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 العضـــــــــــو أ مــــــــــــــد  براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد.

ــــــري .ال ــــــد ســــــالم الع ــــــدلتور أ م  عضــــــو ال

 العضـــــــــــــو أ مـــــــــــــد مهـــــــــــــدي الحـــــــــــــداد.

 العضــــــــــو بســــــــــام  ســــــــــماعيل البنمحمــــــــــد.

 العضـــــــــــــو جاســـــــــــــم أ مـــــــــــــد المهـــــــــــــ  .

ــــــــــــــد فخــــــــــــــرو. ــــــــــــــال محم  العضــــــــــــــو جم

 العضــــــــــــو جمعــــــــــــة محمــــــــــــد ال عبــــــــــــ .

 العضــــــــــــــو جميلــــــــــــــة علــــــــــــــ  ســــــــــــــلما .

ـــــاد عبـــــدا  الفا ـــــل. ـــــدلتورة جه  العضـــــو ال

 العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد  بيـــــــــــــب الخيـــــــــــــا .

ـــــــــــــار  النع ـــــــــــــد مب ـــــــــــــ .العضـــــــــــــو  م  يم

 العضــــــــــــو مالــــــــــــد  ســــــــــــين المســــــــــــقط .

 العضـــــــــــــو مالـــــــــــــد محمـــــــــــــد المســـــــــــــلم.

 العضــــــــــــو ممــــــــــــيس  مــــــــــــد الرميحــــــــــــ .

ــــــــــــاع . ــــــــــــد المن ــــــــــــ  أ م  العضــــــــــــو دروي

ـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.  العضـــــــــــــــــــو دالل جاس

ـــــــــــــــدا  فـــــــــــــــر .  العضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عب

ــــــــــــد ال ــــــــــــواري. ــــــــــــوة محم  العضــــــــــــو كه

ــــــــــــــد. ــــــــــــــل الم ي  العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملي

ــــــدا . ــــــد عب ــــــدلتور ســــــعيد أ م  العضــــــو ال

 نـــــــــــــة.العضــــــــــــو ســــــــــــمير اــــــــــــاد  البحار

ــــــدلتورة سوســــــن  ــــــاج   قــــــوي.  العضــــــو ال

ـــــــــــــة. ـــــــــــــد  ل ر م  العضـــــــــــــو اـــــــــــــاد  عي

 العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالر من المعــــــــــاودة.
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 العضـــــــــو عبـــــــــدالر من محمـــــــــد جمشـــــــــير.

ــــــل. ــــــدالع ي   ســــــن أب ــــــدلتور عب  العضــــــو ال

 العضــو الـــدلتور عبــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

ــــــدالوها  عبدالحســــــن المنصــــــور.  العضــــــو عب

ـــــــــــــــ  عيســـــــــــــــ  أ مـــــــــــــــد.  العضـــــــــــــــو عل

 لتورة فاطمـة عبـدالجبار ال ـوهج .العضو الـد

 العضــــــــــــــو فــــــــــــــ اد أ مــــــــــــــد الحــــــــــــــاج .

ــــد علــــ   ســــن علــــ .  العضــــو الــــدلتور محم

ــ . ــد الخ اع ــ  محم ــد عل ــدلتور محم  العضــو ال

ـــــد ســـــر ا . ـــــدلتور منصـــــور محم  العضـــــو ال

 العضــــــــو نانســــــــ  دينــــــــا  يلــــــــ  مضــــــــوري.

 العضــــــــــــــو نــــــــــــــوار علــــــــــــــ  المحمــــــــــــــود.

 

  ل طريفعبدالجليل  براهيم سعادة السيد وقد  ضر الجلسة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 هذا وقد مثل الح ومة لل من:

ــر شــ و   -2 ــوعينين وكي ــن فضــل الب ســعادة الســيد  ــانم ب

 5 مجلس  الشورى والنوا .

 سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وكيرة الصحة. -5

 

 لما  ضر الجلسة بع  ممثل  الجها  الرسمية وهم:

 الموااال  واال صاال  من وكارة: 

 21  السيد عادل نجا   سن رئيس األمن والسالمة. -
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  من وكارة ش و  مجلس  الشورى والنوا 

السيد عبـدالعييم محمـد العيـد الوليـل المسـاعد لشـ و   -2

 مجلس  الشورى والنوا .

 السيد ألبر جاسم عاشور المستشار القانون . -5

 5 وعدد من مديري اإلدارا  ورؤسا  األقسام وموظف  الوكارة. ــ  

 

  ة الصحةوكارمن: 

 الدلتورة مريم  براهيم الهاجري مدير  دارة الصحة العامة. -2

 الدلتور عادل سلما  الصياد رئيس قسم م افحة األمراض. -5

 21 السيد محمود رشيد مستشار ش و  المجالس. -3

 السيد أسامة أ مد عثما  المستشار القانون . -4

 

لما  ضرها الدلتور أ مـد عبـدا  نااـر األمـين العـام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلوما ، والـدلتورة فوكيـة 

 25يوســف الجيــب األمــين العــام المســاعد لشــ و  العالقــا  واإلعــالم 

والبحوث، والسيد عبدالناار محمد الصديق  األمين العام المساعد 

ر عصام عبدالوها  البركنج  لش و  الجلسا  واللجا ، والدلتو

ـــة سرئـــيس هياـــة الم تشـــارين القـــانونيين بـــالمجلس، وأعضـــا  هيا

المستشارين القانونيين بالمجلس، لما  ضرها عدد مـن مـديري 

 51 معـال اإلدارا  ورؤسا  األقسام وموظف  األمانة العامة، ثم افتـتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 55مـن دور االنعقـاد العـادي الثالـم مـن الفصـل  ةنفتتح الجلسة الحادية عشر
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التشريع  الرابع، ونبـدأ بـتالوة أسـما  األعضـا  المعتـذرين والنـائبين عـن 

الجلسة السـابقة.  فضـل األع عبـدالجليل  بـراهيم  ل طريـف األمـين العـام 

 للمجلس. 

 

 5 مجلس:األمين العام لل

الســالم علــي م ور مــة ا  وبرلا ــه، شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

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

مناســبة أعيــاد المــيالد بالــة رمــ ي فــاي  لــل مــن أاــحا  الســعادة: ه

جــواد وســيد  ــيا  يحيــ  الموســوي للســفر مــار  الممل ــة، و، المجيــدة

ــة،  طــارم مــن  ا  عليــهف اــح  عبــدا  عبــاس ليــر  21بالصــحة والعافي

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ش ر ا، وبهذا ي و  النصا  القانون  النعقاد الجلسة متـوافر ا. 

 25 مناســبة قــر   لــول العــام المــيالدي الجديــد وعيــد المــيالدببيــا   لــدينا

 فضــــل األع عبــــدالجليل  بــــراهيم  ل طريــــف األمــــين العــــام ، المجيــــد

 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

 51مناسبة قر   لول بمجلس الشورى بيا  ش ر ا سيدي الرئيس،  

مناسبة قر   لول العـام : بالمجيد العام الميالدي الجديد وعيد الميالد

الميالدي الجديد وأعياد الميالد المجيدة يطيب لنا ف  مجلس الشـورى 

ــ  مقــام  ضــرة  ــا  التهــان  والتبري ــا   ل اــا ب أ  نرفــع أســم   ي

الجاللــة الملــك  مــد بــن عيســ   ل مليفــة ملــك الــبالد المفــدى، و لــ  
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اا ب السمو المل   األمير مليفة بن سلما   ل مليفة رئيس الوكرا  

الموقر، و ل  اا ب السمو المل   األمير سلما  بن  مـد  ل مليفـة 

ولــ  العهـــد نائـــب القائــد األعلـــ  النائـــب األول لــرئيس مجلـــس الـــوكرا  

العــالم أجمــع،  ورعــاهم، و لــ  شــعب البحــرين ال ــريم و فيهــم ا 

 5القدير أ  ي ـو  عام ـا  ـافال  بالعطـا  واإلنجـاكا   داعين المول  العل 

لسير نحو  حقيق التطلعا  عل  الصعد لافة الت  نسع   ليها جميع ا ل

مناســبة بمــن أجــل م يــد مــن التطــور والنمــا . لمــا ال يفو نــا أ  نتقــدم 

جيدة ومولد السيد المسيح عيس  عليـه السـالم وعيـد أعياد الميالد الم

األقبا  الذي يصادف السابع من ينـاير بـر ر التهـان  والتبري ـا   لـ  

ــا المســيحيين فــ  ممل ــة البحــرين ودول العــالم لافــة،   21جميــع  موانن

ـــ  جميـــع  ـــدير أ  يعيـــد هـــذه المناســـبا  عل داعـــين المـــول  العلـــ  الق

ين هـــذه المناســـبا  ال ريمـــة المســـيحيين بـــالخير والبرلـــا ، منتهـــ 

لإلعرا  عن  مالنا و طلعا نا ف  أ   سود قيم الخير والتسامح والمحبة 

واإلمــا  بــين بنــ  البشــر لافــة، وأ  يعــم األمــن والســالم ربــو  العــالم، 

 25 وش ر ا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــال  مـــن جـــدول األعمـــال   شـــ ر ا، وننتقـــل ا    لـــ  البنـــد الت

والخاص بمواالة مناقشة  قرير لجنة الخدما  بخصوص مشرو  قانو  

 51بإادار قانو  الصحة العامة، )المعد ف   و  االقتراو بقـانو  المقـدم 

مــن الفصــل الســادس والعشــرين: الفصــل مــن مجلــس الشــورى(، ابتــدا   

  عـــادةبعـــد  13: 215التـــرقيم، )المـــادة  ة عـــادالثالـــم والعشـــرين بعـــد 

اللجنـة  وأطلـب مـن األع الـدلتور سـعيد أ مـد عبـدا  مقـرر. الترقيم(

 تفضل.التوجه  ل  المنصة فلي
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 :الدكتور سعيد أحمد عبداهلل العضو

الفصــل  :الفصــل الســادس والعشــرو  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

 وا  الثالم والعشرو  بعد  عادة الترقيم: المتطلبا  الصحية للمينا : 

 .لما جا  من الح ومة مسم  الفصلاللجنة بالموافقة عل  
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  الفصلهل هنا  مال يا  عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسم  الفصلهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقــل ا    لــ  المــادة التاليــة،  فضــل يُقــر مســم  الفصــل ذ   

 األع مقرر اللجنة.
 

 51 :الدكتور سعيد أحمد عبداهلل العضو

 بالموافقـة واـ  اللجنـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 13: 215المـادة ) 

 .لما جا   من الح ومةهذه المادة عل  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 55 هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟هل يوافق المجلس عل  هذه المادة 
 

 )أغلبية موافقة(  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

ل ا    لـ  المـادة التاليـة،  فضـل األع  ذ   ُقر هذه المـادة. وننتقـ 

 اللجنة. مقرر
 
 21 

 :الدكتور سعيد أحمد عبداهلل العضو

بالموافقـة  واـ  اللجنـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 14: 213المـادة ) 

 بالتعديل الوارد ف  التقرير. المادةعل  هذه 
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 55 الرئيـــــــــــــــس:

ـــة. وننتقـــ  ـــديل اللجن ـــ  المـــادة  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع ل ا    ل

 اللجنة. التالية،  فضل األع مقرر
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 :الدكتور سعيد أحمد عبداهلل العضو

بالموافقـة  واـ  اللجنـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 15: 214المـادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.عل  
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

األمت دالل جاسم   فضل  هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 21بســم ا  الــر من الــر يم، قبــل البــد   شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

لجنة الخدما  عل  هذا التقرير والتعديال  الت  ورد  لألرر ش رنا 

نيــر لشــ و  التشــريعية والقانونيــة فــ  لجنــة افــ   وعلــ   شــرالنافيــه 

مـا ل التقريـر بالتـال  مضـعوالصيا ا  الت  أُدملت علـ  بعـ  المـواد، 

ف  أهم با  من أبـوا  مل درسل من  عديال  ف  هذا الجانب. اليوم نأُ

 25خــــاص بــــاألمور المتعلقــــة بــــبع  المحــــاذير وال هــــذا قــــانو مشــــرو  ال

ة وفق المواد الت   ـر   والوجوبية الت  يقابلها أيض ا وجود عقوبا  مقرر

لـذلك قـد   ثـر المـدامال  فـ  هـذا الجانـب  ق ا ف  هذا القانو ،ال 

ـــ  الجهـــا   لعيـــبلـــيس  ـــه اللجنـــة أو  ت أو  شـــ الية فيمـــا انتهـــت  لي

منـا لـو الوا ـد  ن يبقـ  أ ول ـ ،  فـ  هـذه األمـورالرسمية الت  نيـر

 51مـع   ـرار قـرا ة المـواد  فإنـهالنص سليم وال يوجد فيه ش  ،    قال 

يحيـر  لويـم » :بعبـارةبدأ  يجد بع  األمور. بالنسبة  ل  هذه المادة 

 «يحيـر  لويـم» عبـارة ذلر ـعنـدما  أنـه بمعنـ  ،«البحر اإلقليمـ ...

 وبعـد أ  التلويم،دية أي أ  الشخص عمد  ل  جريمة عم الفعل عتبريف

ن هـو الشـخص المسـ ول عـن ومـ ؟ليـف  لـوثو ،بينت المادة األسـبا 

 55أنه ال يعتبر التلوث جريمة  ذا لا  التلويم لـدر    واعتبر  جا  ذلك؟
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؛ بالتال  بالتفصيل باألرواو أو السفينة أو الشحنة ،  ما متعلقمطر معين

يوجـد فـ  قـانو  وأ  التلويـم يعتبـر جريمـة، ــ أوال  ــ البد أ  ننير  لـ  

وبنا  عليه يعف  الشخص  ،العقوبا  ما يعتبر مانع ا من موانع المس ولية

لدر  مطر  قام الشخص بار  ابها من العقا . أي قامت جريمة ول ن

 5مـن  الشـخص من موانـع المسـ ولية ويعفـ  مانع اهذا بالتال  يعتبر و ،ما

و قـدر جسـامة الشـ   بالشـ   األلثـر  ،العقوبة ألنـه درأ مطـر ا بخطـر

 ذا قــام  مــن العقوبــة يعفــ  المســ ولنقــول هنــا: البــد أ   وعليــه،  ــرر ا

 عل  التال : ب ذا ولذا. ثاني ا:  م النص أيض ا ف  الفقرة الت   لحقها

ا أ  يشـتر  و ،«...اعتبار التلوث جريمـة مويشتر  لعد» هنـا البـد أيضـ 

 21ثالث ا: ما نص عليه  التبليغ عن التلويم. يالكمهعفا  من المس ولية أ  إلل

معالجـة و كالـة الل بحـق الجهـة اإلداريـة المعنيـة فـ  عدم اإلمخصوص ب

 ال لفــة،    وقعــت فهــ  باهيــةالتــ  أســبا  التلــوث، هــذا مــن األمــور 

الشخص المسـ ول عـن يتحمل أيض ا أ  عل  وبالتال  البد أ  يتم النص 

فـ   ،ح. طبع ـا هـذه الج ئيـة لـم  و ـ كالـة  لـك المخالفـة أ عا  التلويم

 25أ   درجنـا علـ  ـــ ودائم ـا ـــ  ين أننا ف  مواطن عديدة ف  هـذا القـانو 

وقـد  .علـ  نفقتـه ههو مـن ي يلـف  أمر ما أي شخص يخالف أو يتسبب 

 ل   لك الج ئيا  التـ    لمـت  القانون  هياة التشريع واإلفتا أشار  

كير وويجوك للـ»أقترو أ   حذف الفقرة الرابعة الثالث. عنها ف  النقا  

ــوث المنصــوص عليــه فــ    اــدار أمــر بحجــ  أيــة ســفينة وقــع منهــا التل

 51( من هذا القانو  لحين االنتها  من محالمـة المسـ ول عـن 15المادة )

، ة فهــذا  جــرا  لــيس باليســيرن، عنــدما  ــت لم عــن  جــ  ســفي«ذلــك

عـرض ذلـك ب نير ورقابة القضـا ، اـحيح أنـه و ـح بد أ  يتم  حتالو

عل  القضـا  ول نـه يـتم بعـد أمـر الحجـ . لـدينا قضـا  مسـتعجل األمر 

ا فـــ  القـــانو  البحـــري لســـنة  وهـــذه اإلجـــرا ا  منصـــوص عليهـــا أيضـــ 
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م،  يم  وجد بع  التفصيال  الواردة ف  هـذه المـواد، ولـا  2915

ا فـــ  األ  ـــام، يفتـــرض أال يـــنص عليهـــا؛ ألنهـــا ستنشـــ  لنـــا  نا قضـــ 

ا  ـــا مااـــ  ـــا قانون  ـــل هـــذه بوستنشـــ  لن ـــدما  وجـــد مث ـــك األمـــور، فعن تل

ــذا  ــل قــد  نشــر أمــور لــيس مســتحبة، ل التعــديال  ســيحدث  عــارض، ب

ــة  قريــر   5أفضــل أ   حــذف الفقــرة األميــرة مــن المــادة، و تــ  فــ   ال

قا   التنفيذ رفع أمر الحج  فهو يقرر دفع لفالة عـن المسـ ول فـ  

فـ  طـور التـداع  أمـام المح مـة، وبالتـال  ليـف سـيحدد   ين أنها

ــد الســفينة  ــا  الســفينة أو قائ ــا  رب مــن هــو المســ ول؟ وبخااــة أ  هن

وأشخاا ا  م  فصيل افا هم والت اما هم وفق ـا للقـانو  البحـري،  يـم 

 21يعهد ذلك  ل  مسترجر السفينة، فهنا   ش اليا  لبيرة ستنشر ف  

   نـــ  عـــن الـــدمول فـــ  مثـــل هـــذه هـــذا الجانـــب، ووكارة الصـــحة فـــ

اإلشــــ الية، وعليهــــا أ   بلــــغ الجهــــة المختصــــة التــــ  ينــــدر   حتهــــا 

امتصاص القانو  البحري وه  من  تخذ اإلجرا ا ، وبخااة أ  هنا  

مــواد ورد ذلرهــا فــ  القــانو  البحــري، التــ  مــن  ــمنها  ذا لانــت 

ــت لم عنهــا   25هنــا هنــا  أ ــرار  لحــق بهــا، وبالتــال  فاأل ــرار التــ  ن

