المعلوما  التي ورد بشأنها نب وفيها  شديد عل  المعلوما  الشخصية 

ا. وقــد ال ي ــو  لهــذه المــادة  فصـيل فــي مــواد المشــرو   71، ول ــن أيضـ 

يجــب أ   حفــأ فيــه ســرية  «ســار  نطــا  البحــم والدراســة»مو ــو  

فقـد  «سـار  نطـا  البحـم والدراسـة»معلوما  المـري . عنـدما نقـو  

ـــك مســـ ـــ  معلومـــا  المر ـــ  واســـتخدامها، يفـــتح ذل ألة الحصـــو  عل

ــرض أ   ــا مــن المفت ــد والدراســة، وهن ــك  ــمن مســألة القي وي ــو  ذل
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ــــالقو :  ــــر »ن تفــــي ب مــــن اســــتخدم معلومــــا  المر ــــ  بصــــورة غي

ا بـالقو : «قانونية سـار  نطـا  البحـم »، وال نتـر  المو ـو  فضفا ـ 

 ، وش ر ا.«والدراسة

 

 1 الرئيـــــــــــــــس:

أو ســار  نطــا  البحــم »اقترا ــكِ هــو  ــذف عبــارة ، شــ ر ا 

. بمعن  أنه  ذا  ـم «بصورة غير قانونية »واالمتفاء بعبارة  «والدراسة

 فضـل ا ع  .البحم والدراسة بصورة قانونية فليس في المو و  سـ ف

 الدمتور أ مد سالم العري .

 51 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

سـار  نطـا  البحـم »أعتقد أ  مو و   ش ر ا سيد  الرئيس، 

للمــرسب وا ــح فــي هــذه المــادة،  يــم  عطــ  المعلومــا   «والدراســة

لهم من قبل المس ولين في جامعة ــ مث   ـــ مر بطـة بمستشـف  أو قسـم 

 51المعلومــا  فــي المستشــف ، ومــل هــذه الدراســا  التــي  جــرى علــ  

ـــا ثو  ال معلومـــا  ملفـــا  المر ـــ  ال  ســـتخدم ا ســـماء، فيعطـــ  الب

للدراســا  العليــا ومعرفــة ا مــراض وانتشــارها مــن قبــل المســ ولين فــي 

الــووارا  والجامعــا  المر بطــة بهــذه المستشــفيا ، المو ــو  وا ــح، 

 وش ر ا.

 71 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أسرىهل هنا  م  ظا  ش ر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 71 
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 الرئيـــــــــــــــس:

أو سار  نطا  البحـم »ر ة  ذف عبارة ا سة دال  ال ايد اقت 

ــراو. «والدراســة ــا علــ  هــذا االقت هــل يوافــق ف، واللجنــة أبــد  موافقته

 ؟المذمورتعديل الالمجلس عل  هذه المادة ب
 1 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقـل اآل   لـ  المـادة المـذمورتعـديل ال ذ   ُقر هـذه المـادة ب 

 51 ا سة مقررة اللجنة.التالية،  فضلي 

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 هذه المادة. بالموافقة عل   ذف واي اللجنة  (:511المادة ) 
 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 71 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟ ذف هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 71 الرئيـــــــــــــــس:

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

 ا سة مقررة اللجنة.
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 العضو هالة رمزي فايز:

 هذه المادة. بحذف واي اللجنة  (:515المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 1 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هذه المادة؟ ذف هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51هـذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـلي   ُحذف ذ   

 ا سة مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 571: 517المادة ) 

 71 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 71 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 1 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضلي ا سة مقررة اللجنة.

 

 51 العضو هالة رمزي فايز:

 هذه المادة. بحذف واي اللجنة  (:513المادة ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 
 51 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟ ذف هل يوافق المجلس عل   

 71 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 71 ا سة مقررة اللجنة.
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 العضو هالة رمزي فايز:

 لمادة.هذه ا باستحداث واي اللجنة  :المستحدثة (579المادة ) 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 1 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هذه المادة؟استحداث هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 ذ   ُقــر هــذه المـــادة. وننتقــل اآل   لــ  المـــادة التاليــة،  فضـــلي  

 مقررة اللجنة.ا سة 

 

 هالة رمزي فايز: العضو

  ذف هذه المادة.بالموافقة عل   واي اللجنة  (:514المادة ) 

 71 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  م  ظا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 71 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ذف هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 1 

 :الرئيـــــــــــــــس

وبهــذا واــلنا  لــ  نهايــة المشــرو  وبقــي  ذ   حــذف هــذه المــادة.  

