


 21المضبطة       م19/3/2017 ( 10)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 ال ضــــــــو الــــدلتور أ مـــد ســـــــــــالم ال ري .

 .الـــــ ضـــــــــــــو أ ـــــمـــــد مـــــهـــــدي الـــــ ـــــداد

ــــد. ــــل البنم م ــــاع،  ال ضــــــــو بحــــــــــــام  ســــــــم

 الــــ ضــــــــــــو جــــاســــــــــــم أ ــــمــــد الــــمــــهــــ  .

ـــــ ـــــرو. ـــــد   ـــــ ـــــم ـــــا  م ـــــ ضـــــــــــــو جـــــم  ال

 الــــ ضـــــــــــو جــــمــــ ــــة مـــ ـــمــــد الـــكـــ ـــبـــي.

ــــمــــا . ــــي ســــــــــــل ــــلــــة عــــل ــــ ضــــــــــــو جــــمــــ،  ال

 ال ضــــــــو الــدلتورة جهــاد عبــدا  الفــا ـــــــــل.

ـــــا . ـــــ ـــــ، ـــــب ال ـــــ، ـــــ ضـــــــــــــو جـــــواد  ـــــب  ال

 الــــــ ضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا  عــــــبــــــاس.

ــــي. ــــم ــــ، ــــ  ــــن ــــبــــار  ال ــــ ضــــــــــــو  ــــمــــد م  ال

 ي.الــ ضــــــــــو خــــالــــد  حــــــــــ،ــن الــمحــــــــــقــطــ

 الــــ ضــــــــــــو خــــالــــد مــــ ــــمــــد الــــمحــــــــــــلــــم.

 الـــــ ضــــــــــــو درويـــــ  أ ـــــمـــــد الـــــمـــــنــــاعـــــي.

ــــــد. ــــــ اي ــــــ ضــــــــــــــو دال  جــــــاســــــــــــــم ال  ال

ــــــر .  الــــــ ضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عــــــبــــــدا   

ـــــ ضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــ ـــــمـــــد الـــــكـــــواري.  ال

 الـــ ضـــــــــــو ســــــــــــامـــ،ــــة خـــلـــ،ــــل الـــمـــ يــــد.

 ال ضــــــــو الـــدلتور ســــــــ ،ـــد أ مـــد عبـــدا .

 ال ضــــــــو الــدلتورة ســــــــوســــــــن  ــاجي  قوي.

 الـــــ ضـــــــــــــو دـــــــــــــاد  عـــــ،ـــــد    ر ـــــمـــــة.

،اء ي ،د  ــــــــ   ،ى الموســــــــوي.ال ضــــــــو الحــــــــ

ــ ــــاودة. ــم ــن ال ــر ــم  الــ ضــــــــــو عــــاد  عــبــــدال
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،ر. لر من م مــــد جمشـــــــــ عبــــدا ل ضـــــــــو   ا

 ال ضــــــــو الـــدلتور عبـــدال  ي   حــــــــن أبـــل.

 ال ضــــــــو الدلتور عبدال  ي  عبدا  ال جما .

 ال ضــــــــو عبدالوهاب عبدال حــــــــن المنصــــــــور.

ـــــد. ـــــ،حـــــــــــــى أ ـــــم ـــــي ع ـــــل ـــــ ضـــــــــــــو ع  ال

 ال ضــــو الدلتورة  اطمة عبدالجبار الكوهجي.

  مـــد علي  حــــــــن علي.ال ضــــــــو الـــدلتور م

 ال ضــــــــو الدلتور م مد علي م مد ال  اعي.

يلي خضـــــــــوري. ينــــا   ل ضـــــــــو نــــانحـــــــــي د  ا

 الـــــ ضـــــــــــــو نـــــوار عـــــلـــــي الـــــمـــــ ـــــمـــــود.

ـــــــ . ـــــــة رمـــــــ ي  ـــــــاي ـــــــ ضـــــــــــــــو هـــــــال  ال

 

 

 ســـــــ ادة الحـــــــ،د عبدالجل،ل  براه،م وقد  ضـــــــر الجلحـــــــة 

ا م،ن ال ام لمجلس الشــــــــورى. هثا وقد مثل ال كومة     طريف

ســ ادة الحـ،د مانم بن  ضــل البوع،ن،ن و ير بــ و  مجلحـي الشـورى 

 والنواب.

 

 لما  ضر الجلحة ب   ممثلي الجهات الرسم،ة وهم:

 :من و ارة ا بغا  وب و  البلديات والت ط،ط ال مراني 

ال،ة الحـــ،دة لم،اء يوســـف الفضـــالة مدير عام بلدية الشـــم -

 باإلنابة.
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 :من و ارة ب و  مجلحي الشورى والنواب 

الحـــ،د عبدال  ،م م مد ال ،د الول،ل المحـــاعد لشـــ و   -1

 مجلحي الشورى والنواب.