مدرجة ف  المادة. من األسبا  الت  طرأ  هنا، أنه  ذا ا طر اـا ب 

السفينة  ل   لويم البحر  ت  يحافظ عل  شحنته، هنا البد مـن و ـع 

معيــار، فرهميــة هــذه الشــحنة قــد ال  ضــاه  األ ــرار الصــحية التــ  

ستنجم عن  لويم المياه اإلقليمية، بالتال  من يقرر أولوية الحفاظ عل  

 51أو  لويــم البحــر اإلقليمــ ؟ وبخااــة  ذا لانــت هــذه الســفن  الشــحنة

 جارية ومن االحها ــ  تـ  ال   ـو  هنـا   شـ الية ـــ نقـل البضـائع 

والتــرمين عليهــا و حمــل المســ ولية، فمــن نا يــة محاســبية وقانونيــة قــد 

 فضل التلوث عل  أال  تسبب بر رار للشـحنة، فهـذا المعيـار فضـفاض 

ــة أو اعتبارهــا مــن جــد ا بالنســبة  لــ  مســرل ة  قــدير اإلعفــا  مــن العقوب
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ــع  وقيــع العقوبــة. هــذ التعــديال  موجــودة وســرقوم  هاألســبا  التــ   من

بإرســـالها  ليـــك معـــال  الـــرئيس ول ـــن هـــذه المـــادة  حتـــا  فعـــال   لـــ  

الموا مة والمال مة مـع القـانو  البحـري و حديـد مـا هـو منصـوص عليـه 

ا هو  ير منصوص عليـه بصـفته ف  القانو  البحري بحيم يستبعد، وم

 5لحفاظ عل  البحـر اإلقليمـ  مـن التلويـم فلنحـافظ عليـه. سـررفع لمبدأ 

هذا االقتراو  ليك معال  الرئيس، والقرار ف  األمير للمجلس ف  هـذا 

 الشر ، وش ر ا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21 ش ر ا،  فضل  األمت جميلة عل  سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

لـدي عـدة مال يـا  علـ  هـذه المـادة،  ش ر ا سيدي الرئيس، 

وال يعتبـــر التلـــوث »أبـــدأ مال يتـــ  مـــن الفقـــرة الثانيـــة، التـــ   قـــول: 

 25، هذا النص ف  الحقيقة وسع الحاال  واليروف، وأعتبر هذا «جريمة

ـــــنص الدســـــتوري، الـــــذي يقـــــول:  ـــــا لل ـــــا  »الـــــنص مخالف  أ  اال فاقي

بين الدول يجب أ   حترم، و عتبـر هـذه والمعاهدا  الدولية المبرمة ما 

ـا ـا وطنيـ  ، ممل ــة البحــرين اــدقت علــ  اال فاقيــة «اال فاقيــا  قانونـ 

م 2929الدولية بشر  المس ولية المدنية عن أ رار التلـوث ال يتـ  لعـام 

 51والبرو ولوال  الم ملة، وهذه اال فاقية  دد  ما ه  الحـاال  التـ  

ر  ــب هــذا الفعــل، علــ  ســبيل  عفــ  الســفينة مــن المســ ولية عنــدما  

الحصـر، وللهـا  تعلـق بـاليروف القـاهرة، ولـو رجعنـا  لـ  هـذا الـنص 

لوجدنا أنه يحم   اال  مااة مثل البضائع و يرهـا ممـا نصـت عليهـا 

 المــواد، فهــو يحمــ  المصــلحة الخااــة علــ   ســا  المصــلحة العامــة 

 55عل  وجو   ــ الت  ه   لويم البحر ــ بينما هذه اال فاقية نصت ارا ة
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التـ ام الـدول التـ  وقعـت عليهـا بتنفيـذها  درال ـا مـن المجتمـع الـدول  

خطورة التلوث البحري وأ راره، و رورة وجود  مانا  للتعوي  أل  ل

هذه اال فاقية  نص عل  المس ولية باإل ـافة  لـ  اإلجـرا ا ، وأ  علـ  

أ  الــدول أ   طبقهــا فــ  قانونهــا المحلــ  ومحالمهــا، باإل ــافة  لــ  

 5البرو ولوال   نص عل  وجو   نشـا  اـندو  مـن امتصااـه  عـوي  

الدول ف   الة عـدم قـدرة مالـك السـفينة علـ  دفـع التعويضـا ، وهـذه 

 مانة للدول فال يجـوك أ  أمـالف هـذه اال فاقيـة الدوليـة التـ  اـدقت 

ـــ   ـــاال  ونوســـع مـــن  ـــنص عل ـــا أ  ن عليهـــا ممل ـــة البحـــرين، وعلين

ومعنـــ  هــذا أننـــا مالفنـــا هـــذه اال فاقيـــة.  اليــروف فـــ  هـــذا القـــانو ،

 21مال ية أمرى، لو رجعنـا  لـ  نـص المـادة فسـنال ظ أنهـا  ـنص علـ : 

مع عدم اإلمـالل بحـق الجهـة اإلداريـة المعنيـة بمعالجـة و كالـة أسـبا  »

، وهذا أمر بديه ، فلماذا الت يد ف  النص؟ هل الجهة اإلدارية «التلوث

ث، بـل  جعلـه يضـر بالبياـة؟ل فالت يـد أ   عـال  التلـوفـ  ليس لها الحـق 

ــه، وال يجــوك أ  يصــدر  ــ وم ل ــنص ال ل ســلطة  شــريعية. أمــا  عــنفــ  ال

 25ويجوك للوكير  ادار »بالنسبة  ل  الفقرة الت  بعدها، الت   نص عل : 

( 15أمر بحج  أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه ف  المـادة )

الفقــرة بال امــل لعــدة  هذ، أرى أنــه يجــب  لنــا  هــ«مــن هــذا القــانو 

أســبا ، فهــذه اإلجــرا ا  منصــوص عليهــا فــ  القــانو  البحــري وقــانو  

المرافعا ، بينما هنا جا   قاارة، ولو الت مت بـاإلجرا ا  الموجـودة 

 51فمعنــ  ذلــك أننــا ســنواجه مشــالل لثيــرة عنــد التطبيــق، وســنخالف 

ب  طبيقه قوانين سارية أساس ا،  يم    قانو  المرافعا  هو قانو  يج

ال مخالفته، وهذه الفقرة  نص عل  أ  الوكير هو مـن يلجـر  لـ  قا ـ  

مــن هــو التنفيــذ بتثبيــت الحجــ ، وبحســب القــانو  المفــروض أ  الــوكير 

يقرر  ج  السفينة،  ذ  مـن يلجـر  لـ  القضـا ؟ مـن يلجـر  لـ  القضـا  
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مــن يلجـــر  لـــ   ثبيـــت هـــو هــو مالـــك الســـفينة أو ربانهــا ولـــيس الـــوكير 

، وهــذا منصـوص عليــه فـ  القــانو  البحـري وقــانو  المرافعــا . الحجـ 

 54األمر ا مر،  ت  المدد المنصـوص عليهـا فـ  القـانو  والمحـددة بــ

وجـد فـ  القـانو  مـدد منصـوص عليهـا بهـذه  ساعة  ير احيحة، فال 

 5الطريقـة  ال فـ  القضـا  المســتعجل، والنـ ا   ـول السـفن والتعويضــا  

لمســـتعجل، وال مـــن امتصـــاص قا ـــ  لـــيس مـــن امتصـــاص القضـــا  ا

التنفيذ، بل هنا   جرا ا   نيم هذه الحالة. القضا  المستعجل طبيع  

ـــود بصـــفة دائمـــة، وفـــ  أي وقـــت ينيـــر القضـــا  المســـتعجل  ـــه معق أن

ــذ لــيس منعقــد ا بصــفة دائمــة، ف يــف  القضــايا، ل ــن قا ــ  التنفي

 21ب عليه ساعة؟ و ذا اادف ذلك يوم  جاكة فسوف يتر  54نحدد المدة بـ

  رار، فالمفروض أننا نلتـ م بالقـانو  الـذي يـنيم هـذه العمليـة. نقطـة 

بدفع لفالة نقديـة ال  جـاوك ممسـو  »أمرى، الفقرة الت   نص عل : 

، القـــانو  البحـــري نـــص علـــ  لفـــاال  ول ـــن  حديـــد «ألـــف دينـــار

ألـف دينـار  يـر جـائ ، فمـن المحتمـل أ  ي ـو  الضـرر  51ال فالة بـ

 25بب ف  التلوث لبير ا بحيم يتجـاوك الماليـين، فلـو دفـع النا   من التس

ــأ 51 ــة ل ــادر الســفينة و تحمــل الدول ــار ورُفــع الحجــ  عنــه فقــد  ن ف دين

  اليف  كالة هذا التلوث، وقد ي لف الدولة ذلك أمـواال  طائلـة  قـدر 

بـالماليين، فتحديـد ال فالــة فـ  رأيـ  ال يجــوك، بـل يفتـرض أ  يتــر  

 ، والقضــا  هــو مــن يحــدد مو ــو  الضــرر هــذا المو ــو   لــ  القضــا

 51ومقدار ال فالة  ذا لا  لها موجب، أو أ  يقرر القا   رفع الحجـ  

مقابل دفع ال فالة. هذه ه  مال يا   وأقترو  عادة النص  ل  اللجنة 

لبحــم هــذه المال يــا ؛ أل  هــذا الــنص مهــم جــد ا، و   وافقنــا عليــه 

السـفينة أو الربـا ، بـل  بهذه الطريقة فسيسبب أ رار ا ليسـت لصـا ب

ــوث،  ــة نتيجــة األ ــرار النا جــة عــن التل ســتنت  أ ــرار ســتتحملها الدول
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باإل ــافة  لــ  أ  هنــا  ا فاقيــا  لــو مالفتهــا ف ــرنن  أرســل رســالة 

مفادهــا أ  ممل ــة البحــرين ال  لتــ م باال فاقيــا  المبرمــة، وهــذه مــن 

النـا   عـن التلـوث  الدولـة دائم ـا للضـرر بها  هتماال فاقيا  المهمة الت  

ال يت ، ألنها با ت مش لة دولية، و  لف ماليين الدوالرا  مـن أجـل 

 5معالجة هذه األ رار الت  ست ثر عل  اإلنسا  والحياة البحريـة بشـ ل 

لامــل؛ لــذلك أرى  رجــا  هــذه المــادة  لــ  اللجنــة و ــذف هــذه الفقــرة 

علينـا  بال امل، وف   الة نشـو  أي مشـ لة أو جريمـة  تعلـق بـالتلوث

 أ  نتر  المو و  للقوانين السارية لتنييمها، وش ر ا.      

            

 21 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل  األمت كهوة محمد ال واري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 دالل ال ايـد ينأ فق بدايـة  مـع رأي األمتـ ش ر ا سيدي الرئيس، 

 25وجميلة سلما  بر  هذه المادة بها أمور  جرائية لثيـرة، باإل ـافة  لـ  

أ  الحدث الذي  تحدث عنـه المـادة  شـتر  فيـه سـت جهـا  مسـ ولة، 

هنـا   ـوادث سـابقة  تعلـق و ،ولدينا مبـرا  سـابقة فـ  هـذا المو ـو 

ــا التعــوي  مــن مــالل  ــم ا خــاذ اإلجــرا ا  بمــا فيه ــت و  بانســ ا  كي

لما أ  هنا  ا فاقيا  دولية ومنيما   عتبر البحرين ا ليا  المتبعة. 

 51عضــو ا فيهــا، ســوا  لانــت  قليميــة أو دوليــة، فيجــب النيــر فيهــا وفــ  

اإلجرا ا  المتبعة بشرنها، بحيم ال  تعارض هذه المادة مـع اإلجـرا ا  

المعمول بها، لما أ  قانو  البياة ينط  هـذا المو ـو ،  يـم يوجـد 

ة  ــدوث مثــل هــذه الحــوادث. اــحيح أ  فــ   الــ OILSPILLجــ   عــن 

ج ئيــة الصــحة العامــة قــد ال   ــو  متعلقــة بال يــت بــل بمــواد أمــرى، 
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أننـا بهـذا ن ـو  قـد أعطينـا مبـررا  لمـن فـ  ل ن أ فق مع األموا  

أ  يفلـــت مـــن العقــا . لمـــا ذلرنــا هنـــا  لجنـــة فــ  ســيلوث البحـــر 

لـــــوارث وطـــــوارم فـــــ  ممل ـــــة البحـــــرين وأعتقـــــد أ  مـــــن اـــــلب 

اــا ها هــذه الحــوادث، وهــذه اللجنــة لهــا عالقــة بالجهــا  الســت امتصا

 5الت  ذلر ها سابق ا، وه : مفـر السـوا ل، والبياـة، والثـروة البحريـة، 

ووكارة الصناعة والتجارة والسيا ة و يرها من الجها ، والمفـروض أ  

نرجـع  لـ  اللجنـة نفسـها لمعرفــة اإلجـرا ا  التـ  ا خـذ  فـ  الحــوادث 

قة. فيما يتعلق بالتعوي  هنا  المنيمـة اإلقليميـة لحمايـة المماثلة الساب

مرل  عمليا  الطوارم، اللذا  يساعدا   (MEMAC)البياة البحرية، و

ــا، والتــ  مــن  ــمنها   21الدولــة علــ  اســت مال اإلجــرا ا  القانونيــة دولي 

التعوي . أعتقد أ  هذه المادة  حتا   لـ   فصـيل بحيـم   ـو  ميلـة 

   ، وش ر ا. عامة ل ل هذه الجها 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 انم بن فضل البوعينين وكيـر شـ و  األع سعادة ش ر ا،  فضل  

 مجلس  الشورى والنوا . 

 

 شورى والنواب: الوزير شؤون مجلسي 

المـدامال  قيمـة جـد ا، ولمـا  فضـلت  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 51 ـافة علـ  األموا  دالل ال ايد وجميلة سلما  وكهوة ال واري، أ  اإل

هذه المادة أ دثت  نيير ا لـامال  فـ  المعنـ  والمـدلول والمسـ وليا ، 

ا هنــا   التعــديل ذهــب  لــ  الجريمــة وهــ  المســ ولية الجنائيــة، وأيضــ 

 مســ ولية مدنيــة  تر ــب علــ  هــذا العمــل أُ فلــت، ولســنا بصــددها ا  .

 لنـت أعتقـد أ  هـذا الـنص مـاص بقـانو  البياـة، ول ـن ب ـل أمانـة 
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ـــ هــذه اإل ــافة  ر ــب مســ وليا   ــــ معــال  الــرئيس واإلمــوا  األعضــا  ـ

ــ  الــر م مــن أ  هــذا األمــر لــيس مــن  جســيمة علــ  وكيــر الصــحة، عل

امتصااه، هذا أوال . ثاني ا: يتر ب عل  هذا التعديل دمول أطراف عدة 

لتنفيــــذ نــــص هــــذه المــــادة، منهــــا أطــــراف دوليــــة وشــــرلا  عالميــــة 

 5ك ال أعتقــد أنــه مــن الجــائ  أ   مــر هــذه و  ومــا  دول أمــرى، لــذل

ـــا: بالنســـبة  لـــ  المســـ وليا  ســـوا  لانـــت  المـــادة بهـــذه الصـــينة. ثالث 

مرسوم بقانو  الالمس ولية مدنية أو  يرها، هنا  قوانين  نيمها منها: 

 بالموافقة علـ  االنضـمام  لـ  اال فاقيـة الدوليـةم 2995( لسنة 23رقم )

( 4، وقـانو  رقـم )رار التلـوث ال يتـ ولية المدنيـة عـن أ ـ بشـر  المسـ

 21م بشـــر  االســـتعداد الـــدول  والتعـــاو  فـــ  ميـــدا  التلـــوث، 5124لســـنة 

منهـا والتـ  باإل افة  ل  الجها  الت  ذلر ها األمـت كهـوة ال ـواري 

هنـــا   ولـــذلك (،MEMAC) مرلـــ  المســـاعدا  المتبادلـــة للطـــوارم

جهــــا  لم افحــــة التلــــوث البحــــري بالتنســــيق مــــع ال مرلــــ   قليمــــ 

المختصة. بالعودة  ل  المـادة بنصـها األاـل  نـرى أنـه  ـم ذلـر التلـوث 

 25أوال ، ثم  م ذلر نص  فصيل  فـ  وسـا المـادة، ثـم  ـم بي ـا  مـن هـو 

المس ول عن هذا المتسبب الـذي هـو مـن يسـا ل أمـام القضـا . ي ـو  

المتسبب ف  التلوث مسـ وال  عنـه وبصـفة مااـة وعـدد ا مـن األطـراف، 

  القضية جريمـة  ـذهب  لـ  القضـا ، وهـو مـن يح ـم مـن و ذا اعتبر

هــو المســـ ول.    التعــديل الـــذي أجـــري علــ  نـــص هــذه المـــادة يخلـــ  

 51أطراف متسببة ف  التلوث من المس ولية، ولما  فضلت األمت جميلة 

سلما  النص بالتعديل الذي أجري عليه مطا ، ومستقبال  سيدملنا ف  

نيــة عالميــة  ابعــة لشــرلا   شــ اليا  مــع م ا ــب استشــارا  قانو

الشحن العالم ، وسنفسح المجال ف  أ  نخل  متسببين ف  التلوث من 

المس ولية المدنية والجنائية. لما أ  هذه اإل افة وهذا التعديل أطول 
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من نص المادة األال . الـنص األاـل  لـو قرأنـاه بتجـرد نـرى أنـه يـنص 

ة البحرينـ  بمـا فـ  ر  لويم البحر اإلقليمـ  لممل ـييح»عل  التال : 