لدينا بع  المواد المستردة أو المعادة  ل  اللجنة، ونريد أ  نسـمع مـن 

بتقريرهم  و  هذه المـواد ــ    شاء ا  ــ رئيسة اللجنة مت  سيوافوننا 

 51إل التـه  لـ  اإلســوة   تـ  نسـت مل مشـرو  القـانو  بالسـرعة المطلوبـة

 ا سة الدمتورة جهاد عبدا  الفا ل.  في مجلس النواب.  فضلي

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أشـ رمم جميع ـا، وأقـو  با مانـة     ش ر ا سـيد  الـرئيس، 

 51 514م ــو  مــن  هــذا  نجــاو للجنــة أ  مشــرو  قــانو  بهــذه الضــخامة،

سة مواد فق ، هـذا بالفعـل  نجـاو، وأفتخـرُ بهـذا  مادة، استرردنا منه

العمل الذ   م بجهود الجميع  وأش ر  سواني وأسوا ي أعضـاء اللجنـة 

وســعادة المستشــار والمستشــار القــانو  المســاعد وأمنــاء الســر وممثلــي 

الح ومة وووارة الصحة.    شاء ا  لـدينا اجتمـا  يـوم ا ربعـاء وبـإذ  

 71لجنــة الخــدما  أعضــاء  ميلــي يــوم الخمــيس. نســلم التقريــر التسا  

 دائم ا سريعو  ومجتهدو ، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ا ش ر ا،   نش رمم عل  هذا اإلنجاو، ونش ر للمجلـس أيضـ 

 71 فضل ا ع أ مـــد  براهيــم ابره وأنا ه في مناقشة هذا القانو  المهم. 

 بهـــ اد.
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 :العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد

في الواقع أ ب أ  أش ر رئيسة اللجنة  ش ر ا سيد  الرئيس، 

عل  سعة ادرها و قبلها  عادة بع  المـواد  لـ  اللجنـة، وبالفعـل هـذه 

اللجنة بقيادة رئيستها ا سة الدمتورة جهاد الفا ل ما  لهم الفضل 

 1ال بير في  نجاو هذا المشرو ، لذلك نتمن  أ   حـا  مـل المشـاريع 

 لة  ل  هذه اللجنة، وش ر ا.الصعبة والطوي

 

 الرئيـــــــــــــــس:

سي و  لدينا اجتما  قصير لم تب المجلس مباشرة ش ر ا،  

 51بعد الجلسة،  نه في الساعة الثانية عشرة لـدينا فعاليـة متعلقـة ب بـار 

السن الذين سي ورو  المجلس، وسـوف نسـتقبلهم    شـاء ا  بحضـور 

نرجـو الحـرص  .السـعادة ا عضـاءمن يرغـب فـي الحضـور مـن أاـحاب 

علــ   ضــور اجتمــا  م تــب المجلــس إلقــرار جــدو  أعمــا  الجلســة 

القادمة، ومذلك الجلسا  ا سرى. بقي لدينا عل  جـدو  أعمـا  هـذه 

 51 قرير بشأ  مشارمة وفد مجلس الشورى   للوفود هما: االجلسة  قرير

س المماثلة في اللقاء التشاور  لرابطة مجالس الشيوع والشورى والمجال

أثيوبيـا، سـ    ـــفريقيـا والعـالم العربـي، المنعقـد فـي أديـس أبابـا  في 

 قريــر بشــأ  مشــارمة وفــد . وم7156نــوفمبر  72  لــ  76الفتــرة مــن 

فريقيـا  مجلس الشورى في أعمـا   طـ   فـر  الشـر  ا وسـ  وشـما  

 71للشب ة البرلمانية عن البنك الدولي واـندو  النقـد الـدولي بالعااـمة 

 م.7156ديسمبر  7  ل  5الجمهورية التونسية، س   الفترة من  ــ ونس 

 فهل هنا  م  ظا  عليهما؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 71 