 الح،د ألبر جاسم عابور المحتشار القانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء ا قحام وموظفي الو ارة. ــ  
 

 :من و ارة الص ة 

حلوم القائم بأعما  رئ،س قحم د ة  - الح،دة رجاء ر ا ال

 الب،ئة. 
 

 :من المجلس ا على للب،ئة 

الح،دة لمى عباس الم روس مدير  دارة التقويم والرقابة  -1

 الب،ئ،ة باإلنابة. 

 الح،د  حن  حن سل،س ال ت،بي با ث قانوني.  -2

 

لما  ضـــــــرها الدلتور أ مد عبدا  نادـــــــر ا م،ن ال ام 

لموارد البشــــــرية والمال،ة والم لوماتد والدلتورة  و ية المحــــــاعد ل

يوســــــف الج،ب ا م،ن ال ام المحــــــاعد لشــــــ و  ال  قات واإلع م 

والب وثد والح،د عبدالنادر م مد الصديقي ا م،ن ال ام المحاعد 

لشـــ و  الجلحـــات واللجا د والدلتور عصـــام عبدالوهاب البر نجي 

بالمجلسد وأعضــــــــاء ه،ئة تشــــــــارين القانون،،ن حــــــــرئ،س ه،ئة الم

المحــــتشــــارين القانون،،ن بالمجلسد لما  ضــــرها عدد من مديري 
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 م الياإلدارات ورؤســــــاء ا قحــــــام وموظفي ا مانة ال امةد  م ا تتح 

 الرئ،س الجلحة:
 

 الرئيـــــــــــــــس:

بحـــــم ا  الر من الر ،مد أســـــ د ا  دـــــبا كم بكل خ،رد 

ن من دور االن قاد ال ادي الثالث من ينفتتح الجلحـــــــــة ال ادية وال شــــــــر

الفصــــــل التشــــــري ي الرابعد ونبدأ بت وة أســــــماء ا عضــــــاء الم تثرين 

والغائب،ن عن الجلحــة الحــابقة.  فضــل ا ل عبدالجل،ل  براه،م    طريف 

 ا م،ن ال ام للمجلس. 
 

 األمين العام للمجلس:

الحــــ م عل،كم ور مة ا  وبرلا لد بــــكريا ســــ،دي الرئ،سد 

اعتثر عن  ضور هثه الجلحة  وأس د ا  دبا كم جم، يا بكل خ،رد

لل من أدـــ اب الحـــ ادة:   اد أ مد ال اجي للحـــفر خار  المملكةد 

الدلتور منصور م مد سر ا   ي مهمة وأ مـــــــــد  براه،ــــــم بهـــــــــ اد و

ســم،ر دــاد  الب ارنة  ي مهمة رســم،ة ورســم،ة بتكل،ف من المجلسد 

خم،س  مد الرم، ي ل رف دــــــــ ي طار  و بتكل،ف من جهة أخرىد

 منّ ا  عل،ل بالص ة وال ا ،ةد وبكريا.
 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

بكرياد وبهثا يكو  النصاب القانوني الن قاد الجلحة متوا ريا. 

 لى البند التالي من جدو  ا عما  وال اص بالتصــدي  على  اآل وننتقل 

ا خت   فضــلي م   ات عل،ها؟ هل هنا  د مضــبطة الجلحــة الحــابقة

 جم،لة علي سلما . 
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 العضو جميلة علي سلمان:

لدي ب   الم   ات والت دي ت  بــــــــكريا ســــــــ،دي الرئ،سد 

 سأسلمها للقائم،ن على  عداد المضبطةد وبكريا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م   ات أخرى؟بكرياد  
 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   لى  عل،ها من   ديل. ى ذ   قر المضـــبطة بما ســـ،جر 

البند التالي من جدو  ا عما  وال اص بالرســــائل الواردة.  فضــــل ا ل 

 عبدالجل،ل  براه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

رســائل م الي الحــ،د  بــكريا ســ،دي الرئ،سد الرســائل الواردة: 

أ مد بن  براه،م الم  رئ،س مجلس النواب ب صــــــــوص ما انتهى  ل،ل 

مشــــــــرو  قانو  بت ديل ب   أ كام قانو  مجلس النواب  و  التالي: 

م 2002( لحــــنة 46اإلجراءات الجنائ،ة الصــــادر بالمرســــوم بقانو  رقم )