ذلك أي مينا  بحـري وذلـك بتفريـغ أو  سـريب ال يـت أو أي مـواد أمـرى 

مضرة بالصحة أو ال ائنا  البحرية من أية سفينة... وي و  المتسـبب 

 5، لم يحـدد نـص المـادة  ذا لـا  التسـبب فـ  «ف  التلوث مس وال  عنه

أجـري   ير قصد. بالتعديل الـذي عن لوث البحر اإلقليم  عن قصد أو 

عل  نص المادة سرعط  ه ال  الذين ير  بـو  مثـل هـذه الجـرائم فـ  

مياهنا اإلقليمية مبررا   خليهم من المس ولية. أعتقد أ  النص األال  

وافــ ، وال نحتــا   لــ  هــذه اإل ــافة الطويلــة؛ أوال : أل  هنــا  قــوانين 

ــا  قضــا  فــ  البحــرين  ــا  محــالم وهن ــا: هن ــنيم هــذه األمــور. ثاني   21 

ن ألي طــرف متضــرر ســوا  لانــت الح ومــة أو طــرف  مــر أ  مم ــ

يلجر  ليه ويرمذ  قه من مالله، لذلك ليس علينا أ  ندمل فـ  متاهـة 

هذا التفريع الطويل الـذي يعطـ  مبـررا   خلـ  األطـراف المتسـببة فـ  

 لوث البحر اإلقليم  من المسـ ولية المدنيـة والجنائيـة مـن قبـل أطـراف 

 25 تف  بالنص األال ، وش ر ا.أمرى، وبذلك أرى أ  ن 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةش ر ا،  فضل األع  

 

 51 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

هنــا  قــوانين مااــة بــالتلوث ومااــة  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

بالبياة وبحماية البياة البحرية، وهذه القوانين مااة وبالتـال  هـ  التـ  

سوف ي مذ بهـا عنـدما   ـو  هنـا  قضـايا مااـة بـالتلوث، ولـن يـتم 

األمذ بهذه المادة،  يم    القوانين الخااة ه  النالبة عل  القـوانين 
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المستشــــار القــــانون  بهــــذا رأي لــــالعامــــة، لــــذلك أ منــــ  أ  أســــتمع 

الخصــوص، و ذا لــا  هنــا   عــديل فلنســتمع  ليــه ونــرى مــا ســنقرر 

 بشرنه، وش ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت الدلتورة سوسن  اج   قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

بدايـــة أود أ  أ وجـــه بالشـــ ر  لـــ   شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 21ل ال ايد وجميلة سلما  وكهوة ال واري عل  ما  فضـلن بـه األموا  دال

مــن معلومــا ، ومــا  فضــلن بــه هــو نفــس مــا لنــت سر فضــل بــه لــذلك 

ألتف  بما أ ين به. أ فق مع ما  فضـل بـه سـعادة وكيـر شـ و  مجلسـ  

 تالشــورى والنــوا ،  يــم    الت يــد يخــص القــانو  البحــري، ومــا  مــ

بحري،   افة  ل  أ  هنـا  جهـا    افته ف  المادة ماص بالقانو  ال

 25  اليوم معنا عند مناقشة هذه المادة، وه موجودةأمرى البد أ    و  

وكارة الموااال ،  يـم    جميـع هـذه وهياة البياة، ووكارة الداملية، 

الجها  معنية بهـذه المـادة لونهـا مسـ ولة عـن  طبيـق هـذه اال فاقيـا  

. امااـ   اري باعتبـاره قانونـ المبرمة، ولونها مسـ ولة عـن القـانو  البحـ

أعتقد من وجهة نيري أ  نـذهب  لـ  المـادة لمـا ورد  فـ  المشـرو  

 51األاـل  ونـرف  التعـديل الـذي أ ـت بـه اللجنـة، وبالتـال  أرى التصـويت 

علـــ  المـــادة لمـــا ورد  فـــ  المشـــرو  األاـــل   ذا لـــم ي ـــن هنـــا  

 عـــديل، و ذا لـــا  هنـــا   عـــديل نـــود أ  نســـمعه،  يـــم    المـــادة 

 بالش ل الموجود ال أعتقد أنها سليمة، وش ر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع ف اد أ مد الحاج . 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 5أ فق مع ما  فضل به سعادة وكير شـ و   ش ر ا سيدي الرئيس، 

مجلس  الشورى والنوا   ول أ  المادة لما ورد  ف  مشرو  القانو  

وأشـمل. أ ـت التعـديال  علـ  المـادة وأدملتنـا فـ   فااـيل األال  أعم 

نحن ف   ن  عنها، وفتحت البا  لالجتهاد ولتفسيرا  قد   ـو  فـ  

 االح أي متسبب، وأدملتنا ف  ا فاقيـا  دوليـة، وفـ  القـانو  البحـري

 21، ولم «وي و  المتسبب ف  التلوث مس وال  عنه...». المادة  قول و يره

للمتسبب سوا   سـبب بتلـوث البحـر اإلقليمـ  عـن  عط  المادة أي عذر 

قصد أو عن  ير قصد. قد ال يعاقب المتسـبب بـالتلوث البحـري عنـدما 

ينسل ناقلة النفا ف  مياه الخلي  المنلقة، ألنـه ال يوجـد قـانو  يعاقبـه 

عل  هذا الفعل، مع أنه ف  أعال  البحار قد  صـادر ناقلـة الـنفا التـ  

 25لدوالرا . والقبطا  المتسبب من  ير قصد   لف ماا  الماليين من ا

بالتلوث البحري عندما يصطدم أو يحتـك بحيـد بحـري فـ  الخلـي  ممـا 

ي دي ذلك  ل   سريب نفط ، يعد لذلك متسبب ا، وجـا   المـادة فـ  

المشرو  األال  وساو  بين المتسبب بالتلوث البحري عـن قصـد وبـين 

هـو اـحيح، أل  فـ  المتسبب بـالتلوث البحـري عـن  يـر قصـد، وهـذا 

 51األول واألمير لالهما  سببا ف   لوث مياه البحر اإلقليم  سوا  لا  

الخطــر مــن القبطــا  أو مــن الشــرلة المال ــة للناقلــة النفطيــة أو مــن 

الشرلا  أو من وليل الناقلة النفطية ف  ممل ة البحرين، ه ال  هم 

ســ ولية   عــن  لــوث البحــر اإلقليمــ ، وبالتــال  المواألشــخاص المســ ول

 قع عليهم لما  سببوا به من  ثار  ارة بالصـحة وبال ائنـا  البحريـة، 
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ــدمول فــ   والمــادة فــ  نصــها األاــل  عالجــت هــذا األمــر مــن دو  ال

ــغ  ــا: مبل  فااــيل  عطــ  اجتهــادا  للــتملص مــن العقــا ، هــذا أوال . ثاني 

ن ألـف دينـار يال فالة المنصوص عليه ف  المادة الذي ال يتجاوك ممس

لما  فضلت األمت جميلة سلما  ــ ال يف  ليوم وا د لعملية  نييـف ــ 

 5البحر اإلقليم  من  سر  ناقلـة نفطيـة سـوا  لـا  ذلـك بقصـد أو مـن 

دو  قصــــد،  يــــم  تطلــــب عمليــــة  نييــــف البحــــر اإلقليمــــ  ماليــــين 

الدوالرا ، ف يف يتم وقف  ج  الناقلة النفطيـة بـدفع لفالـة نقديـة 

نــار؟ هــذا التعــديل الــذي أ ــت بــه اللجنــة  يــر ن ألــف دييال  تجـاوك ممســ

احيح. قد يعال  هذه المسرلة قانو   مـر ولـيس قـانو  وكارة الصـحة، 

 21وال يم ن  عطا  وكير الصحة مس ولية  جـ  سـفينة وقـع منهـا التلـوث 

أو رفع الحج  عنها. جميع الشرلا  العمالقـة م منـة، والبـد أ  يلتـ م 

 هذه األمور، وش ر ا.لل طرف بمس وليته  ت  نتالف  مثل 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ش ر ا،  فضل  األمت دالل جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

جد ا من عمل الح ومة، فـ   مسرورو  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ــا نســمع أ  أي  عــديل ي ــو  مناقشــ   ــا دائم  ــتم  االســابق لن مــن قبــل ي

 51نــرى هــذه المرونــة باألمــذ التمســك بــه وال يتــر ، ول ــن اليــوم عنــدما 

ا مــا  بــرأي أعضــا  الســلطة التشــريعية مباشــرة واإلقــرار بــر  هنــا  نصــ 

معيب، فهـذا عمـل نـوع  فـ  العمـل التشـريع . رد ا علـ  األع الـدلتور 

الال ـــق ينســـخ نقـــول    ، نحـــن فـــ  القاعــدة القانونيـــة عبـــدا  ســعيد

م أل ـد هنـا  قـانو  مـاص مـني أنه  ـين ي ـو السابق دائم ا، بمعن  
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المجاال ، ونر   بقانو  ينص عل  نصوص مـواد قانونيـة  تعلـق بـالمواد 

قــد أ ينــا بح ــم جديــد بــذلك ن ــو  إننــا الـواردة فــ  ذلــك القــانو ، ف

 تباإل افة  ل  ذلك، النقطـة التـ  أشـر   ليهـا و وافقـ ؛واجب التطبيق

فيهــا معــ  األمــوا  لانــت فيمــا يتعلــق بالشــحنة، نحــن لــدينا التــرمين 

 5ري ويشمل دائم ا األ رار التـ    ـو  ناشـاة عـن مثـل هـذه األمـور البح

المــذلورة فــ  المــادة، ونحــن نعمــل فــ  مثــل هــذه القضــايا، ونعلــم أ  

هنــا  اعتبـــارا  لشـــرلا  التــرمين  لقـــ  مـــن ماللهــا العـــب  فـــ  أي 

م ا   مر  ت   نـرى بنفسـها عـن المسـ ولية، وعـن مسـائل التعـوي . 

ياة أيض ا نص عل  اإلجرا ا  التـ   تخـذ فـ  باإل افة  ل  أ  قانو  الب

 21  الـة القيــام بالتلويــم، ومــن الواجــب أ  نــنص فــ  قــانو  الصــحة اليــوم

أ  التلويم جريمة، وهذا ما نـص عليـه فـ  الـنص األاـل ، لـذلك  عل 

أقترو علـ  المجلـس األمـذ بـالنص الـوارد فـ  مشـرو  الح ومـة فقـا 

ر  لويم البحر اإلقليم  ييح»ف  الفقرة األول  الت   نص عل  التال : 

لممل ة البحرين بما ف  ذلك أي مينا  بحري وذلـك بتفريـغ أو  سـريب 

 25 الصـحة أو ال ائنـا  البحريـة مـن أيال يت أو أي مواد أمـرى مضـرة ب

سفينة أو من أي م ا  عل  اليابسة أو من أي جهاك معد لحفظ ال يت 

بســة. وي ــو  أو لنقلــه مــن م ــا   لــ   مــر علــ  الســفينة أو علــ  اليا

فـ  هـذا  بصـفته متهم ـا، ومـن يقـدم «المتسبب ف  التلوث مس وال  عنـه

ـــة العامـــة ـــد  ا مـــن التحقيقـــا  فـــ  النياب ؛ الجانـــب يخضـــع إلجـــرا ا  ب

 51االســتدالال  التــ   قــوم بواــف الجريمــة، و حديــد األدلــة واإلثبا ــا ، و

ـــ  حديــد المــتهم والقضــية لمواجهتــه، بمــن  قــدم و ـــ  افقــد ي ــو  متهم 

 خضـع للقضـا   للها أمـور ــ ن أو ثالثة متهمين وألثرا أو متهميوا د 

ف  هذا الجانب. نـص المـادة مـن األفضـل أ  ي ـو  مـن بدايـة الفقـرة: 

ر  لويم البحر اإلقليم  لممل ة البحرين بما ف  ذلـك أي مينـا  ييح»
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الصـحة بحري وذلك بتفريغ أو  سريب ال يت أو أي مواد أمـرى مضـرة ب

سـفينة أو مـن أي م ـا  علـ  اليابسـة أو  ا  البحرية مـن أيأو ال ائن

ــ   ــه مــن م ــا   لــ   مــر عل مــن أي جهــاك معــد لحفــظ ال يــت أو لنقل

، «السفينة أو عل  اليابسة. وي ـو  المتسـبب فـ  التلـوث مسـ وال  عنـه

 5ونقف عنـد هـذا الحـد، وأنـا قـدمت هـذا االقتـراو  لـ  معـال  الـرئيس، 

مال  فــ  الجلســة، واألمــر متــرو  وهــو يتناســب مــع مــا طــرو مــن مــدا

 لمجلس م الموقر، وش ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21 ش ر ا،  فضل األع الدلتور أ مد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

أ وجه بالش ر  ل  لجنة الخدما  عل   ش ر ا سيدي الرئيس، 

ــة الخــدما   ــدما أرســلت لجن ــذلوه مــن جهــد فــ  هــذا القــانو . عن مــا ب

 25القانو  لامال   ل  لجنة الش و  التشريعية والقانونية  م النير ف  هذا 

الفصل مت امال  ولم ينير ف  لل مادة عل   دة،  يـم    ال ثيـر 

فـ  المـواد  عنهـاوم سيجا  من األجوبة عل  التساؤال  الت  طر ت الي

الخمس الال قـة، وبالتـال  يجـب أ  نقـرأ الفصـل لـامال  وعـدم األمـذ 

ثـــم نبـــدي  را نـــا فـــ  المو ـــو  مت ـــامال ،  ،بهـــذه المـــادة علـــ   ـــدة

 51 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع الدلتور محمد عل   سن عل . 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

لـن أعيـد مـا ذلـره اإلمـوا  واألمـوا .  سيدي الـرئيس، ش ر ا 

ال ثير مـن األمـور،   و حتوي علجد ا أعتقد أ  هذه المادة مادة مهمة 

وه  ف  الواقع لما يبـدو مـن الـنص  نهـا متوسـعة لثيـر ا فيمـا يتعلـق 

 5بــالتلوث وبمســـببا ه واألســبا  المدنيـــة والبيايـــة...  لــخ، وأعتقـــد أ  مـــا 

و  مجلس  الشـورى والنـوا  سـليم  ـول أ  هـذه ذلره سعادة وكير ش 

المادة  فصيلية جد ا، وف  رأي  الخاص أ  موقـع هـذه المـادة لـيس فـ  

ــانو   مــر ربمــا فــ  قــانو  البياــة  ــانو  الصــحة العامــة، بــل فــ  ق أو ق

ــة هــو القــانو   القــانو  البحــري والقــوانين المشــابهة، وربمــا قــانو  البيا

 21ورأي  فـ  النهايـة هـو أ ـد أمـرين:  مـا األقر   ل  محتوى هذه المادة، 

أ   ختصر هذه المادة لتف  بر راض هذا القـانو ، وهـو قـانو  الصـحة 

العامــة، و مــا أ   حــذف مــن هـــذا القــانو  و ُضــمن فــ  قــانو   مـــر، 

 وش ر ا.

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت جميلة عل  سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

أ فق مع األمت دالل ال ايـد فـ  التعـديل  دي الرئيس،ش ر ا سي 

 51الذي قدمته، أل  الجميع بما ف  ذلك الح ومة واألعضا  الذين أبدوا 

رأيهم رأوا أ  المادة بالتعديل الذي أجر ه اللجنة  ير متفق عليها وذلـك 

لألسبا  الت   ـم طر هـا. مـرة أمـرى أ فـق مـع األمـت دالل ال ايـد فـ  

 نرجع  ل  النص األال  ألنـه  ـدد ـــ بصـفة مااـة ـــ  عديلها، وأرى أال

من المس ول؛ وبالفعل قد ي و  المس ول عن التلوث أطراف ـا أمـرى أو 
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 ـو  فيهـا  جها  أمرى، وقد نصت بع  اال فاقيا  عل   اال  قـد 

الح ومة أو البلد نفسها اا بة المينـا  هـ  السـبب المـ دي  لـ  ـــ أو 

لذلك أ فق مـع  لنـا  الفقـرا  التـ   لـ   مشترلة ف  أسبا  ــ التلوث،

، وبذلك ي و  النص مح م ا وسـليم ا، «التلوث مس ول عنها»عبارة 

 5 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــدلتور عصـــام شـــ ر ا،  فضـــل األع   ـــدالوها  ال  البركنجـــ عب

 .رئيس هياة المستشارين القانونيين بالمجلس

 21 

 :بالمجلسرئيس هيئة المستشارين القانونيين 

ــرئيس،  ــل   شــ ر ا ســيدي ال ــ  أُ ــيفت مــن ق ب  هــذه اإل ــافة الت

اللجنة ه  ف  الواقـع  رديـد لعـدم المسـ ولية فـ   الـة القـوة القـاهرة، 

ألنــه لــيس هنــا  عمــل متعمــد فــ  هــذا المجــال، و نمــا  رديــد للمبــادم 

 25العامـة المتعلقـة باإلعفـا  مـن المسـ ولية فـ   الـة القـوة القـاهرة؛ وهــذا 

ال مسـ ولية »التـ   قـول:  35 ليه ف  قانو  العقوبا  فـ  المـادة  مشار

عل  من ار  ب فعال  ألجر ه  ليه  رورة وقايـة نفسـه أو  يـره أو مالـه 

أو مال  يره من مطر جسيم محد  لم يتسبب هو فيه عمد ا ولم ي ن 

فــ  قدر ــه منعــه بوســيلة أمــرى وبشــر  أ  ي ــو  الفعــل متناســب ا مــع 

 51، هــذا الــنص متعلــق بمبــدأ عــدم المســ ولية فــ  «قــاؤهالخطــر المــراد ا 

در  لخطــر ألبــر وألثــر جســامة مــن هــو  الــة القــوة القــاهرة، وهنــا 

مطــر التلــوث، ولــم ي ــن متعمــد ا، والمــادة شــر ت األســبا  فــ  هــذه 

ـــوث جريمـــة أ  ي ـــو   ـــار التل ـــدم اعتب ـــة، واشـــترطت لـــذلك لع الحال

حــادث وأســبابه، وو ــع المســ ول عــن التلــوث قــد أبلــغ  دارة المــوان  بال
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هـذا الـنص أو عــدم و ـعه هــو  طبيـق للمبـادم العامــة؛ ولـيس معيب ــا أ  

 يردد القانو  مبدأ من المبادم العامة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 .مقرر اللجنةش ر ا،  فضل األع  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

ه األع الـدلتور باإلشارة  ل  ما  فضل ب ش ر ا سيدي الرئيس، 

أ مد العري  أقول    اللجنة لم  ُضفْ هذا النص، و نما أمـذ  بـنص 

 21لمــا ورد  مــن الح ومــة  يــم  مــت   ــافتها  لــ  هــذه  235المــادة 

المادة، فهذا النص والنا من الح ومة، وقد  م دم  النصين ف  هذه 

المادة. وفيما بعد ــ مثلما  فضل األع الـدلتور أ مـد العـري  ـــ سـوف 

، ومــا  ـم هــو دمــ  المـاد ين، وهــذه اإل ــافة جــا   235 ُحـذف المــادة 

 نص ا لما ورد ف  مشرو  الح ومة، وش ر ا.