 مت  وقد ؛)الم د  ي  وء االقترا  بقانو  المقدم من مجلس الشورى(

الشــــــــ و  ال ارج،ة والد ا  وا من الوطني مع  خطار لجنة   التل  لى 

( 11مشــرو  قانو  بت ديل المادة )لجنة الشــ و  التشــري ،ة والقانون،ة. و

م بشأ  ديوا  الرقابة المال،ة 2002( لحنة 16من المرسوم بقانو  رقم )
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المقدم  -بصـــ،غتل الم دلة  -واإلدارية )الم د  ي  ـــوء االقترا  بقانو  

ــل  لى  ؛من مجلس النواب( ــة لجنــة وقــد  مــت   ــالت الشــــــــ و  المــال،

واالقتصادية مع  خطار لجنة الش و  التشري ،ة والقانون،ة. وقرار مجلس 

مشــــرو  قانو   ي بــــأ  النواب  و  قرار مجلس الشــــورى ب صــــوص 

 نشـــــاء و ن ،م دـــــندو  دعم الصـــــ،ادين الب رين،،ن )الم د  ي  ـــــوء 

وقد  مت   التل  لى لجنة  ؛المقدم من مجلس النواب( االقترا  بقانو 

( من 424اقترا  بقــانو  بت ــديــل المــادة رقم )والمرا   ال ــامــة والب،ئــة. 

م 1976( لحـــــــنة 15قانو  ال قوبات الصـــــــادر بالمرســـــــوم بقانو  رقم )

و  دي  لد المقدم من أد اب الح ادة ا عضاء: خالد م مد المحلمد 

 ؛ مد  براه،م به ادد ودروي  أ مد المناعي مد الرم، يد وأوخم،س 

الشـــ و  ال ارج،ة والد ا  وا من الوطني مع   التل  لى لجنة وقد  مت 

  خطار لجنة الش و  التشري ،ة والقانون،ةد وبكريا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   لى البند التالي من جدو  ا عما  وال اص بكرياد  

على مشــــــرو  قانو  بالتصــــــدي  على ا فاق،ة النقل بأخث الرأي النهائي 

،كد  ية التشــــــــ الجوي ب،ن  كومة مملكة الب رين و كومة جمهور

مد وقد وا   المجلس على 2016( لحـــــــنة 50المرا   للمرســـــــوم رقم )

 ي مجموعل  ي الجلحــــــة الحــــــابقةد  هل يوا   عل،ل  القانو  مشــــــرو 

 بصفة نهائ،ة؟

 

 )أغلبية موافقة(

 



 21المضبطة       م19/3/2017 ( 16)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   لى البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائ،ة. 

بأخث الرأي النهائي على مشــــــــرو  قانو   من جدو  ا عما  وال اص

بالتصـــــدي  على ا فاق،ة ال دمات الجوية ب،ن  كومة مملكة الب رين 

 5مد وقد وا   2016( لحنة 51و كومة المجرد المرا   للمرسوم رقم )

ابقةد  هل  ي مجموعل  ي الجلحــــة الحــــ القانو  المجلس على مشــــرو 

 يوا   عل،ل بصفة نهائ،ة؟
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   لى البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائ،ة. 

بأخث الرأي النهائي على مشــــــــرو  قانو   من جدو  ا عما  وال اص

بالتصـــــدي  على ا فاق،ة ال دمات الجوية ب،ن  كومة مملكة الب رين 

 15مد وقد 2016( لحــــــنة 60و كومة جورج،اد المرا   للمرســــــوم رقم )

 ي مجموعل  ي الجلحـــة الحـــابقةد مشـــرو  القانو  وا   المجلس على 

  هل يوا   عل،ل بصفة نهائ،ة؟

 

 )أغلبية موافقة(
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   لى البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائ،ة. 

 قرير لجنة المرا   ال امة والب،ئة بمناقشـــة  من جدو  ا عما  وال اص

ب صــــــوص مشــــــرو  قانو  بشــــــأ  الن ا ة ال امةد المرا   للمرســــــوم 
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،حــــــى أ مد وأطلب من ا ل علي عم. 2014( لحــــــنة 86الملكي رقم )

 مقرر اللجنة التوجل  لى المنصة  ل،تفضل.

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 5بــكريا ســ،دي الرئ،سد بدايةي أطلب  ثب،ت التقرير ومر قا ل  ي  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوا   المجلس على  ثب،ت التقرير ومر قا ل  ي المضبطة؟ 
 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثب،ت التقرير ومر قا ل  ي المضبطة. 
 15 
 

 (78 صفحة /1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20سنبدأ بمناقشة المباد  وا سس ال امة لمشرو  القانو .  فضل  

 ا ل مقرر اللجنة. 
 