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع مميس  مد الرميح . 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 51لــل مــا قيــل عــن هــذه المــادة جــدير  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

بالمال ية، ول ن  أريد أ  أ ناول المو و  نفسه الذي ذلره سعادة 

رئـــيس هياـــة المستشـــارين القـــانونيين بـــالمجلس، أعنـــ  مو ـــو  القـــوة 

القــاهرة. اإلمــوة ذلــروا أ  اإل ــافة فيهــا  وســع، وأنــا ال أرى أ  فيهــا 

قـاهر يتطلـب مـن   وسع ا، ولما ذلر سعادة المستشار قد يحدث أمر
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بســبب ـــ نتيجـة أو ــــ ربـا  السـفينة  لقــا   مولتـه التـ  قــد  ضـر بالبياـة 

الر بـة فـ  الحفــاظ علـ  األرواو والممتل ــا ، ولـذلك أرى أ  الضــرر 

النا   المتعمد هنا  قوانين أمرى نيمت عقوبتـه، وأعتقـد أ  اإل ـافة 

عادة المبادم الت  ذلر ها اللجنة ه  من المبادم العامة، والت رار و 

 5العامــة ال يوجــد منهــا  ــرر علــ  المــادة، وال  خــل بــالمواد أو القــوانين 

األمرى. واإل افة لم   ن   ي ُد ا ــ لما قيل ــ و نمـا هـ   ـرورية فـ  

 هذا القانو ، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 ش ر ا،  فضل األع أ مـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 ـم بهـــزاد:العضو أحمـــد إبراهيـ

لـــم ألـــن أريـــد أ  أ ـــدمل فـــ  هـــذا  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

المو و  أل  األموا  القانونيا  أبدين وجهـا  نيـرهن فـ  المـادة بمـا 

 25فيه ال فاية، ول ن نحن نت لم عن التلوث البيا  فـ  البحـار نتيجـة 

أعمال يقوم بها ربـا  السـفينة أثنـا  مـروره فـ  المنطقـة. الخلـي  العربـ  

به مجموعة من الدول العربية وأي  لـوث فـ  الخلـي  سـوف  تـرثر  حيا 

بــه الــدول األمــرى المحيطــة بــالخلي  لــذلك، والبــد أ  الــدول األمــرى 

الخليجية لديها قوانين لمعالجة مثل هذه المشـ لة، أل  التـرثير البياـ  

 51مجموعـة  فـ البحـرين فقـا و نمـا سـوف يـ ثر  فـ ف  الخلي  لـن يـ ثر 

فهل أطلعت اللجنة عل  بع  القـوانين الخليجيـة التـ  الدول الخليجية، 

 عال  مو و  هذه المادة؟ األفضل أ   عود المادة  ل  اللجنة لمناقشـتها 

ومقارنتهــا مــع قــوانين الــدول الخليجيــة التــ   عــان  المشــ لة نفســها، 

ألثــر مــن  وأرجــو عــدم التســر  فــ  المو ــو  أل  القــانو  م ــو   مــن

 55اد  مـادة وا ـدة  لـ  اللجنـة ليـتم  قـديرها مادة وال مش لة لـو عـ 251
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الـــدول الخليجيـــة األمـــرى، قـــوانين  قـــدير ا اـــحيح ا بمـــا يتناســـب مـــع 

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ش ر ا،  فضل األع الدلتور منصور محمد سر ا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

أود أ  أ وجه بالش ر الج يل  ل  لل  ش ر ا سيدي الرئيس، 

من  حدث بشـر  هـذه المـادة سـوا  لـا  قـد اجتهـد وأاـا  أو اجتهـد 

 21ولم يُصب. أرى أ  هنا  ثالث  قائق أو ثالثة ميارا . الخيار األول هو 

 عادة المادة والتعديل عليهـا، وهـو ميـار  ـم طر ـه. والخيـار الثـان  هـو 

لثالم هو اإلبقا  علـ  المـادة لمـا الرجو   ل  النص األال . والخيار ا

هــ ، وأعتقــد أ  التصــويت علــ  ا را  الثالثــة هــو ســيد الموقــف، هــذه 

نقطة. النقطة الثانية: ه  مال ية للجنة الشـ و  التشـريعية والقانونيـة، 

 25نحن أرسلنا هذا القـانو  برمتـه  لـ  لجنـة الشـ و  التشـريعية والقانونيـة 

يبـا هم، ولـل مـا يشـا و  مـن  نييـر وطلبنا مرئيا هم ومال يـا هم و عق

ـــة الشـــ و  التشـــريعية  ـــا شـــ   مـــن لجن ـــم ير ن ـــ   مـــره، ول ـــديل و ل و ب

ـــا. القـــانو  ســـليم وعليـــه مال يـــا  بســـيطة جـــد ا  ـــم  والقانونيـــة مطلق 

ذلرهــا وقــد  ــم األمــذ بهــا،  ذ   ذا لانــت لجنــة الشــ و  التشــريعية 

 51  التشـــريعية والقانونيـــة قـــد درســـت القـــانو  فلمـــاذا  بـــدأ لجنـــة الشـــ و

والقانونيــة مــن جديــد و علــق و عطــ  فــ  لــل مــادة ولــل عبــارة ولــل 

ــاذا لــم  ــذلر لجنــة  ـا منــاير ا؟ل لم فقــرة مــن فقــرا  هــذا القــانو  رأيـ 

الشــ و  التشــريعية والقانونيــة هــذه ا را  مــن قبــل لتــوفر علينــا وعلــ  

 المجلس الجهد والوقت؟ل وش ر ا.

 55 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ضل  األمت جميلة عل  سلما . ش ر ا،  ف 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5أنا أرد  ال الم أل  هنا  رأي ا ثالث ا  م  ش ر ا سيدي الرئيس، 

طر ــه، وهــو رأي رئــيس هياــة المستشــارين القــانونيين بــالمجلس الــذي 

استشهد بقانو  العقوبا  وقال    المـادة  قصـد اليـروف القـاهرة التـ  

بــا ، وبالتــال  فــإ  الــنص ســليم، وأنــا طبع ــا ال نــص  عليهــا قــانو  العقو

 أ فق مع هـذا التوجـه. معـال  الـرئيس، نحـن فـ  هـذا المو ـو  بالـذا  

 21ــ أعن  مو و  التلوث ــ  ح منـا قـوانين أمـرى  ُـنيم هـذا المو ـو ، 

ــة؛ واليــروف  باإل ــافة  لــ  ا فاقيــا  دوليــة، مثلمــا ذلــر  فــ  البداي

ع  االمتالفا  عن قانو  العقوبـا ، القاهرة ف  مو و  التلوث فيها ب

أل  اليروف القاهرة قالت اال فاقيا   نها قد   و  نا جـة عـن أعمـال 

الحر  أو عن القتال أو الحر  األهليـة أو التمـرد أو اليـواهر الطبيعيـة 

ا بســبب الح ومــة، وقــد   25مثــل الفيضــانا  و يرهــا، وقــد   ــو  أيضــ 

ســ ولية فــ  الجــرائم   ــو  برســبا  مشــترلة، هــذا بالنســبة  لــ  الم

المتعلقـة بمو ـو  التلـوث، وبالتـال  ال يم ـن أ  أ وافـق مـع مسـرلة أ  

النص سليم، وأ  هذا النص هو الذي سوف يُطبق ف  قـانو  العقوبـا . 

نحن أمام ميارين:  مـا أ  نقبـل التعـديل الـذي  ـم  قديمـه و مـا أ  نعيـد 

 51ة ـــ مثلمـا ا فـق النص  ل  اللجنـة، ألنـه بالفعـل هـذا الـنص بهـذه الطريقـ

 الجميع والح ومة لذلك ــ سوف يثير  ش اليا ، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع أ مد مهدي الحداد. 

 55 
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 العضو أحمد مهدي الحداد:

اــباو الخيــر معــال  الــرئيس، واــباو  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ادة  ل  اللجنـة، الخير جميع ا. يبدو أ  اال جاه النالب هو  رجا  هذه الم

ا أ  ســفينة ألقــت  مولــة ملوثــة فــ   ولــدي مال يــة بســيطة هــ : فر ــ 

 5الميــاه الدوليــة، وهــذه الميــاه الدوليــة قريبــة مــن  ــدود الميــاه اإلقليميــة 

لممل ــــة البحــــرين أو قريبــــة مــــن  ــــدود دولــــة قطــــر، فمــــن ي ــــو  

المس ول؟ل هل الدول الخليجية مجتمعة  رفع قضية  د هذه السفينة؟ل 

ذا لــو اســتطاعت هــذه الســفينة أ   هــر  مــن المنطقــة  لــ  الحــدود ومــا

الدولية و ختف ؟ل طبع ا هنا  ا فاقية لم افحة التلوث بين دول الخلي  

 21ولــذلك  يــرا  والعـــرا ، وأعتقــد أ  هــذا األمـــر مــن مســـ وليتهم؛  ذا 

أعيد  هذه المادة  ل  لجنة الخدما  فـررجو أمـذ هـذه المال يـة فـ  

بة  ل  ما ذلره األع الدلتور منصور سر ا  أعتقد أ  االعتبار. بالنس

ــة الشــ و   ــه، نحــن فــ  لجن ــد ســوف  جيب ــد بالترلي األمــت دالل ال اي

التشريعية والقانونية عادة عندما ير ينا مشرو  قانو  ننير  ل  دسـتورية 

 25هـذا المشـرو  وال نـدمل فـ  فحــوى المشـرو ، هـذا قـانو  م ـو   مــن 

ــــن  254 ــــادة، وفيــــه ال ثيــــر م األمــــور واالجتهــــادا  و را  الفنيــــين م

ــة  ــة أ   قــوم بهــذا العمــل، هــذا عمــل لجن والمهندســين وال يُم ــن للجن

ـــ وأعتقــد أ   الخــدما ، نحــن فــ  لجنــة الشــ و  التشــريعية والقانونيــة ـ

األمت دالل ال ايد  وافقن  ف  هذا الرأي ــ ننير  ل  دسـتورية مشـاريع 

 51 القوانين، وش ر ا.

 

 ــــس:الرئيـــــــــــ

 انم بن فضل البوعينين وكيـر شـ و   األعش ر ا،  فضل سعادة  

 مجلس  الشورى والنوا . 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أ  هــذا القــانو  جــا  نحــن ا   نتـداول  شـ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ــا بقــانو  مقــدم ا مــن  مــن الح ومــة، طبع ــا أاــل القــانو  لــا  اقترا  

مجلــس الشــورى المــوقر، والح ومــة لــيس لهــا  ــق التعــديل، وعنــدما 

 5يحال  ليها  قوم بعملية الصيا ة فقا من مـالل هياـة التشـريع واإلفتـا  

ومة القانون ، ولذلك لم ي ن هذا هو رأي الح ومة وربما رأي الح 

ي و  موجود ا ف  النصوص األالية، ول ن ــ لما  فضل األع مقـرر 

( األاـل   قابلـه نصـوص مطابقـة، و ـم نقـل 235اللجنة ـــ نـص المـادة )

مــن  215بعــد  عــادة التــرقيم(. المــادة  15هــذا الــنص  لــ  نــص المــادة )

 21ويجــوك للح ومــة ولمقــرر »الالئحــة الدامليــة لمجلــس الشــورى  قــول: 

الة التعديل الذي يقترو أثنا  جلسة المجلس  ل  اللجنـة، اللجنة طلب   

، و فاظ ا عل  وقت المجلـس ـــ ونحـن سـرنا «و ل م  جابة هذا الطلب...

ــا علــ   مســيرة طيبــة مــالل الجلســا  الــثالث أو األربــع الما ــية وقاربن

االنتها  وربما   و  هذه مدة قياسية ف  نير القوانين ــ أعتقد أنه من 

ــــادة ) األفضــــل  عــــادة ــــاد ين 235الم ــــة، أل  الم ــــ  اللجن  25( األاــــلية  ل

مر بطتـــا ، والـــنص األاـــل  وقـــرار مجلـــس النـــوا  همـــا مـــالف قـــرار 

رأي الجهـا  بـ واألمـذمجلس الشـورى، لـذلك أ منـ   عـادة هـذه المـادة 

الت  ذلر  أثنا  المداولة، والنير ف  القوانين المشابهة الت   ح ـم 

، و فاظ ا عل  وقت المجلس أرجـو هذه الحاال ، ومن ثم الخرو  بنص

 51 عـــادة المـــادة  لـــ  اللجنـــة، فمـــدة أســـبو  أو أســـبوعين لـــن  ضـــر هـــذا 

المو و ، وأعتقد أ  اللجنة  الي ـا لـديها ماد ـا  إلعـادة النيـر فيهمـا، 

ا المـادة ) ( األاـلية 235وأ من  أ   عود هـذه المـادة  لـ  اللجنـة، وأيضـ 

ــا المــادة نفســها، والنيــر فيهمــا  ــم ألنه ــس المــوقر ث ــ  المجل الرجــو   ل

يـــتم التصـــويت بـــدو  مـــدامال ، فـــنحن منـــذ أ  بـــدأنا لبتقريـــر نهـــائ  
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الجلســة عنــد الســاعة العاشــرة اســتنرقنا قرابــة ســاعة وربــع الســاعة فــ  

 مناقشة مادة وا دة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ش ر ا،  فضل األع ر ا عبدا  فر . 

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

أعتقــد أ  المــادة بالتعـديل المقتــرو قــد  شـ ر ا ســيدي الـرئيس، 

 دملنا ف  مشالل لثيرة. البـوامر العمالقـة التـ   حمـل الـنفا عـادة 

 21 رمذ النفا من الموان  ف  هذه المنطقة و واله  ل  الموان  األمرى، 

وفــ  عود هــا  شــحن الخ انــا  بالميــاه ــــ ميــاه البحــر أو  يرهــا ــــ وعنــد 

مياه الخلي   بدأ بتفريغ المياه من الخ انا   ت    ـو   دمول البامرة

الخ انا  فار ة لتحميل النفا مرة أمرى من الموان ، وف  هذه الحالة 

يحــدث ال ثيــر ممــا يســم  )التلــوث البياــ (، مــن دمــول البــامرة ميــاه 

 25الخلي   ل  واولها  ل  هذه الموان ، وهنا  قوانين دولية  ح م هذه 

يما  دوليـة، ونحـن فـ  ممل ـة البحـرين منضـمو  العملية، وهنا  من

 ليهـــا، وأعتقـــد أننـــا بقبولنـــا التعـــديل المقتـــرو ســـندمل فـــ  مشـــالل 

أقتــرو  عــادة المــادة  لــ  اللجنــة لدراســتها مــرة أمــرى، لــذا لثيــرة، 

 وش ر ا.

 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع الدلتور محمد عل   سن عل . 
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 لي حسن علي:العضو الدكتور محمد ع

أ فق مع الرأي السائد وهو  عادة المـادة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 لـ  سـعادة وكيـرة  ة دراستها، ول ن لدي سـ ال موجـه ل  اللجنة إلعاد

الصـــحة: مـــا مـــدى مســـ ولية وكيـــر الصـــحة عـــن  طبيـــق المـــادة بـــالنص 

 5الموجود  الي ا؟ أعـرف أ  ال ثيـر مـن القـوانين  قـع مسـ ولية  طبيقهـا 

وكرا  بش ل عام، ول ن هذا القانو  هو قانو  للصحة العامة، عل  ال

وهــذه المــادة  حــوي أمــور ا لثيــرة مارجــة عــن اإلطــار المحــدد للصــحة 

 العامة، فما مدى مس ولية وكير الصحة عن  طبيقها؟ وش ر ا.
 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع مميس  مد الرميح . 
 

 العضو خميس حمد الرميحي:

لجنة الش و  التشريعية والقانونيـة أعيـد  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 25 ليها مشرو  القانو  هذا للمرة الثانية، ف  المرة األول  ـــ لمـا ذلـر 

األع أ مد الحداد ــ ناقشته اللجنة من النا ية الدستورية، أما ف  المرة 

مـن الالئحـة الدامليـة لمجلـس  99األمرى فقد أ يل  ليهـا طبق ـا للمـادة 

 ذا أدملـت اللجنـة المختصـة  عـديال  مـ ثرة علـ  »الشورى الت   قول: 

ــ  المجلــس أ   ــع  قريرهــا  ل ــل رف ــا قب ــانو ، جــاك له اــيا ة مشــرو  ق

 51 حيلـــه، بعـــد موافقـــة رئـــيس المجلـــس،  لـــ  لجنـــة الشـــ و  التشـــريعية 

ـــدي رأيهـــا فـــ  اـــيا ة المشـــرو  و نســـيق  والقانونيـــة أو م تبهـــا، لتب

  التشريعية والقانونية فـ  المـرة الثانيـة أعـاد  لجنة الش و، و«مواده...

ايا ة بع  المواد ورفعت  قريرهـا ومال يا هـا  لـ  اللجنـة المختصـة 

وهـــ  لجنـــة الخـــدما ، وبالتـــال  فـــإ  األ  ـــام التـــ  اـــا تها لجنـــة 

 55الخــدما  هــ  التــ  ال يحــق للجنــة أ   عــدل عليهــا  ال بالتشــاور معهــا، 
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لجنة المختصة عل  ما طر ته لجنـة و بدي وجهة نيرها، و ذا وافقت ال

الش و  التشريعية والقانونية فه  اا بة االمتصاص األايل فـ  ذلـك. 