 العضو علي عيسى أحمد:

 ي عدّة  القانو مشــرو  ناقشــت اللجنة  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

 25من الفصـــــــل التشـــــــري ي  ين الثاني والثالثاجتماعات عقد ها  ي الدور

من خمس عشــــــرة مادةد  - ضــــــ ي عن الديباجة  - يتألّفد  ،ث الرابع

( منل الت ريفات المحـــت دمة  ي مشـــرو  القانو د أما 1 ناولت المادة )

 ي  (  قــد ب،نــت   ر  لقــاء النفــايـات و ر هـا  ال2د3د4د5د6المواد )
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المناط  المرخصــــــــة لثلكد لما ب،ّنت محــــــــ ول،ة ســــــــكا  المنا   

والمكا ب والم  ت  ي  فظ النفايات باإل ـــــــــا ة  لى الجهات التي 

نتجت عنها نفايات خادـــة مثل المحـــتشـــف،ات والصـــ،دل،ات وم تبرات 

 الت ال،ل الطب،ة وذلك و قـيا ل بتراطات التي   ددها ال ئ ة التنف،ثية.

 5( من مشــــرو  القانو  على   ر  ر  المرلبات 7ة )وقد نصــــت الماد

المهملة وال ردة  ي الشــــوار  وعلى ا ردــــفة  ضــــ ي عن   ر  بــــغا  

الشــــوار  وا ردــــفة والم،ادين ال امة بالمرلبات بقصــــد الب،عد لما 

(   ر نقل النفايات  ال عن طري  الشــــــرلات 8د9د10 ناولت المواد )

ال ئ ة التنف،ثية للقانو  والم ســـــحـــــات المرخ، لها بثلكد و و ـــــح 

 10الشــرو  والموادــفات لنقل النفايات لما   طي الجهة الم ن،ة بالبلدية 

هاد وقد من ت المادة ) ( 11دــــــــ  ،ة اإلبــــــــراف والرقابة على نقل

 الموظف،ن الثين ي ولهم و ير ال د  والشــــــــ و  اإلســــــــ م،ة وا وقاف

وذلك بالنحبة   فا  مع الو ير الم ني دفة مأموري الضبط القضائيباال

( لتب،ن 12للجرائم المنصــــــــوص عل،هــا  ي القــانو د وجــاءت المــادة )

ا   كام هثا القانو د  ،ما نصــــت   15الجرائم التي ي اقب عل،ها و قـــــــــــــي

( على  فوي  الو ير بإدـــــــــدار ال ئ ة التنف،ثية 14( و)13الماد ا  )

ر أنل والجدير بالثل(  هي مادة  نف،ثية. 15لهثا القانو د أما المادة )

و ارة ا بـــغا  اســـتأنحـــت برأي  مشـــرو  القانو  ،ن  دارســـت اللجنة 

وب ـد االط   على رأي لجنـة  وبــــــــ و  البلـديـات والت ط،ط ال مراني.

 20الشــــــــ و  التشــــــــري ،ــة والقــانون،ــةد وعلى قرار مجلس النواب الموقر 

اقتن ت اللجنة  المحتشار القانوني لش و  اللجا ؛ ومر قا لد وم   ات

ت التي أجراها مجلس النواب على ب   مواد مشرو  القانو د بالت دي 

 ،ما أجرت اللجنة لثلك عدديا من الت دي ت على ب   مواده ا خرى 

( مادة ب د  عادة الترق،مد وذلك 17ل،صـــبح عدد مواد مشـــرو  القانو  )
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من  الموا قة ودــي اللجنة ب وعل،للما هو مو ــح  ي الجدو  المر  . 

بشأ  الن ا ة ال امة المرا   للمرسوم  مشرو  قانو   ،ث المبدأد على

؛ وذلــك  هم،تــل  ي ال فــا  على م2014( لحــــــــنــة 86الملكي رقم )

ســــــــ مة الب،ئة و مايتها بما ي فظ لقج،ا  القادمة  قها  ي التمتع 

 5بال ،اة  ي ب،ئة د ،ة و منةد وي ق  نوعـيا من االر قاء  ي سلو  أ راد 

على دــــــو  و ماية الب،ئة وال فا  على المجتمع وم ســــــحــــــا ل لل مل 

 ي  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء .  ود،ة اللجنة: مواردها

من  الموا قة د  إ  اللجنة  ودـــي بما يلي:مشـــرو  القانو أ ناء دراســـة 

الن ا ة ال امة المرا   للمرســوم بشــأ    ،ث المبدأ على مشــرو  قانو 

 10لك بالتفصــــ،ل الوارد  ي الجدو  وذد م2014( لحــــنة 86الملكي رقم )

 د وبكريا. وا مر م روض على المجلس الموقر ال  اذ ال  م المر  .
 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15  فضلي ا خت دال  جاسم ال ايد.  هل هنا  م   ات؟ بكرياد 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 ي البداية أ قدم بالشكر  لى اللجنة  بكريا س،دي الرئ،سد 

على  قريرها ب صوص مشرو  القانو .  ق،قة يأ ي هثا القانو  باعتباره 

 20قانونيا نوع،يا يهتم بجانبي الص ة والح مة من  ،ث ار باطل بالص ة 

ال امة والب،ئة.  ناو  القانو  الكث،ر من الت ريفات وا  كام المو وع،ة 

 ا  المر كبة. أيضيا  ي  طب،قات هثا وخص، باب ال قوبات لق 

القانو  عند  قراره نطلب أ  يت امن م ل است داد الجهات المح ولة 

والم ن،ة بالقانو د ونطمح عند وجود  شريع من م لهثا الجانب أ  ي  مل 

 25االست داد ـ سواء على محتوى الواجب الم سحي أو الشرلات ال ادة ـ ــ
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لتنف،ث أ كام هثا القانو ؛ ن ريا  لى أنل قد يكو  هنا  الت ام من 

ا  راد  ي مو و  الن ا ة  ال أ  اإلبكال،ات  كو  من خ   الجهات 

أو الم سحات ال ادة التي يتم الت امل م هاد وهثه الج ئ،ة ربما يكو  

 ي هثا الشأ  القانو  قد خ  من  طب،قهاد وبإمكاننا أ  نتقدم باقترا  

 5ب ،ث  كو  االبتراطات والم اي،ر وا  ة للشرلات ال ادة التي 

يولل  ل،ها بالت ديد محألة جمع النفاياتد وقدر ها على  و ،ر 

ال اويات؛    الواقع ال ملي أ بت أنل قد  تكدس نفايات ما  ي مكا  

ما لكو  ال اويات م،ر لا ،ة وال  غطي المناط  الحكن،ة التي ب اجة 

 باب ال قوبات  ،ما يت ل  بب   ا   ا  نقا   ي ل،ها. باإل ا ة  لى  

 10يجب أ  نضمّنل  ،ث  ـلن أدخل  ،ها  فص، ي و نما مو وعيا  قط ـ ــ

التي رأينا أنل قد درجت  دالتوجل  ي القضاء  لى ا خث بال قوبات البديلة

أي  عل،ها عدد من الدو   ،ما يت ل  با ب اص الثين يقومو  بار كاب

م الفات  ي هثا الجانب. هنا  ب   ا ب،اء أيضيا واردة ب موم،اتد 

وربما أ ناء نقابها مع اللجنة يتب،ن لنا هل أنها   ضع لهثا القانو  أم 

 15باعتبار أنل يجب أ   كو  نصوص ا   ا  م ددة  تى  ر بط د ال

لمقررة باب ال قوبات  ،ما يت ل  بمحألة الف ل وال قوبات ابار باطيا و ،قيا 

 عل،لد وبكريا.  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 بكرياد  فضل ا ل أ مد مهدي ال داد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

دبا  ال ،ر جم، يا. بداية أود أ  أبكر  بكريا س،دي الرئ،سد 

ولدي م   تا  بهثا ال صــــــوص: أوالي: لنت  اللجنة على هثا التقرير
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الص ةد  ،ث  نها من الجهات الم ن،ة  أ منى على اللجنة استدعاء و ارة