هذا رد عل  ما ذلره األع الدلتور منصور سر ا . نحن اليوم نناق  

باب ا يعد من أهم أبوا  هذا القانو ، وأ من  ــ لما ذلر  الـدلتورة 

 5 حضـر جهـا  مختصـة مثـل سوسن  قوي ــ عند مناقشة هـذه المـواد أ  

ــة العامــة  ــة و حديــد ا مفــر الســوا ل، باإل ــافة  لــ  الهيا وكارة الداملي

ــة ووكارة الموااــال  واال صــاال ؛ أل  مشــرو  القــانو  يصــب فــ   للبيا

 امتصاص هذه الجها  وليست وكارة الصحة، وش ر ا.
 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

لصـالح وكيـرة فائقـة بنـت سـعيد ا األمـتش ر ا،  فضـل  سـعادة  

 الصحة. 
 

 وزيرة الصحة:

 25الســـ ال المطـــروو ا   هـــو: مـــا هـــ   شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

مس ولية وكارة الصحة؟ ربما األع ممـيس الرميحـ  أشـار  لـ  أ  هنـا  

عدة جها  لها عالقة بـنص هـذه المـادة، ونحـن مـع سـعادة وكيـر شـ و  

ة مـن مجلس  الشـورى والنـوا  بعـد اسـتماعنا ل ـل المـدامال  ومااـ

الجوانــب القانونيــة، ففعــال  هنــا  قــوانين مر بطــة بهــذا الــنص، ونتمنــ  

 51 عادة المادة  ل  اللجنة لم يد من الدراسـة، والمال يـا  التـ  طر ـت 

ــا فــ  اللجنــة، ومااــة أ  هنــا  جهــا   ــتم  عــادة طر ه فــ  الجلســة  

ليست لها عالقة بوكارة الصـحة، مثـل شـ و  المـوان  والجمـار  ووكارة 

  واال صاال  و يرهما،  ت  يحضر اإلموة من هذه الجهـا  الموااال

ـــة مـــن مســـ ولية وكارة  معنـــا، و  ـــو  لهـــم مـــدامال هم، فهنـــا  ج ئي

 55الصحة، ولألمانة هذا جانب قانون  ال أفقه فيه ل  أستطيع أ  أ دد 
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ا   بــر  هــذا مــن مســ ولية وكارة الصــحة، ولهــذا الســبب ولم يــد مــن 

ـــ ـــو  الجمي ـــة، الدراســـة ولتطمـــان قل ـــ  اللجن ـــ   عـــادة المـــادة  ل ع نتمن

 وش ر ا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع جمعة محمد ال عب . 
 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

والشــ ر مواــول  لــ  أعضــا  اللجنــة.  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

 21أ ببت أ  أو ح أ  السفن القادمة  ل  ممل ـة البحـرين ـــ وقـد عملـت 

سنة بصفت  رئيس جواكا   41ف  مينا   صدير النفا ف  سترة  وال  

الموان  البحرية ــ ومااة نـاقال  الـنفا، عنـدما  بحـر البـد مـن و ـع 

قل النفا ه  مجرد م ا  مياه ف  م انا  السفينة، أل  السفن الت   ن

يسير ف  البحر، فالبد من و ـع ميـاه لتحقيـق اال ـ ا  للبـامرة، و ـال 

 25واولها  ل  رايف المينا   قوم بتفريغ المياه الموجودة ف  الخ انـا ، 

وهذه الخ انا  فيها نفا عالق من الشحنة السابقة، وعندما يتم  فريـغ 

اه البحــر، ويقومــو  هـذه الميــاه  ــتم  عــادة شــحن مــ ا  الســفينة مــن ميــ

بتنييف السفينة، وهذه العملية  لقـ  ب ـل مـا هـو موجـود فـ  الخـ ا  

من بقايا نفا أو بتروليماويا  ف  البحر، وس ال : من ي شف هـذا 

 51التلــوث؟ نحــن نــرى التلــوث برعيننــا ول ــن ال نعلــم مــن يقــوم ب شــفه؟ 

شرلة )باب و( لـم  قصـر وو ـعت  ـاج  ا لمنـع دمولـه  لـ  المنـاطق 

املية، ول ن ف  عمـق البحـار ال أ ـد يعلـم شـيا ا عـن هـذا التلـوث. الد

ــ  الســفن الصــنيرة مثــل )البــواني ( الموجــودة فــ   لــذلك العمــال عل

البحرين ــ ومعيمهـم  سـيويو ، دائم ـا يقومـو  بتبـديل ال يـت فـ  البحـر 

ا  ســيويين لــديهم بقايــا )بتــرول(،   55ويرمونــه، وقــد رأيــت بعينــ  أشخااــ 
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ا  الصنير الموجود لديهم وألقـوا مـا فيـه فـ  البحـر، قاموا بخ   الخ 

وعندما ذهبت  ليهم وللمتهم، قالوا ل  اذهب واشتك علينا، فهـل مـن 

المعقـول أ  يقـوم أشـخاص بتلويــم بحرنـا مـن دو  راد ؟ وقـد ال  ــراهم 

ـــروة  ـــه، والث ـــ  م ـــا  ال  دمل ـــذهبو   ل  دارة مفـــر الســـوا ل ألنهـــم ي

 5ة وال  ســتطيع ال شــف عــن لــل الســم ية لــديها عــدة قــوار  اــنير

هذه المناطق. أ من   عادة هذه المـادة  لـ  اللجنـة لم يـد مـن الدراسـة، 

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 ش ر ا،  فضل  األمت الدلتورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

وأشــــ ر اإلمــــوة واألمــــوا  علــــ   شــــ ر ا ســــيدي الــــرئيس، 

ـــد مـــن  ـــب اســـترداد هـــذه المـــادة لم ي ـــة  طل مـــدامال هم القيمـــة، اللجن

 25الدراسة، ول ن أرجـو مـن الجميـع   ويـدنا بمال يـا هم  تـ  نناقشـها 

أثنا  مناقشتنا المادة. وأرجو االلت ام بما ا فقنـا عليـه فـ  بدايـة مناقشـة 

 ش ر ا.مشرو  القانو  وأعن  عدد ومدة المدامال ، و
 

 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

ف  بع  األوقا  أرى أ  بع  المدمال  قيمة، وهـ   ش ر ا، 

ستلق  الضو  علـ  الهـدف، ول ننـا ألـدنا أال   يـد المـدامال  علـ  

 فضـل سـعادة الســيد  مـدة معينـة؛ لـذا نرجـو االمتصــار وعـدم الت ـرار.

 .  انم بن فضل البوعينين وكير ش و  مجلس  الشورى والنوا 

 55 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ـــرئيس،  ـــت أ   شـــ ر ا ســـيدي ال ـــاد الفا ـــل  من ـــدلتورة جه ال

ــ   ــدعوة  ل ــا أ   وجــه ال ــا أ منــ  عليه   ودهــا الجهــا  بالمعلومــا ، وأن

الجهــا  التــ   عتقــد أنهــا ســتفيدها. وأعتقــد أ   عــادة هــذه المــادة  لــ  

 5  ع س النقاش ف  اللجنة والترلي  عليها أثنا  النقاش سيفيدنا، عل

مـــادة، فربمـــا  تـــ  جهـــد وذهـــن الجهـــا  الح وميـــة متشـــتتا ،  251

بخـــالف أ  ي ـــو  النقـــاش مترلـــ  ا علـــ  نصـــوص معينـــة، وبحضـــور 

الجها  المختصة ــ سـوا  الهياـة العامـة للبياـة أو  دارة المـوان  أو وكارة 

الموااال  واال صـاال  أو  يرهـا مـن الجهـا  ـــ و رلي هـا علـ  هـذه 

 21دة ســوف نخــر  بــنص مالئــم ومح ــم، و   شــا  ا   مــرر هــذه المــا

 المادة عند التصويت عليها ال ق ا من دو  نقاش، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 وكير ش و  مجلس  الشورى والنوا ش ر ا، لما ذلر سعادة  

ــا  بهــذه المــادة سنناقشــها  ــا ار ب ــا  مــواد له ــة أ  هن  25واألع مقــرر اللجن

األاــلية، فــررجو مــن اللجنــة عنــد نيــر هــذه  235ا المــادة ال ق ــا، ومنهــ

المادة أ   نيـر فـ  المـواد التـ   مـت اـيا تها بنـا  علـ  هـذه المـادة، 

 ت   ذا أدمل  عديل عل  هذه المادة يذهب  ل  المواد األمرى لتحقيق 

 ؟أمرىهل هنا  مال يا  االنسجام بين مواد القانو . 

 51 

 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

الدلتورة جهاد الفا ل رئيسة اللجنة طلبت استرداد هذه المادة  

  لــ هــذه المــادة  عــادة هــل يوافــق المجلــس علــ  لم يــد مــن الدراســة، ف

 اللجنة؟
 5 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 اللجنـة. وننتقـل ا    لـ  المـادة التاليـة،  ل هذه المادة   ُعاد ذ   

 21  فضل األع مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 12: 215المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

فضل سعادة السـيد  ـانم   هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 وكير ش و  مجلس  الشورى والنوا . بن فضل البوعينين 

 

 51 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

( جـا   منطقي ـا مـن المـادة 12المـادة ) شـ ر ا سـيدي الـرئيس، 

يحيـر  لويـم البحـر اإلقليمـ  »( علـ : 15نصت المـادة ) ،  يم(15)

ـــ ورد فــ  قــانو  «لممل ــة البحــرين ـــ البحــر اإلقليمــ  ـ ، هــذا اللفــظ ـ

« البحر اإلقليم »السفن الصنيرة، ولجنة المرافق  ينها استبدلته من 

ا  ــم  نييــره مــن 12ا   فــ  المــادة )«. الميــاه اإلقليميــة» لــ    55( أيضــ 
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ــ  « البحــر اإلقليمــ » ــة» ل المجلــس ،  ذا لــا  «الميــاه اإلقليمي

( الت  أرجعت  ل  اللجنـة أ منـ  15ة )سيلت م بهذا النص فف  الماد

يحيـر  لويـم البحـر »أ  ينير فـ  هـذا األمـر،  يـم نصـت علـ : 

هــ  المناســـبة  «الميــاه اإلقليميـــة» عبـــارة ،  ذا لانــت«اإلقليمــ 

ا، 15للجنــة فــإ  هــذا التعــديل يجــب أ  يجــرى علــ  المــادة )  5( أيضــ 

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت دالل جاسم ال ايد.  

 21 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ــرئيس،  ــوعينين قــد  شــ ر ا ســيدي ال ربمــا ســعادة األع  ــانم الب

التفت  ل  مسرلة مضو  األمر للسيادة المطلقة للدولـة. البحـر اإلقليمـ  

ميال  بحري ا. فيما يتعلق  25هو الذي  متد سيادة الدولة عليه  ل  مسافة 

ــار والمنــاطق بالم ــرا  واألنه ـــ التــ   شــمل البحي ــدة ـ ــة الممت ــاه اإلقليمي  25ي

المتاممة والمالاقة لها ــ فاللجنة عندما ا جهت  ل  األمـذ بهـذا األمـر 

ـــا   ـــوث، ول ـــن بصـــفته مـــن حمايـــة الفهـــو بقصـــد التوســـع فـــ  ب التل

امتصاا ا فيما يتعلق بالسيادة القضائية، فاالمتصاص ي ـو  بالنسـبة 

هو األاـح،  «البحر اإلقليم »لة التلوث هو أ  مصطلح  ليهم ف  مسر

 51ووفق ا لتعريف اال فاقيا  الدولية لا  هنا   عريف فيما يتعلق بـالبحر 

اإلقليمـــ  والميـــاه اإلقليميـــة، ول ـــن طالمـــا أنهـــا نصـــت علـــ  للمـــة 

فـــ  بـــا  العقوبـــا   عقوبـــةوقـــرر  علـــ  مـــن يخـــالف ذلـــك « يُحيـــر»

 ، وش ر ا.«اإلقليم  البحر»فالمعن  األاح هو أ    و  
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 :الرئيـــــــــــــــس

هــ   «البياــة اإلقليميــة»ســعادة الــوكير يقــول    عبــارة  شــ ر ا، 

 فضــل ســعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وكيــر شــ و   .األاــح

 مجلس  الشورى والنوا . 

 5 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 «البياـة اإلقليميـة»أنا لم أقل    عبـارة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ه  األاح، بل قلت    ف  قـانو  السـفن الصـنيرة ذهـب المجلـس  لـ  

، فقانوني ا يتضح من لالم األمت دالل ال ايد «المياه اإلقليمية»عبارة 

 21مـيال  بحري ـا،  25ــ وه  أستاذ نا ــ أ  مسافة البحر اإلقليم   متـد  لـ  

تعداه  ذا لانت هنا  بحيرا  وما شـابه ذلـك. أنـا والمياه اإلقليمية ال  

أ  نلت م بالنص والقوانين ذا ها،  يم    مجلس النوا  ف  قـانو   أرى

ومجلســ م « البحــر اإلقليمــ »الســفن الصــنيرة ذهــب  لــ  مصــطلح 

، فــإذا لــا  هــذا هــو الصــحيح «الميــاه اإلقليميــة»المــوقر  يــره  لــ  

ـــ  اللفـــظ ن ـــذهب  ل ـــا يجـــب أ  ن ـــ  قـــانو  الســـفن فرعتقـــد أنن  25فســـه ف

 الصنيرة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع الدلتور منصور محمد سر ا . 

 51 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

« الميـاه اإلقليميـة»مصـطلح أعتقـد أ   ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

 ،  ت «بحارنا اإلقليمية»هو األاح، ألننا عندما نت لم مثال  ال نقول 

 يم « بحارنا اإلقليمية» ذا لنت ستنشر مبر ا أو قانون ا ما، ال  قول 
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   لديك بحر، بينما المياه متعددة بما فيهـا البحـر، أي الميـاه المالحـة 

 ولذلك المياه العذبة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ش ر ا،  فضل  األمت الدلتورة سوسن  اج   قوي.  

 

 حاجي تقوي:العضو الدكتورة سوسن 

واطلعت عل  بع   (google)بحثت ف   ش ر ا سيدي الرئيس، 

اال فاقيا . الميـاه اإلقليميـة: هـ  منـاطق ميـاه البحـار والمحيطـا  التـ  

 21 متلك دولة ما  ق السيادة عليها. لا  هنا  مالف وجدل ف  السابق 

 ول المياه اإلقليميـة والبحـر اإلقليمـ ، فانحسـم المو ـو  فـ  ا فاقيـة 

م، التــ  أقــر  أ  ل ــل دولــة الحــق فــ  أ  2915عــام لمــم المتحــدة األ

ميال  بحري ا، مقاسه  25 حدد عرض بحرها اإلقليم  بمسافة ال  تجاوك 

مطو  األسـاس المقـررة وفق ـا ال فاقيـة األمـم المتحـدة، فمـا  فضـل بـه 

 25ســعادة األع  ــانم البــوعينين وكيــر شــ و  مجلســ  الشــورى والنــوا  هــو 

 فضلت به األمت دالل ال ايد أيض ا.الصحيح، وما  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

هل الصحيح ف  رأيك البحر اإلقليم  أم المياه اإلقليميـة؟ل ألنـك   

 51 «لالبحر اإلقليم »قلت     ا فاقية األمم المتحدة نصت عل  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

ــاه اإلقليميــة هــ  التــ    ــو  للدولــة  ــق الســيادة   عليهــا، المي

محيط ـا لهـا  ـق السـيادة عليـه  ووالبحر الذي  حدده سوا  لا  بحر ا أ
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بصـــفتها دولـــة، وهـــذا القـــانو  قـــانو  بحرينـــ  ولنـــا الحـــق فـــ   حديـــد 

 المسافة البحرية الت  لنا الحق فيها.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5  البحر اإلقليم  أم المياه اإلقليمية؟ 

 

 تقوي:العضو الدكتورة سوسن حاجي 

 المياه اإلقليمية، وش ر ا. 

 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت جميلة عل  سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

ــرئيس،  ــ  نــص علــ   شــ ر ا ســيدي ال القــانو  البحــري البحرين

ـــارة  ـــول«البحـــر اإلقليمـــ »عب  25يقتصـــر الصـــيد » :، المـــادة الرابعـــة  ق

ـــة، واوالن هـــة فـــ  البحـــر اإلقليمـــ   لقطـــر واإلرشـــاد فـــ  مـــوان  الدول

ولذلك المال ة السا لية بين مواناها عل  السفن الت   تمتع بالجنسية 

 «البحـــر اإلقليمـــ »، فالقـــانو  البحـــري البحرينـــ  ذلـــر «البحرينيـــة

 . «المياه اإلقليمية»وليس 

 51 

 :الرئيـــــــــــــــس

 فقا عل  السفن الت   تمتع بالجنسية البحرينية؟ 
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 جميلة علي سلمان: العضو

نعـم، أي أ  لهـا الحـق فـ  الصـيد فـ  البحـر اإلقليمـ  لممل ـة  

 «البحـر اإلقليمـ »البحرين فقا، وال  تعدى ذلك،  ذ  ذلر القـانو  

 ، وش ر ا.«المياه اإلقليمية»وليس 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

« المياه اإلقليمية»  نيير عبارةش ر ا، األمت دالل ال ايد  ريد  

، وبعـــ  اإلمـــوة يقولـــو     مصـــطلح «البحـــر اإلقليمـــ » عبـــارة  لـــ 

 هو األاح. «المياه اإلقليمية»
 21 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 المصطلحا  يخضعا  لسيادة الدولة.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــ   عــديل األمــت دالل ال ايــد و   لــم    25شــ ر ا، سنصــو  ا   عل

، فهـل «المياه اإلقليمية»موافقت م فسنصو  عل  مصطلح عل  يح  

  عل  هذه المادة؟أمرى مال يا  هنا  

 

 )ال توجد مالحظات(
 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

مــع  نييــر  ،هــل يوافــق المجلــس علــ  هــذه المــادة بتعــديل اللجنــة 

 ؟ «البحر اإلقليم »لتصبح « المياه اإلقليمية»عبارة 
  

 55 (أغلبية غير موافقة)

 



 22المضبطة       م55/25/5122 ( 41)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل 

  

 (أغلبية موافقة)
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقــل  لــ  المــادة التاليــة،   ذ   قــر هــذه المــادة بتعــديل اللجنــة. 

 مقرر اللجنة. فضل األع 

 

 21 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 17: 212المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة    ـــة. وننتقـــل ا    ل ـــديل اللجن  55ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 11: 217المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 مال يا  عل  هذه المادة؟ هل هنا  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.
 

 دكتور سعيد أحمد عبداهلل:العضو ال

 51 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 19: 211المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 
 55 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 دة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذه الما 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.
 

 21 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 91: 219المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 فضــل  األمــت كهــوة  هــل هنــا  مال يــا  علــ  هــذه المــادة؟ 

 محمد ال واري.

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

لمـــا ذلـــر  ســـابق ا أنـــه فـــ   الـــة  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 51المعنيــة بدراســة هــذه الحادثــة، بــل الحــوادث ليســت الــوكارة فقــا هــ  

ــة العامــة  ــة ال ــوارث والهيا هنــا  جهــا  أمــرى  قــوم بــذلك مثــل: لجن

لحماية الثروة البحرية والبياة و يرهما من الجها  الت  سبق ذلرهـا، 

والس ال هنا: هل  تعاو   دارة المينا  مـع الـوكارة أم مـع اللجنـة نفسـها؟ 

  ال ي ــو  هنــا  عــب  علــ  أرى أ  نقــوم بتحديــد الجهــة المعنيــة  تــ

ا، أرى   55الوكارة ف   ين أ  هنا  جها  أمرى  ُعن  بهذا المو ـو  أيضـ 

ا فــ   الـــة  أ  المو ــو  يحتــا   لـــ  الم يــد مــن التو ـــيح، ومصواــ 
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ة ئيـايية، فقد  دث أ  انس بت مواد ليمئايانس ا  المواد ال يم

فــ  ممل ــة البحــرين ولــا  اال صــال بــين لجنــة الطــوارم وال ــوارث 

والهياة العامة لحماية الثروة البحرية والبياة، وبودنا معرفة ليف سـتتم 

معالجة مثل هـذا األمـر. أعتقـد أ  الصـحيح هـو مشـنلو أو  دارة المينـا  

 5فـ  رأيـ ، ف   دارة المينـا  مشنلو   يوجد هبدال  من مشنل المينا ، ألن

 وش ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟رىأمهل هنا  مال يا  ش ر ا،  
 21 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 25 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

مســـم   ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتعـــديل اللجنـــة. وننتقـــل ا    لـــ   

 51 ،  فضل األع مقرر اللجنة.الفصل السابع والعشرين

 

 سعيد أحمد عبداهلل:العضو الدكتور 

فصل السابع والعشرو : )الفصل الرابـع والعشـرو  بعـد  عـادة ال 

مسم   وا  اللجنة بالموافقة عل  الترقيم(: مختبرا  الصحة العامة: 

 55 الفصل بالتعديل الوارد ف  التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 مسم  الفصل؟ هل هنا  مال يا  عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 ـــــــــــــــس:الرئي

 مسم  الفصل بتعديل اللجنة؟ هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 21 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقــل ا    لــ  المــادة مســم  الفصــل بتعــديل اللجنــة. قــر ي ذ   

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.

 

 25 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (: عـادة التـرقيمبعـد  92: 221المـادة ) 

 .لما جا   من الح ومةعل  هذه المادة 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 فضل  األمت دالل جاسم  هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ذلـر مو ـو  سـحب   لـ سنر   ال ق ـا  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 55و رلهـا  لـ  أ   صـل نتيجـة المختبـرا  بخصـوص العينا  والبضـائع، 
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هذه البضـائع أو األ ذيـة و يرهمـا، وسـ ال  هـو: مـا هـ  جاه يـة هـذه 

المختبـرا  فــ  البحــرين  الي ـا؟ ولــم  ســتنر  مـن الوقــت لبيــا  نتــائ  

هذه العينا  الت   خضع للفحص؟ أل  هنا  مواد مر بطة بالمدد ومواد 

نا أ  نواك  بين مصـالح المتعـاملين أمرى مر بطة بالحج ، وبالتال  علي

 5مع هذا األمر. وفيما يتعلق بالمختبرا  المتا ة وبحسب علمنا أ  هنا  

 اجة ماسة  ل  مي انيا   ـخمة لتع يـ  عمـل هـذه المختبـرا  وجعلهـا 

 توالــب مــع النصــوص التشــريعية، بحيــم  خضــع مــالل فتــرة محــددة 

يتعلـق باألطعمـة للفحص وبخااة أ  مجـال الصـحة العامـة مجـال واسـع 

والبضــائع و يرهمــا، فالعمــل فــ  هــذه المختبــرا  كمــم، ومــن المهــم 

 21معرفــة مــدى اســتعداد هــذه المختبــرا   تــ  نــتم ن مــن الموا مــة مــع 

 ال ق ا، وش ر ا.  سنناقشهاالنصوص التشريعية الت  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

الدلتورة مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير ش ر ا،  فضل  األمت  

 25  دارة الصحة العامة بوكارة الصحة. 

 

 مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 

أش ر األمت دالل ال ايـد علـ  طر هـا  ش ر ا سيدي الرئيس، 

بخصوص مختبرا  الصحة العامة، هذه المختبـرا   عتبـر  .هذا الس ال

 51هــا ، وهــ   خضــع لمعــايير مختبــرا  مرجعيــة معتمــدة لــدى جميــع الج

دولية معترف بهـا مـن قبـل منيمـة الصـحة العالميـة. بخصـوص التحاليـل 

ه   ستنر  مدة  تراوو بين ثالثة أيام وسـبعة أيـام علـ  أقصـ   قـدير، 

وأي عينة  رسل  ل  مختبر الصحة العامة من أي منفذ سوا  من المطار 

ــام، ونحــن علــ   أو المــوان  أو الجســر ال  ســتنر  ألثــر مــن ســبعة أي

 55 جاه ية  امة بخصوص معيم التحاليل، وش ر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع الدلتور أ مد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 5باإل ـــافة  لـــ  مـــا ذلر ـــه األمــــت  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

الــدلتورة مـــريم الهــاجري بخصـــوص مـــدة التحاليــل، فـــ  المختبـــرا  

وم ا هنا  بع  التحاليل قـد  سـتنر  ألثـر مـن شـهر، مـثال  كراعـة عم

مـالل أقـل  اب تيريا مرض السل ال يم ـن  عطـا  النتـائ  المتعلقـة بهـ

من أسبوعين، بل قد  ستنر  وقت ـا أطـول، ولـذلك نتـائ  بالكمـا الـدم 

 21قــد  ســتنر  أســبوع ا مــن دو  أ  يتنيــر التحليــل، فالتحليــل يعتمــد علــ  

ذي طلبه، فنتائ  التحاليل ال نستطيع أ  نحدد لها وقت ا مجال الطبيب ال

 محدد ا، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ش ر ا،  فضل األع دروي  أ مد المناع . 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

فـ  بعـ  األوقـا  الـوكارة ليسـت لـديها  ش ر ا سيدي الـرئيس، 

التســـهيال  المناســـبة لعمـــل التحاليـــل الدامليـــة، بـــل  قـــوم بعمـــل هـــذه 

 51 عتبـر مختبـرا  »التحاليل ف  الخار ، فرقترو أ  ي و  نـص المـادة: 

الوكارة أو النتائ  الت   حصـل عليهـا مـن جهـا  معتمـدة أمـرى مرجعيـة 

بإرســالها  لــ  الخــار ، ، ألنــه فــ  لثيــر مــن األ يــا   قــوم «معتمــدة

 وش ر ا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

الدلتورة مـريم  بـراهيم الهـاجري مـدير ش ر ا،  فضل  األمت  

  دارة الصحة العامة بوكارة الصحة. 

 

 5 مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 

هنا   عاو  مشتر  بين مختبـر الصـحة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

العامــــة ومختبــــرا   قليميــــة  خضــــع لمعــــايير دوليــــة ومنيمــــة الصــــحة 

العالميــة، ففــ  بعــ  األ يــا  نقــوم بإرســال بعــ  التحاليــل التــ  نريــد 

الترلد من احتها  لـ  مختبـرا  دوليـة أو  قليميـة، وهـذه المختبـرا  

 21مشــتر  بــين فــ  أطلنطــا،  يــم يوجــد  عــاو  CDC فــ  عمــا  أو الـــ

المختبرا  المعترف بها دولي ا من قبـل المنيمـة ومختبـر الصـحة العامـة 

 ف  الممل ة، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــارة: شـــ ر ا،   ـــاع  يقتـــرو أ   ضـــاف عب ـــ  المن  25أو »األع دروي

. «النتائ  الت   حصل عليهـا مـن جهـا  معتمـدة أمـرى مرجعيـة معتمـدة

ل البوعينين وكير ش و  مجلس  الشورى  انم بن فضاألع سعادة  فضل 

 والنوا . 

 

 51 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

لـالم منطقـ ، ول ـن عنـوا  الفصـل  ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

هــو: مختبــرا  الصــحة العامــة، لــذلك هــو يــت لم فقــا عــن مختبــرا  

فــ  م ــا   مــر    لــم  علــ  ذلــكالصــحة العامــة، ربمــا يم ــن الــنص 
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ــرا  يُنــا  فــ  مــادة مــن  ــت لم فقــا عــن مختب ــا ن المــواد، ول ــن هن

ــال  فــالمواد فــ  الفصــل  ــا للفصــل، وبالت ــاره عنوان  الصــحة العامــة باعتب

  ت لم عن العنوا  نفسه فقا، وش ر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل  األمت كهوة محمد ال واري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

ا، البد أ  ي و  المختبر لإليضاو فق ش ر ا سيدي الرئيس، 

 21معتمد ا، و ت  لو لانت هنا  نتائ  مختبرا  أمرى معتمدة فالبد أ  

  ــو  هنــا  منيمــا   عتمــد هــذه المختبــرا ،  تــ   قبــل نتائجهــا، 

و يرهــا  عتمــد هــذه المختبــرا  بحســب  (األيــ و)فهنــا  منيمــا  مثــل 

 اإلجرا ا  المتبعة من أجل االعتداد بنتائجها، وش ر ا. 

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أمرىهل هنا  مال يا  ش ر ا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟هل يوافق المجلس عل  هذه المادة 
 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

ـــ   ذ   ُقـــر هـــذه المـــاد  ـــامن . وننتقـــل ا    ل مســـم  الفصـــل الث

 اللجنة.،  فضل األع مقرر والعشرين

 

 5 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

فصل الثامن والعشرو : )الفصل الخامس والعشرو  بعد  عادة ال 

مسم  الفصل لما  وا  اللجنة بالموافقة عل  الترقيم(: دفن المو  : 

 . جا  من الح ومة

 

 21 :الرئيـــــــــــــــس

 مسم  الفصل؟ هل هنا  مال يا  عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 مسم  الفصل؟ هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 51 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقــل ا    لــ  المــادة التاليــة،  فضــل مســم  الفصــل. قــر يُ  ذ  

 األع مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

نـة بالموافقـة  واـ  اللج (:بعـد  عـادة التـرقيم 95: 222المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

يا دلتورة مريم، بخصوص الجثـم الموجـودة فـ  ثالجـة مجمـع  

أثنـا  اإلجـاكة الرسـمية  الثالجـة السلمانية الطب ، هل يتوقف العمل فـ 

ــا  اإلجــاكا ؟  فضــل  األمــت الــدلتورة مــريم مأم أنــه  ــ  أثن ســتمر  ت

  براهيم الهاجري مدير  دارة الصحة العامة بوكارة الصحة. 

 21 

 مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 

ش ر ا سيدي الرئيس، العمل فيها مستمر لـدفن بعـ  الحـاال ،      

ار  فـــإذا لانـــت الجثـــم فـــ  الممل ـــة أو فـــ   الـــة  رســـالها  لـــ  مـــ

الممل ــة هنــا  عــاملو  فــ  قســم الوفيــا  يعملــو  وفــق جــدول محــدد 

 25  ت  ف  اإلجاكا  الرسمية.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

قبـل أيـام قليلـة  ـدثت  الـة وفـاة و ـرمر الـدفن مـدة ثالثـة أيـام،  

وأُمبروا أنه ف  اإلجاكة ال يقومو  بتسليم الجثم، فهل هذا احيح؟ ما 

 51 ة بنت سعيد الصالح وكيرة الصحة. هو رأي سعادة األمت فائق

 

 وزيرة الصحة: 

للتو ــيح فقــا، وكارة الصــحة ومجمــع  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ســـاعة، وال يوجـــد أي جهـــاك مـــن أجهـــ ة  54الســلمانية الطبـــ  يعمـــال  
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الوكارة يتوقف عن العمل، وليس هذا فقا فـ  مستشـف  السـلمانية بـل 

 ف  لل مستشفيا  العالم، وش ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 ش ر ا،  فضل  األمت الدلتورة سوسن  اج   قوي.  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

لــدي استفســار فقــا، ســم  الفصــل  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

، وقبل الـدفن هنـا   فـظ للجثـم، وفـ   الـة الحفـظ «دفن المو  »

ـــ فــ   الــة  ـــ لمــا ســبق أ  ناقشــنا هــذا المو ــو  ـ  21اإلاــابة وبالــذا  ـ

ـــو ة، ألـــيس مـــن األولـــ   ســـمية الفصـــل  ـــرمراض موب ـــن »ب  فـــظ ودف

؟ أال يم ن أ  نعيد المداولة، والسيما أ  هنا  مواد سبق أ  «المو  

 وش ر ا. ؟او نا عليها  خص األمراض الموبو ة

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

نعم يم ن ذلك،    لا  هنا  طلب بإعادة المداولـة ش ر ا،  

ف  أي مادة من المواد التـ   ـم  قرارهـا مـن قبـل المجلـس، وذلـك قبـل 

  فضل األع أ مـــد  براهيــم بهـــ اد.أمذ الرأي النهائ . 

 

 51 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

ــرئيس،  ــة اإلداريــة »المــادة  قــول:  شــ ر ا ســيدي ال  تــول  الجه

، «المناسـبة لـدفن المـو  ...معنية بالتنسيق مع الوكارة و ـع القواعـد ال

... و حديد »فهل هنا  قواعد مناسبة و ير مناسبة؟ل ثم   مل المادة: 

فهــل هنـــا  موااــفا  مااــة للقبــر؟ل ثـــم  «العمــق المناســب للــدفن...

 55... مـع األمـذ بعـين االعتبـار  عـاليم الـدين وطبيعـة »يضيف نص المـادة: 
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فما المقصود بطبيعة أرض المقبرة؟ل هـل هنـا  أرض  «قبرة...أرض الم

 للدفن وأمرى لنير ذلك؟ل ما ه  المواافا ؟ل وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5شــ ر ا، يــا أع أ مــد هنــا  موااــفا  معينــة للقبــور بنــا  علــ   

 ــانم بــن فضــل  األع فضــل ســعادة التعــاليم الشــرعية، وهــ  معروفــة. 

 البوعينين وكير ش و  مجلس  الشورى والنوا . 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 21لفـت انتبـاه  مقتـرو األمـت الـدلتورة  ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

ــوا   «دفــن المــو  »سوســن  قــوي بتعــديل المســم ، وأجــد أ   هــو عن

 لـ   95مناسب أل  المواد الت  يشملها هـذا الفصـل ـــ وهـ  المـواد مـن 

ــ  ت لم عن الدفن فقا، وال  ت لم عن أي  جرا ا  أمرى، وقد  97

 أ ببت أ  أشير  ل  هذا المو و ، وش ر ا.

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أمرىهل هنا  مال يا  ش ر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
 51 

 ــــــــــس:الرئيـــــ

 المادة بتعديل اللجنة؟ هذه هل يوافق المجلس عل  

 

 )أغلبية موافقة(
 55 
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:التـرقيمبعـد  عـادة  93: 225المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21األمت دالل جاسم   فضل  هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 ذا لانـــت هنـــا  وفـــاة  يـــر طبيعيـــة  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 25فمعن  ذلك ــ لما  فضلت ــ أ  هنا  شبهة، فمن الـذي يحـدد مسـرلة 

التصــرف فــ  الجثــة؟ هــل  خضــع للــوكارة أم  خضــع للنيابــة العامــة؟  ذا 

لـا   فسـير المـادة وفـق مـا  فضـلت بـه معـال  الـرئيس مـن أ  الـوكارة 

ــة العامــة فمــن وجهــة نيــري أنــه ــإبالن النياب ال يجــوك أ   خــتص   قــوم ب

الــوكارة بتحديـــد اإلجـــرا ا  التـــ  يــتم ا خاذهـــا للســـماو بـــدفن الجثـــة، 

 51الســماو بــدفن الجثــة ي ــو  بموجـــب أمــر مــن النيابــة العامــة بعـــد أ  

وبالتـال  عمليـة أ   ، ست مل  جـرا ا  التشـريح، أل  الميـت لـه  رمـة

مـر  يـر يُدفن ثم يُخر  ثم يُـدفن ـــ مـالل فتـرة ا خـاذ  جـرا ا  ـــ هـذا أ

قــانون . لــذلك أقــول    المــادة  يــر وا ــحة و حتــا   لــ   عــديل،  يــم 

مــع مراعــاة األ ــوال التــ  يُشــتبه فيهــا فــ  لــو  الوفــاة  يــر » قــول: 
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بموجــــب  ذ  مــــن النيابــــة »البــــد أ  نضــــيف هنــــا عبــــارة:  «طبيعيــــة...

، وهــذا معنــاه أنهــم اســت ملوا  جــرا ا هم و حقــيقهم والتشــريح «العامــة

 ياجهم  ل  هذه األمور، وش ر ا.ف   ال ا ت

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع الدلتور أ مد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

بالنســبة  لــ  االشــتباه فــ  ســبب الوفــاة  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

 21هــذا قــرار يتخــذه االستشــاري الــذي يعــال  هــذا المــري  أو الجهــة التــ  

بيت المري  من األطبا  والطاقم الطب ، هم الـذين يقـررو  ذهبت  ل  

ذلــك مــن مــالل لــو  الجلــد أو لــو  األظــافر أو  يرهــا مــن األمــور التــ  

 شير  ل  لـو  الشـخص مـا  بسـبب السـم أو  يـره، والطـاقم الطبـ  

يرفع هـذا االشـتباه  لـ  الـوكارة، و تخـذ الـوكارة اإلجـرا ا  مـع الجهـا  

 25المو ــو ، وهــذا هــو معنــ  هــذه المــادة،  األمــرى التــ   خــتص بهــذا

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع مميس  مد الرميح . 