بالقانو د  هنا  أطنا  من النفايات  صــــــــدر عن و ارة الصــــــــ ة ويتم 

    ها يوم،ياد و كاد  كو  خط،رةد لثلك لا  من المفترض أ  يتم 

اســــتدعاء هثه الجهةد وســــ الي  لى اللجنة هو: لماذا لم يتم اســــتدعاء 

 5ا على للب،ئةد المجلس ا على  و ارة الص ة؟  ان،يا: بالنحبة  لى المجلس

للب،ئة لل   ال،ات و سهامات لث،رة  ي الم ا  ة على الن ا ة وم اربة 

ه من قبل اللجنة؟ ؤالتلوث  ي مملكة الب ريند  لماذا لم يتم اســـــــتدعا

يجو  للجنة »من ال ئ ة الداخل،ة للمجلس التي  قو :  27و قيا للمادة 

المجلس أو موظف،ل. أ   حــــت ،ن  ي أعمالها بوا د أو ألثر من خبراء 

ـ  10عن طري  الو ير الم ت،  وأن خ   رئ،س المجلس ــ مولها أ   طلب 

د ون ن «ظف،ها...ــ االست انة بوا د أو ألثر من خبراء ال كومة أو مو

ـ قلنا عدة مرات  ـ ون ،د ونكرر ـ لماذا لم يتم استدعاء الجهات الم ن،ة ـ

هل اللجنة لديها الم لومات الكا ،ة وبالتالي ال   تا  ومن قبل اللجنة؟ 

 لى رأي ها ،ن الجهت،ن؟     راء الجهات الم ن،ة من بـــأنها أ       من 

 15   أخث اللجنة  ي االعتبار رجو محـــــتقب ي أأمصـــــداق،ة التقاريرد لثلك 

،ل الكث،ر من  قانو    هثا المشــــــــرو  ب هثه الجهات. من الم لوم أ  

 حـــــــتحـــــــاهم  ي الم ا  ة على المواد التي لو طبقت بشـــــــكل   ا  

الن ا ة  ي مملكة الب رين بشــــــــكل عامد وأود هنا أ  أؤلد نقطة 

مهمــة وهي اإلع  د  ذا لم يرا   هــثا المشــــــــرو   ملــة  ع ن،ــة  لن 

 20ينجحد لثا أ منى أ   كو  هنا   ملة  ع ن،ة لما لا  أ ناء  جراء 

الت دي ت على قانو  المرورد  ،ث قامت  دارة المرور وو ارة الداخل،ة 

والجهات الم ن،ة ب ملة  ع ن،ة   الة لتطب،  قانو  المرورد وال،وم ن ن 

ولما قا  م الي و ير الداخل،ة     دن صـــــــــد نتائي ج،دة نت،جة ذلك

من ال وادث قلت بحــــــبب  طب،  هثا القانو د وبحــــــبب ال ملة  40%
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اإلع ن،ة التي  متد وبالتالي    لم  كن هنا   ملة  ع ن،ة  وعويةد 

  لن ينجح هثا المشرو  بقانو د وبكريا.
 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور عبدال  ي   حن أبل. 
 

 حسن أبل: الدكتور عبدالعزيز العضو

أســ د ا  دــبا كم بكل خ،ر. هثا  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

 10المشرو  بقانو  مهم جدياد  هو يت ل  بتن ،م الن ا ة ال امة  ي مملكة 

الب ريند وأعتقد من خ   رأي اللجنة أ  مواد مشـــــرو  القانو  لا ة 

 تجل  لى  نب،ل ا  راد  ي المجتمع  ،ما يت ل  بالت ل، من الم لفات 

ن ل،ةد ولكن من الم  ظ أنل ل،س هنا   وج،ل أو  بـــــارة  لى دور الم

بـــرلات الن ا ة  ي هثا الشـــأ د  ،ث من الم  ظ أ  الشـــرلات 

فة من قبل بــــــــ و  البلديات بإ راا ال اويات ال  هتم بتن ،ف   15المكل

بــوار  وأردــفة ب   ا  ،اء الحــكن،ةد وهثه الم لفات ل،حــت بف ل 

طب، ة لال وادـــــف وا مطار التي   دي  لى ا  رادد و نما هي بف ل ال

مت ء الشــــوار  وا ردــــفة بالرما  وا ورا  وم لفات ا بــــجارد وهي ا

م لفات طب، ،ة ال يحـــــــــاء  عنها ا  راد وال  حـــــــــاء  عنها الطب، ةد 

 20وبالتالي أعتقد أ  دور بـــرلات الن ا ة ال يقتصـــر  قط على االهتمام 

ا  بتن ،ف الشـــوار  وا ردـــفة. ســـابقيا بإ راا  اويات القمامة و نما أيضـــي

لانت البلدية  هتم بن ا ة الشــــــــوار د وال،وم نرى أنل  م  هما  هثا 

الجانبد لثلك أعتقد أنل من الضــــــروري االنتباه  لى مو ــــــو  الن ا ة 

االهتمام بن ا ة الشــــــــوار  ال امةد و لى دور بــــــــرلات الن ا ة  ي 

 25 ريا.وبا خ، بوار  ا  ،اء والمناط  الحكن،ةد وبك
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 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضلي ا خت  هوة م مد الكواري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 5بالنحبة  لى عدم استدعائنا الجهات  بكريا س،دي الرئ،سد 

الم ن،ة ا خرىد أوالي: القانو   ي بدايتل.  ان،يا:  م  رسا  الم   ات 

 الثيا: لا  هنا  مجموعة  مكتوبة  لى اللجنة من قبل الجهات الم ن،ة.

من ا عضاء  ي اللجنة لديهم دراية بم لومات ونقا  عدة و م ا خث بها 

أ ناء  عداد التقريرد و م  جراء ب   الت دي ت على التقرير بناءي على 

 10م   ات ورد نا من قبل ب   الجهات الم ن،ة. بالنحبة  لى نفايات و ارة 

نفايات الص ،ة للمحتشف،ات الص ةد هنا  قانو  خاص مت ل  بال

وال ،ادات والمرال  وما  لى ذلكد ولثلك هنا  قانو  خاص مت ل  

بالم لفات ال ادةد سواء لانت م لفات دناع،ة أو م لفات د ،ة. 