 51 

 العضو خميس حمد الرميحي:

إلكالـة اللـبس الحااـل  ـول مـا ذلر ـه  ش ر ا سيدي الرئيس، 

، لتصـبح «طبيعيـة»األمت دالل ال ايد أقترو   افة فاالة بعد للمة 

، «... الوفاة  ير طبيعيـة،  خـتص الـوكارة...»نحو التال : العبارة عل  ال

 55وذلــك ليصــبح أاــل المــادة أ   خــتص الــوكارة بتحديــد اإلجــرا ا  التــ  
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يجـب ا خاذهــا للســماو بــدفن الجثــة، ثـم يــر   بعــد ذلــك االســتثنا  وهــو 

 ــو  فيهــا شــبهة جنائيــة، أي أ  نجعــل مراعــاة  مراعــاة األ ــوال التــ  

األ ــوال التــ  فيهــا شــبهة جنائيــة اســتثنا  ؛ وأاــل المــادة هــو أ   خــتص 

، «طبيعيــة»الــوكارة، وإلكالــة اللــبس أقتــرو   ــافة فااــلة بعــد للمــة 

 5 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع الدلتور منصور محمد سر ا . 

 

 21 صور محمد سرحان:العضو الدكتور من

ـا شــ ر ا ســيدي الــرئيس،   بــدأناألننــا لــو  ،المــادة ســليمة  مامـ 

 خـتص الـوكارة بتحديـد اإلجـرا ا  التـ  يجـب »قلنا: وب لمة  ختص، 

 ؛ فـاألمر سـيا «ا خاذها للسماو بدفن الجثة مع مراعاة األ وال التـ ...

 ر ا.، وال نحتا   ل  فاالة، وش ا  بدأنا بالمراعاة أو باالمتصاصسو

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت الدلتورة سوسن  اج   قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 51أعتقــد أ  هــذه المــادة  خــص األ ــوال  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ـــه فـــ  األ ـــوال الطبيعيـــة يقـــوم الطبيـــب الشـــرع    يـــر الطبيعيـــة، ألن

ذ  بإجرا ا  الدفن ويُدفن المتوف ، أما ف  ولذلك الوكارة بإعطا  اإل

هــذه الحالــة فإنهــا  جــرا ا   يــر طبيعيــة، بمعنــ  أ  الطبيــب الشــرع  

سوف يُعط  شـهادة بـر  هنـا  اشـتباه ا جنائي ـا والمو ـو  سـوف يحـول 
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 ل  النيابـة العامـة للتحقيـق فيـه، وبعـد االنتهـا  منـه  ـرمر النيابـة العامـة 

لهـا امتصـاص، و نمـا االمتصـاص هنـا فـ  بدفن الجثة، والـوكارة لـيس 

 ذ  بدفن الجثة، وش ر ا.امة ف   عطا  اإلاعتقادي للنيابة الع

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

نحن نقرأ النصـوص بحسـب موا ـيعها،  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 21ومن قرا ة نص المـادة نجـد أنهـا ال  ـت لم عـن األ ـوال الطبيعيـة، أل  

ـــدفن مـــن ماللهـــا  األ ـــوال الطبيعيـــة منصـــوص عليهـــا ولهـــا  جـــرا ا  يُ

الميــت، ول ــن نحــن هنــا نــت لم عــن  الــة  ذا لانــت هنــا  شــبهة، 

سـرلة الطبيـب وبالتال  ما  فضل به األع الدلتور أ مـد العـري  عـن م

الشرع  الذي ي و  من جهة الوكارة يختلف  مام ا عن  جرا ا  النيابة 

ــال  شــبهة وجــود  ينشــ العامــة التــ  هــ  مــن   25جريمــة مــن عدمــه، وبالت

 ؟يقولــو  هــل الوفــاة  ــدثت بشــ ل طبيعــ  أم جــرا  مســببا  أمــرى

ولذلك نحن نقول  نه البد ف  هذا النص أال يخضـع األمـر لجهـة اإلدارة 

  ــو  هــ  مــن  ــرمر بالــدفن، و نمــا مــن يــرمر بالــدفن ــــ وفــق التــ  

المعمول به ف   جرا ا  النيابة العامـة ـــ هـو النيابـة العامـة. لقـد قـدمت 

 51مــع مراعــاة األ ــوال »اقترا ــ  بإ ــافة النيابــة العامــة لت ــو  العبــارة: 

الت  يشتبه فيها ف  لو  الوفاة  ير طبيعية يتم الدفن بإذ  من النيابة 

 ، وش ر ا.«ةالعام
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 الرئيـــــــــــــــس:

عبدا  الدليم  المستشار محمد الدلتور ش ر ا،  فضل األع  

 .القانون  لش و  اللجا  بالمجلس

 

 5 :مستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلسال

أعتقد أ  الـنص وا ـح، ألنـه فـ  بدايـة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

شــتبه فــ  لــو  الوفــاة  يــر مــع مراعــاة األ ــوال التــ  يُ»المــادة جــا : 

، وهنا يجب قبل دفـن الجثـة أ   ُراعـ  الجهـة المختصـة فـ  «طبيعية...

الوكارة ما  ذا لانـت الوفـاة طبيعيـة أو  يـر طبيعيـة، و ذا لانـت  يـر 

 21طبيعية فف  هذه الحالة  عطـ   شـعار ا للنيابـة العامـة ال خـاذ اإلجـرا ا  

 ا لانـــت الوفـــاة طبيعيـــة التـــ   تعلـــق بـــالتحقيق والمتابعـــة و يرهـــا، و ذ

ــة أو  يــر  ــاة طبيعي ــت الوف ــب الشــرع  هــو مــن يقــرر  ذا لان ـــ والطبي ـ

طبيعية ــ ففـ  هـذه الحالـة يجـب علـ  الـوكارة أ   ضـع اإلجـرا ا  التـ  

يجب ا خاذها  ت   سـمح بـدفن الجثـة، أي لـيس فقـا أ   ُسـلم الجثـة 

 25تـ   ســمح ويـتم دفنهــا مباشـرة، و نمــا هنـا   جــرا ا   ضـعها الــوكارة  

بموجبها بدفن الجثة، أما  ذا لانت الوفـاة  يـر طبيعيـة بحسـب  قريـر 

الطبيب الشرع  فف  هذه الحالة يجب  مطار النيابة العامة  ت   تول  

التحقيــق، و تحقــق مــن مــدى وجــود شــبهة أو جريمــة فــ  هــذه الحالــة، 

وبالتـــال  يخـــر  األمـــر عـــن نطـــا  عمـــل الـــوكارة  لـــ  أ   نتهـــ  الجهـــة 

 51 قية من التحقيق. التحقي

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  عتقد أ  المادة مستوفاة؟محمد أي أنك يا دلتور  
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 :مستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلسال

 .سيدي الرئيس نعم 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 وال داع  إلدمال أي  عديل عليها. 

 

 :مستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلسال

النص وا ح، وال أعتقد أ  به أي  ش الية  سيدي الرئيس، نعم 

 قانونية، وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع مالد محمد المسلم. 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 25مـاذا عـن  الـة وجـود جثـة رفـ  أهلهـا  ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

 سلمها، من المس ول عنها ف  هذه الحالة هـل وكارة الصـحة أم النيابـة 

 العامة؟ وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 ش ر ا،  فضل األع الدلتور محمد عل  محمد الخ اع . 

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

ع ممـيس الرميحـ  بإ ـافة مـا أورده األ ش ر ا سيدي الـرئيس، 

فاالة أعتقد أنه اـحيح،  يـم    بدايـة الجملـة هـ  جملـة معتر ـة، 

 55 وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع بسام  سماعيل البنمحمد. 

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 5أعتقــد أ  هنــا  جهــة امتصــاص  يــر  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ــة مــذلورة فــ  المــادة مثلمــا  ف ضــلت األمــت دالل ال ايــد، وهــ  النياب

ــذلر فــ  المــادة ألنهــا جهــة ذا  امتصــاص هــذا  .العامــة، ويجــب أ   ُ

ول ــن هنــا  جهــة أمــرى  وكارة الصــحة  ــمن امتصــاصيــدمل العمــل 

 يجب التنسيق معها ف  هذا المو و ، وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

ل علـي م يا  مـوا  أريـد أ  ألخـص النقـاش  تـ  ي سـهُش ر ا،  

ا خــاذ القــرار، بعــ  اإلمــوا  واألع المستشــار القــانون  لشــ و  اللجــا  

بالمجلس يقولو     المادة مستوفاة، ويقولو     وكارة الصحة هـ  مـن 

 25 قوم بتحديد اإلجـرا ا  التـ  يجـب ا خاذهـا للسـماو بـدفن الجثـة، وأ  

 مــن  ــمن هــذه اإلجــرا ا  التبليــغ عــن وجــود شــبهة جنائيــة وبهــذا يعــود

األمــر  لــ  النيابــة العامــة بــدو   ســمية النيابــة العامــة، وهــذا جــ   مــن 

اإلجرا ا  الت   تخذها وكارة الصحة فـ   الـة وجـود أي جريمـة، هـذا 

قتـرو األع ممـيس الرميحـ    ـافة فااـلة امن نا ية. من نا يـة أمـرى 

 51مــع »أي أ    ــو  المــادة علــ  النحــو التــال :  «طبيعيــة»بعــد للمــة 

ال الت  يشتبه فيها ف  لو  الوفاة  يـر طبيعيـة،  خـتص مراعاة األ و

أي أنه فص ل األمر، هذا  عديل األع مميس الرميح . األمت  «الوكارة...

مـع مراعـاة األ ـوال التـ  يشــتبه »دالل ال ايـد لـديها  عـديل  مـر يقــول: 

، «فيها ف  لو  الوفاة  ير طبيعية يتم الدفن بإذ  مـن النيابـة العامـة
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أ  لــل هــذه االقترا ــا   صــب فــ  المعنــ  نفســه، ســوا  وأنــا أعتقــد 

أمذنا بالنص لما هو وارد أو أمـذنا بـاقتراو األع ممـيس الرميحـ  أو 

ــ  أســاس عــدم االشــتباه فــ  أ   أمــذنا بــاقتراو األمــت دالل ال ايــد عل

النيابة العامة ليس لها دور ف   الـة االشـتباه فـ   صـول جريمـة. وبنـا  

 5وف أطـرو علـي م أوال   عـديل األمـت دالل عل  ما لدي من  عديال  سـ

 فضـل  ال ايد ثم  عديل األع مميس الرميح  ثم المـادة بتعـديل اللجنـة. 

 سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وكيرة الصحة. 

 

 وزيرة الصحة:

 21أريـــد أ  أو ــح اإلجــرا ا  الموجـــودة  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ــا، وأقصــد أ  وكارة الصــحة  ــدد  اإلجــرا ا  الدامليــة، وســوف   الي 

أعطي م مثاال ،  ذا لانت هنا   الة اُشتبه ف  أ  سبب وفا هـا  يـر 

طبيع  فهنـا  )برو ولـول( معـين فـ  المستشـف  يقـول    أول مطـوة 

رف طالمـا أ  هنـا  ف  هذه الحالة ه  أال يتم  سليم الجثـة  لـ  أي طـ

ـــ و ــتم دعــوة الطبيــب  ـــ وهــذا أ ــد اإلجــرا ا  ـ  25شــبهة فــ  ســبب الوفــاة ـ

الشرع ، والطبيب الشرع  ليس من وكارة الصحة، والخطوة الثانية أ  

الطبيب الشرع  هو من يقرر  ذا لانت هنـا  بالفعـل شـبهة جنائيـة أو 

  النيابة، أ  المو  طبيع ، وف   الة وجود شبهة جنائية يرفع األمر  ل

وهذه للها  جرا ا  داملية يتم  حديـدها مـن قبـل الـوكارة  تـ  يسـمح 

ــة يصــدر عــن   51بــدفن الجثــة، ولــيس القــرار النهــائ  بالســماو بــدفن الجث

ــا   ــ  أ  المــوظفين أو األطب ــة  ــنص عل ــوكارة ول نهــا  جــرا ا  داملي ال

الموجودين ال يسمحو  بدفن الجثة بدو  وجـود هـذه اإلجـرا ا  بحسـب 

 يب. وهذا الـنص أعتقـد أنـه شـامل، واإلجـرا  ا مـر متعلـق بالنيابـة التر

ــذي  ــتم اإلجــرا  الــدامل  ال العامــة التــ   قــوم بــدورها ومــن بعــد ذلــك ي
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ذلر ـــه. أعتقـــد أ  الـــنص وا ـــح أل  هنـــا   جـــرا ا  يشـــار  لـــ  دور 

 النيابة العامة فيها، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 عل  سلما .  ش ر ا،  فضل  األمت جميلة 

 

 جميلة علي سلمان: العضو

فقـــا أريـــد القـــول    التعـــديل الـــذي  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

اقتر ه األع ممـيس الرميحـ  هـو األاـح، ومـع اإل ـافة سـوف ي ـو  

 21الــنص وا ــح ا ويفصــل بــين لــو  الوفــاة بســبب شــبهة جنائيــة أو وفــاة 

األ ـوال مـع مراعـاة »طبيعية، وف   الة الشبهة الجنائية ي و  النص 

ثــم  ــر   اإلجــرا ا   «التــ  يُشــتبه فــ  لــو  الوفــاة  يــر طبيعيــة،...

األمرى ف   الة الوفـاة الطبيعيـة؛ وفـ   صـوري أ  التعـديل الـذي طلبـه 

 األع مميس الرميح  هو األاح، وش ر ا.

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 51لـدي اقتـراو معـال  الـرئيس، ألنـه اـار  ش ر ا سيدي الـرئيس، 

هنا  نو  من اللبس، ولر  المو ـو  هـو أننـا نريـد أ  نحـدد الـنص، 

اقترا   أ  يُحـال هـذا الـنص  لـ  اللجنـة، ويـتم  قسـيمه  لـ  فقـر ين، 

فقرة متعلقة بالحاال  العادية، وفقرة متعلقة بالحاال  الت    و  فيها 

ذ  مـن النيابـة العامـة. و   يـة علـ  أ   قتـر  بمسـرلة اإلر طبيعالوفاة  ي

 55ا   ف   جرا ا  الوكارة الدامليـة فمـن الواجـب أ   الا  األمر موجود 
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يُنص عل  ذلك ف  القانو  أيض ا، واألفضل أ   و ع ف  المادة فقر ا  

ويفصل بين األمرين، ألنه ا    ـم دمـ  الوفـاة الطبيعيـة مـع الوفـاة  يـر 

وهــذا  يــر اــحيح معــال  الــرئيس، والمفتــرض أ   ُفصــل  الطبيعيــة،

الفقر ا ، ويُ مذ باالقترا ـا  المطرو ـة، ويُعطـ  ل ـل معنـ  ول ـل 

 5 داللة فقرة ف  النص...

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــع مراعــاة األ ــوال التــ  »المــادة  قــول أمــت دالل ول ــن يــا   م

اها عن الفقـرة هذه الفقرة فصلن «يشتبه ف  لو  الوفاة  ير الطبيعية

 21األميرة من مالل اقتراو األع مميس الرميح ، ثـم  ـر   الفقـرة الثانيـة 

وهـــذا معنـــاه أنهـــا  خـــتص بالحـــاال   « خـــتص الـــوكارة...»التـــ   قـــول: 

 . الطبيعية

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ــــنص القــــانون  للمــــة  ســــيدي الــــرئيس،  ــــدما  قــــول فــــ  ال  25عن

ن  أنهـا  خـتص هـ  مـن دو  فهذا معنـاه فـ  التعريـف القـانو « ختص»

 يرها. أنا ال أفهم لماذا بعد طرو هذا المو ـو  و بـي ن أ  الـنص شـمل 

مو وعين مهمين ننرى عن مسرلة و ع اإلجرا ا  ف  الحالـة الطبيعيـة 

بمفردها، واإلجرا ا  ف  الحالة  يـر الطبيعيـة بمفردهـا لـذلك بـنص 

 51نيابــة، ينبنــ  أ  قــانون ؟ل بحيــم ال يُتخطــ  هــذا األمــر  ال بــإذ  مــن ال

ي و  اإلذ  ف  الحاال   ير الطبيعية  حت سلطة النيابة؛ و ذا لانت 

هـذه اإلجــرا ا  متبعــة بشــ ل داملــ  فـ  الــوكارة فلمــاذا ال  و ــع فــ  

التشــــريع القــــانون ؟ل اقترا ــــ  معــــال  الــــرئيس أ   حــــال االقترا ــــا  

ة  فصل المطرو ة  ل  اللجنة و فصل المادة. و ذا لانت الوفاة الطبيعي

 55فيها وكارة الصـحة فلمـاذا نـنص علـ  أ   سـمح لـ  وكارة الصـحة بـدفن 
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الجثة؟ل البد من و ع قواعد  جرائية  ختلف عن اإلجرا ا  الت    و  

مر بطة بالحاال   يـر الطبيعيـة. هنـا   جـرا ا  أشـد وهنـا   جـرا ا  

 نتير  ذ ، أما ف   جـرا ا  الحـاال  الطبيعيـة فبـالع س يفتـرض أ  

 جرا ا  ميسرة، وعليه أقترو   الة لل االقترا ا   ل  اللجنة   و  

ــس،  ــديهم اقترا ــا  مقدمــة مــن المجل ــ  فقــر ين، ول  5لتقســم المــادة  ل

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل  األمت الدلتورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 21 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أعتقد أ  النص وا ح، ومثلمـا  فضـلت  ش ر ا سيدي الرئيس، 

سعادة الوكيرة وشر ت لمجلس م الموقر أ  من  ـمن اإلجـرا ا  أنـه 

ال يسمح بالـدفن  ال بعـد أمـذ  ذ  النيابـة العامـة، وعليـه أعتقـد أنـه  ذا 

 25لــا  مــن الضــروري  جــرا   عــديل فــإ  اللجنــة  وافــق علــ   عــديل األع 

يت علـــ  المـــادة بهـــذا ممـــيس الرميحـــ  بإ ـــافة فااـــلة، ويـــتم التصـــو

 التعديل، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51بعــد هــذا النقــاش البــد أ  أطــرو التعــديل األبعــد عــن شــ ر ا،  

النص وهـو  عـديل األمـت دالل ال ايـد، و ذا لـم  وافقـوا عليـه فسـنذهب 

ا فســوف   لــ   عــديل األع ممــيس الرميحــ ، و ذا لــم  وافقــوا عليــه أيضــ 

نــة، ول ــن اللجنــة  وافقــت ا   مــع األع ممــيس نعــود  لــ   واــية اللج

الرميح  بخصـوص و ـع الفااـلة. و تـ  ي ـو   صـويت م علـ  بي نـة 

ــ  أ    ــو   ــذي يــنص عل ــي م  عــديل األمــت دالل ال ايــد ال  55أعيــد عل
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مــع مراعــاة األ ــوال التــ  يشــتبه فيهــا فــ  »المــادة علــ  النحــو التــال : 

 فضــل . «لنيابـة العامــةلـو  الوفــاة  يـر طبيعيــة يـتم الــدفن بـرمر مــن ا

ســعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وكيــر شــ و  مجلســ  الشــورى 

 والنوا .

 5 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ــع ــــ وقــد وقعــت فيــه  شــ ر ا ســيدي الــرئيس،  اللــبس الــذي وق

ـــ هــو لمــا قــال األع ممــيس  شخصــي ا وربمــا وقــع فيــه بعــ  اإلمــوا  ـ

ــا: الــنص قــد م الرميحــ  بســبب الســرد مــن دو  فا اــلة، هــذا أوال . ثاني 

 21االستثنا  علـ  األاـل، ونحـن هنـا نـت لم عـن األاـل، األاـل هـو أ : 

 ختص الـوكارة بتحديـد اإلجـرا ا  التـ  يجـب ا خاذهـا للسـماو بـدفن »

وهنــا  ــدمل النيابــة و يرهــا، ولــذلك ال  «الجثــة، مــع مراعــاة األ ــوال...

ألاــل أ  المـادة  ــت لم عــن أرى و ـع النيابــة العامـة فــ  المـادة، أل  ا

الوفاة الطبيعيـة ولـيس  يـر الطبيعيـة، وربمـا لـو أ  الـنص جـا  باألاـل 

 25ول ن أعتقـد أ  الـنص  ،بداية ثم االستثنا  ل ا  ذلك أو ح لألذها 

ــا ال  ــار أنن ــا أ  نضــع فــ  االعتب يم ــن أ  يقــر لمــا هــو ول ــن علين

ا  التـ  نت لم عـن الوفـاة  يـر الطبيعيـة، ول ـن نـت لم عـن اإلجـرا 

 قوم بها الوكارة ف  الوفاة الطبيعية،  يم  قوم بو ع  جرا ا  محددة 

للسماو بالدفن، وف   الة الوفاة  ير الطبيعية هنا   جـرا ا  أمـرى، 

 51ال أعلم    لانت موجودة ف  هذا النص أو ف  قانو  النيابة العامـة أو 

بين  ف  قوانين أمرى. وف  اعتقادي أ  النص سليم ول ن يجب الفصل

العبار ين لتو يح المعن  للقارم، و و يح أ  هنا   التين مختلفتين، 

 وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أمرىهل هنا  مال يا  ش ر ا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

أعتقـد أ  هــذا االقتــراو ســوف يحــل اإلشــ ال، وهــو أ  ي ــو   

اإلجـرا ا  التـ  يجـب ا خاذهـا للسـماو  ختص الوكارة بتحديد »النص: 

بدفن الجثة، مع مراعاة األ وال الت  يشتبه فيها ف  لو  الوفـاة  يـر 

 21بعد  عادة الترقيم(  93: 225)هل يوافق المجلس عل  المادة ، «طبيعية

 ؟المذلورتعديل الب
 

 )أغلبية موافقة(
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقـل ا    لـ  المـادة ورالمـذلتعـديل ال ذ   ُقر هـذه المـادة ب 

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 51 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 94: 223المـادة ) 

 عل  هذه المادة لما جا   من الح ومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 
 55 

 مالحظات()ال توجد 
 



 22المضبطة       م55/25/5122 ( 74)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المـادة. وننتقـل ا    لـ  المـادة التاليـة،  فضـل األع  

 مقرر اللجنة.

 

 21 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

واـ  اللجنـة بالموافقـة   (:بعـد  عـادة التـرقيم 95: 224المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد ف  التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل هنا  مال يا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 51 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــ  المـــادة   ذ   ـــة. وننتقـــل ا    ل ـــديل اللجن  55 ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 92: 225المـادة ) 

 عل  هذه المادة لما جا   من الح ومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  عل  هذه المادة؟ هل هنا  مال يا  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 األع ف اد أ مد الحاج .   فضل ذ   ُقر هذه المادة.  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

ــا للشــر  فــ  هــذه  شــ ر ا ســيدي الــرئيس،  أعتقــد أ  هنــا  رأي 

 51المادة، وال يُتر  األمر للوكارة لتحدد. هذا أمـر مهـم، أل   عطـا  الحـق 

ــ  للشــ و   ــس األعل ــوكارة بــدو  الرجــو   لــ  الشــر  ممثــل فــ  المجل لل

 اإلسالمية فيه سلب لحقو  الناس واألهال ، وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

لمـــادة و ذا لــا  لـــديك أي  عـــديل شــ ر ا، لقـــد اــو  نا علـــ  ا 

. يم نــك أ   طلــب  عــادة المداولــة و ــدمل التعــديل الــذي  ــراه مناســب ا

 وننتقل ا    ل  المادة التالية،  فضل األع مقرر اللجنة.

 5 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 واـ  اللجنـة بالموافقـة  (:بعـد  عـادة التـرقيم 97: 222المـادة ) 

 لتعديل الوارد ف  التقرير.عل  هذه المادة با

 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

  فضــل األع اــاد  عيــد  هــل هنــا  مال يــا  علــ  هــذه المــادة؟ 

  ل ر مة. 

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 25ويجب عل  الجهة اإلدارية »المادة  قول:  ش ر ا سيدي الرئيس، 

المقـابر  المعنية ا خاذ اإلجرا ا  الالكمة بإمرا  الجثة و عادة دفنها ف 

وســ ال  للــوكارة: هــل هــذا يشــمل المــدفو  قبــل  «العامــة المصــر و بهــا

 سنين طويلة؟ل 

 

 51 الرئيـــــــــــــــس:

 .ليس للقانو  أثر رجع أع ااد  يا  

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 .ش ر اأي أ  القانو  سوف يطبق ابتدا  من ا  ،  

 55 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 أ مـــد  براهيــم بهـــ اد.ش ر ا،  فضل األع  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 5ال يجـــوك  جـــرا  »هـــذه المـــادة  قـــول:  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

الدفن ف   ير المقابر العامة... ويجب عل  الجهة اإلدارية المعنية ا خاذ 

، «اإلجرا ا  الالكمة بـإمرا  الجثـة و عـادة دفنهـا فـ  المقـابر العامـة...

مــع مراعــاة التعــاليم الدينيــة »عليهــا ورد:  وافقنــاالتــ   94وفــ  المــادة 

والشرو  الصحية ال يجوك  مرا  الجثة من قبرها بدو   ذ  مـن الجهـة 

ــا  نــه ال يجــوك  مــرا  الجثــة «القضــائية...  21، أال يوجــد  عــارض بــين قولن

 وقولنــا  نــه يجــب علــ  الجهــة اإلداريــة المعنيــة  مــرا  الجثــة؟ل أعنــ  أال

 بعد  عادة الترقيم؟ل 97و 94يوجد  ضار  بين الماد ين 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 .ال يوجد  ضار  و نما يوجد   امل 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

ال يعد هذا   امال ، فتلـك المـادة  قـول ال يجـوك  سيدي الرئيس 

 وهذه  قول يجوك، وش ر ا.

 51 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ،  فضل  األمت دالل جاسم ال ايد. ش ر ا 
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 العضو دالل جاسم الزايد:

ما  فضل بـه األع أ مـد بهـ اد يوجـد لـه  ش ر ا سيدي الرئيس، 

بعد  عادة الترقيم  94 فسير،  يم يوجد امتالف بين الماد ين. المادة 

 ــت لم عــن المقــابر المصــرو بهــا التــ  ال  وجــد عليهــا أي مخالفــا  أو 

 5يقــاف الـــدفن فيهـــا، ول ــن جعلـــت االســـتثنا  مشــ ال  ولـــم يـــ مر بإ

بإمرا  الجثة برمر من الجهة القضائية، أما المـادة التـ  نحـن بصـددها 

ا   فتتحدث عن دفـن شـخص فـ  م ـا   يـر مخصـص فـ  األسـاس 

للدفن. ولـدي هنـا  عـديل أطلـب األمـذ بـه، وهـو أ  ي مـذ بـالنص الـذي 

س النوا  باعتبار ورد ف  مشرو  الح ومة ووافق عليه اإلموة ف  مجل

 21بحفــر قبــر ونقــل جثــة و عــادة دفنهــا، و ذا لــا  هــذا فــ  أنــك ســتقوم 

الحالة األول  و عناه  حت  ذ  و شراف الجهة القضائية فمن با  أول  

أ   خضــع هــذه الحــاال  إلذ  الجهــة القضــائية، و  ــو  فيهــا مســرلة 

لما  رقابة ومسرلة ربا مع النص القانون . أقترو أ  يتم األمذ بالنص

ـــوا ،  ـــس الن ـــه اإلمـــوة فـــ  مجل ـــذي وافـــق علي ورد مـــن الح ومـــة وال

 25 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شــ ر ا،  فضــل ســعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وكيــر  

 ش و  مجلس  الشورى والنوا . 
 51 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

بخصــوص مــا ذهبــت  ليــه األمــت دالل  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

ال ايد، األمر ليس بالهين ف  هـذه المـادة، األمـر يـت لم عـن دفـن فـ  

 ير المقابر العامة، مـن سيضـطر  لـ  الـدفن فـ   يـر المقـابر العامـة؟ 

 55ربما ي و  مجرم ا، من يقوم بجريمة قتل ــ علـ  سـبيل المثـال ـــ يـدفن 
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ف  م ا   ير المقبرة، ربما يقـوم بـذلك أشـخاص مشـبوهو  ومـالف 

لـيس بـالهين، وأعتقـد أ  اإلمـوة فـ  اللجنـة أرادوا  ـنا ذلك، فاألمر 

ــ   ــا ربمــا ال يعطــ  المعن ــيال ، ول ــن الضــنا أ يان  المــادة األاــلية قل

 «ال يجـوك...»المقصود. المـادة األاـلية أشـار  فـ  بـدايتها بعـد عبـارة 

 5 لـ  عـدم اإلمـالل بالعقوبـة المقـررة فـ  هـذا القـانو ، وهنـا  عقوبــا  

 ليهــا فــ  هــذه المــادة، هــذا األمــر األول. األمــر  مقــررة ويجــب أ  يشــار

ي و  لإلدارة المختصة استصدار قـرار »ا مر،  قول المادة األالية: 

ــة... ــا فــ  المــادة بتعــديل «مــن المح مــة المختصــة بــإمرا  الجث ، وهن

ويجـــب علـــ  الجهـــة اإلداريـــة المعنيـــة ا خـــاذ اإلجـــرا ا  »اللجنـــة قلنـــا: 

 21ا  ـــــ استصــدار قــرار مــن مح مــة ـــــ ، هــل هــذه اإلجــرا «الالكمــة...

مـذلورة فـ  قـانو  مـا أم ال؟ أعتقـد أنـه مـن األ ـو  أ  نلتـ م بــالنص 

 األال  للمادة ألنه  ط  هذا المو و  من لل جوانبه، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ش ر ا،  فضل األع أ مـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

قبل ادور هذا القانو  ــ  ذا ادر ـــ أو  ش ر ا سيدي الرئيس، 

قبل التصديق عليه، هل هنا  قانو  ينيم عملية الدفن أم ال؟ نريد من 

 51اإلمـــوة القـــانونيين أو األع مقـــرر اللجنـــة أ  يو ـــحوا لنـــا هـــذا األمـــر، 

 وش ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةش ر ا،  فضل األع  

 55 
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 دكتور سعيد أحمد عبداهلل:العضو ال

بعد  عـادة التـرقيم( وا ـحة  94المادة ) ش ر ا سيدي الرئيس، 

ـــول:  ـــة »وهـــ   ق ـــة مـــن قبرهـــا دو   ذ  مـــن الجه ال يجـــوك  مـــرا  جث

بعـد  94، وأعتقد أ  المادة احيحة، ويجب األمذ بالمادة )«القضائية

ــإذ  مــن ال ــة  ال ب ــوكارة لــن  نقــل أي جث ــة  عــادة التــرقيم(، فحتــ  ال  5جه

 القضائية، وش ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــدلتور   ـــدالوها  البركنجـــ  شـــ ر ا،  فضـــل األع ال عصـــام عب

 21 .رئيس هياة المستشارين القانونيين بالمجلس

 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

 جابة  عـن سـ ال األع أ مـد بهـ اد، فـ   ش ر ا سيدي الرئيس، 

قانو  الصحة العامة الحال  فصـل مـاص بـدفن المـو  ، وهـذا القـانو  

 25 مضت عل   اداره عشرا  السنين، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شــ ر ا،  فضــل ســعادة الســيد  ــانم بــن فضــل البــوعينين وكيــر  

 ش و  مجلس  الشورى والنوا . 
 51 

 شورى والنواب:وزير شؤون مجلسي ال

لمــا  فضــل رئــيس هياــة المستشــارين  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

م يــنيم هــذا 2975القــانونيين بــالمجلس أ  قــانو  الصــحة العامــة لســنة 

األمــر، والقــانو  الــذي ننيــره هــو  حــديم لقــانو  الصــحة العامــة لســنة 

 55م، وأنــا لــم أقــرأ القــانو  ول ــن ربمــا بعــد  اــدار قــانو  الصــحة 2975
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م ظهــر  جهــا  قضــائية جديــدة لــم   ــن موجــودة 2975ة العامــة لســن

ــة العامــة، وهــ  جهــة قضــائية وليســت مح مــة مــن  ســابق ا مثــل النياب

المحــالم، ولــذلك أقتــرو ــــ  ذا  بنــ  أ ــد األعضــا  هــذا التعــديل ـــــ 

ومـع عـدم اإلمـالل بالعقوبـة المقـررة فـ  هـذا القـانو  »التعديل التال : 

 5قــــرار مـــــن الجهــــة القضـــــائية ي ــــو  لــــإلدارة المختصـــــة استصــــدار 

، فربما مـاكال المو ـو  فـ  النيابـة العامـة ولـم يصـل  لـ  «المختصة...

ف رننــا  «قــرار مــن المح مــة المختصــة»المحــالم، وعنــدما نقــول 

 صرنا القرار ف  المح مة فقـا، فـ   ـين أ  القـرار مـن المم ـن 

أ   أ  يمتد  ل  جها  قضـائية أمـرى بمـا فيهـا النيابـة العامـة، وأعتقـد

ـــارة  ـــارة  «الجهـــة القضـــائية المختصـــة»اســـتبدال عب  21المح مـــة »بعب

 سي و  أوجه ف  هذا الم ا ، وش ر ا. «المختصة
 

 :الرئيـــــــــــــــس

بعد  عادة  94المادة ول ن األع مقرر اللجنة يقول    ) ش ر ا، 

 25الترقيم( مـا هـ   ال مـادة م ملـة، واإلجـرا ا  موجـودة، ولـيس هنـا  

 فضل سعادة السيد  انم بن فضل البوعينين    رار المو و .دا ٍ  ل  

 وكير ش و  مجلس  الشورى والنوا . 
 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

 51بعـد  عــادة التـرقيم(  قــول:  94المــادة ) شـ ر ا ســيدي الـرئيس، 

مع مراعاة التعاليم الدينية والشرو  الصحية ال يجوك  مـرا  جثـة مـن »

ـــن ـــادة التـــ  نحـــن بصـــدد «الجهـــة القضـــائية قبرهـــا دو   ذ  م ، والم

ــابر العامــة»مناقشــتها  قــول:  ــر المق ــدفن فــ   ي ، «ال يجــوك  جــرا  ال

هنـا  نــت لم عــن  مـرا  جثــة، وهنــا نـت لم عــن الــدفن و ذا اســتدع  

 55 األمر  مرا  جثة، فالماد ا  مختلفتا ، ولو   رر...
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 الرئيـــــــــــــــس:

الجهــة القضــائية »ســتبدال عبــارة ســعادة الــوكير، أنــت اقتر ــت ا 

، هـذا التعـديل علـ  مـا ورد «المح مة المختصـة»بعبارة  «المختصة

  ف  النص األال .
 5 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

بعد  عادة الترقيم( ف   94أل  نص المادة ) سيدي الرئيس، نعم 

هـــذا الجانـــب أ  ـــم مـــن نـــص هـــذه المـــادة، هنـــا  ذلـــر  الجهـــة 

مختصـــة، وهنـــا ذلـــر  المح مـــة المختصـــة. أعتقـــد أ  القضـــائية ال

 21 ه  األاو ، وش ر ا. «الجهة القضائية المختصة»عبارة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أمرىهل هنا  مال يا  ش ر ا،  
 

 25 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ال يجـوك »سي و  نـص المـادة بعـد التعـديل علـ  النحـو التـال :  

الـدفن فـ   يـر المقـابر العامـة المصـرو بالـدفن فيهـا. ومـع عـدم  جرا  

 51اإلمــالل بالعقوبــة المقــررة فــ  هــذا القــانو ، ي ــو  لــإلدارة المختصــة 

استصدار قرار من الجهة القضائية المختصة بإمرا  الجثة و عادة دفنها 

هل يوافـق المجلـس علـ  هـذه المـادة ف .«ف  المقابر العامة المصرو بها

 ؟يلبهذا التعد
 

 55 )أغلبية موافقة(

 