   هثا المشرو  بقانو  ــ لما  فضل ا ل الدلتور عبدال  ي  أبل ــ 

 15لت ل، منها و بط واال ادة با  راد م طريقة نقل النفايات ،ن مت ل  بت

عن  ةد ول،س مت ل  بنفايات الم سحاتد  الم لفات النا جالم الفات

الم سحات الصناع،ة لها قوان،ن وأن مة  ن مهاد لما أ  هنا  

ابتراطات وم اي،ر مت لقة بجمع و دوير النفايات.  ،ما يت ل  بم لفات 

ا نى بهالمحتشف،ات والمرال  الص ،ةد أيضيا هنا  قوان،ن خادة   

 20 قط بم لفات ا  رادد ولا  هنا  نقاش  و ن مها. هثا القانو  ي نى

لنا  ي مملكة الب رين ن تا   لى قانو    ت  ا ي البداية  و   ذ

محمى قانو  الن ا ةد ولانت وجهة ن ر ب   ا عضاء  ي اللجنة أننا 

أننا  ي البداياتد ب  دينا هثه المر لةد  محمى قانو  الن ا ة يو ي 

ن ن  ي مملكة الب رين   دينا هثا ا مرد والفكرة من هثا ب،نما 
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و ع لوائح  نف،ثية خادة بالشرلات والم سحات  هيالقانو  

واإلجراءات التي   نى بم الجة الم لفاتد ومفهومنا لا  ألبر من 

مجرد جمع القمامة وما  لى ذلك. هنا  جهات م ن،ة  قوم بهثا الدورد 

ب   االبتراطات والم اي،ر ال امة التي وبالتالي لا  الهدف هو و ع 

 5من خ لها يمكن للجهات التنف،ثية أ   ثهب  ي  فاد،ل دق،قة  ودلها 

  لى الهدف الثي نرجوهد وبكريا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضلي ا خت الدلتورة  اطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 10 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

أوالي: لما قالت ا خت  هوة الكواري  ســ،دي الرئ،سد بــكريا 

د وهثا القانو  مملكة الب رين ي الن ا ة ال امة  ننا   دينا مر لة 

و ع الضوابط والشرو  التي  ن م طريقة نقل النفايات والت ل، أ ى ل

 15ا على منها و ــــــــبط الم الفات  ي هثا الشـــــــــأ د بما ين كس  يجابي

   الن ا ة أمر بــ صــيد ولل  نحــا   ة. ة ال امة وســ مة الب،ئصــال

تل وال ي الثي ي ،   ،ل. هنا  أمور جديدة  يجب أ  يهتم بن ا ة ب،

جديا وهي  ادخلت على المجتمع الب رينيد ولا  الهدف منها ســـــــــام،ي

و ـــع  اويات  ي الشـــوار  لجمع الم بس المحـــت ملةد و اويات لجمع 

 20ثه ال اويات   طي ا ورا د وما  لى ذلكد ولقســــــف الشــــــديد ال،وم ه

دــــورة لريهة جديا للمجتمع ودــــورة ســــلب،ةد    طريقة اســــت دامها 

من الثي ي اقب؟  ان،يا: من ا مور التي وخاطئةد من هو المح و  عنها؟ 

استجدت لدينا لص  اإلع نات على أعمدة الشوار  وا بن،ة وال  تاتد 

صـــا  أورا   ي على ســـب،ل المثا : ال،وم نرى أ  من لديل ع اء يقوم بإل
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تم  لل مكا  لإلع   عن مكا  ال  اءد وب د انتهاء مدة ال  اء ال 

  الة هثه ا ورا د ولثلك أدــــــــ اب البر  وأدــــــــ اب الم ،مات 

وم،رهم يقومو  بلصــــ  اإلع نات  ي الشــــوار  من دو  مباالة بالن ا ة 

يمة والمم قة  ي الشـــوار  ال امة للشـــوار .  رالم هثه الملصـــقات القد

 5بــــــــارات   طي دــــــــورة لريهة لمجتم ناد ب،نما ن ن البد أ  ند اإلوع

ن كس دورة جم،لة لمجتم نا الثي ن ،   ،ل. لدي  كرة ج،دة وهي 

أ   قوم و ارة ا بــــــغا  وبــــــ و  البلديات والت ط،ط ال مراني بتن ،م 

هثه اإلع نات مقابل ســــ ر رم يد وأ   ت مل البلدية   الة الملصــــقات 

 دد وبكريا.اإلع ن،ة  ،ما ب 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي  حن علي. 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 15أ ف  مع من ســـبقوني  ي ال ديث من  بـــكريا ســـ،دي الرئ،سد 

اإلخوة ا عضاء. ن ن ب اجة ماسة  لى قانو  الن ا ةد وربما  أخرنا  ي 

متأخريا أ ضـــل من أال يأ ي. أ ببت أ   دـــدارهد ولكن أعتقد أ  يأ ي 

واري ــــــ ي نى ــــــوة الكـــت  هـــا  فضلت ا خـــأب،ّن أ  هثا القانو  ــــــ لم

بالن ا ة ال امةد والبد أ  نفر  ما ب،ن أمريند ما ب،ن مو ــــو  الن ا ة 

 20ال امة وما ب،ن  دارة النفاياتد  كما هو م لوم أ  النفايات  نقحــم  لى 

 ل،ةد ونفايات دناع،ة خطرةد ونفايات د ،ةد    ة أقحام: نفايات من

كو  يوهثا القانو   قط ي نى بالج ء ا و  وهو النفايات المن ل،ة التي 

ولا  بودي  دوالت ل، منهاها م طريقة نقل، ن ل،ة البلديات ومن محــــ 

لو  ضر جلحة ال،وم ممثلو ب و  البلديات.  ،ما يت ل  بنفايات المصانع 
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ا  قوان،ن أخرى   نى بها و ن م عمل،ة نقلها والم ســحــات الصــ ،ةد هن

والت ل، منهاد هثا القانو  ين صــــــــر  قط بالنفايات المن ل،ة.  ،ما 

مع  اجتم نايت ل  بمو ــــــــو  دعوة الجهات الم ن،ة بهثا القانو د ن ن 

ألثر من جلحـة ولانت لديهم  ي اإلخوة الم ن،،ن  ي بـ و  البلديات 

 5 ل  برأي المجلس ا على للب،ئةد  لقد  م  راء  م ا خث بها. أما  ،ما يت

نا بالرأي  ياد ون ن  ي اللجنة التف،  رســـــــــا  رأيهم  لى اللجنة لتاب،

ــة. أمــا  المكتوبد  نــل يغطي م  م النقــا  الواردة للنقــاش  ي اللجن

 ،ما يت ل  بمو ـــو  نفايات الم ســـحـــات الصـــ ،ةد هنا  قانو  خاص 

رة الصــــــــ ة  نها م،ر م ن،ة ســــــــتدعاء و اام ني بهاد وبالتالي لم يتم 

 10بالقانو .    مشـــــــرو  القانو  هثا  ي مجملل عام ول،س بل  فادـــــــ،لد 

 ،ث    التفادـــ،ل  تر  لما ب د للوائح التنف،ثية التي يصـــدرها الو ير 

الم ني.  ،ما يت ل  بمو ــو  ال م ت اإلع ن،ةد هو أمر مهمد والقانو  

نل ال يمكن  إنبد ويغطي جم،ع الجوا اوبـــــــــديدي امهما لا  م كمي

من و ع  ةوي ق  ا هداف المرجو  نف،ثه ما لم يكن المجتمع مح والي

 15هثا القانو د    الج ء ا لبر  ي نجا  هثا القانو  و طب،قل مت ل  

بحــــــــلو  ا  راد وطريقة   املهم مع هثه النفايات. بــــــــ و  البلديات 

كل،ف ل،ة رقاب،ة من خ    ول،تها  ي الوقت ال ا ـــر هي محـــ ومحـــ 

جهات م تصــــــــة للت ل، من النفاياتد لثلك القانو  ال يج،    د أ  

يات.  ،ما ينقل النفايات  ال بموا قة الجهة الم ن،ة وهي بــــــــ و  البلد

 20يات وأ جامها وأبــــــــكالهاد أعتقد أ  هثه يت ل  بك،ف،ة جمع ال او

ــ هو  ـــ ــ لما ذلرت ـ ـــ ا مور  أ ي  من اللوائح التنف،ثية. هثا القانو  ـ

  مجمل وعام وي تني  قط بالنفايات المن ل،ة ويتر  ما عداها  لى قانو

 قوان،ن أخرىد وبكريا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل عاد  عبدالر من الم اودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 5لدي   ث وقفات قص،رةد ا ولى: با مس  بكريا س،دي الرئ،سد 

الدو  الشق،قةد وخرجنا  ي ال ه،رة ورأينا عما   إل دىلنا  ي  يارة 

الن ا ة يكنحو  الشوار د ورأينا ن ا ة الشوار د لثلك أقو     هثه 

سو  ا  ررسالة لمجتم ا نا ل، مدوا ا  على الن مة التي ن ،   ،هاد ق

 ي سربلد م ا ى  ي  اح منكم  مني: )من أدبا  دلى ا  عل،ل وسلم

 10(. هثا لد  كأنما  ، ت لل الدن،ا بأسرهاجحدهد عنده قوت يوم

المحتوى ال الي من الن ا ة  ي دو  ال ل،ي عامة و ي مملكة الب رين 

خادة ن مة لب،رةد ونرى ال،وم ل،ف للنفايات أ   صبح مص،بة وقض،ة 

ا  رادد   ل،هالبرى  ي الدو .    الن ا ة من الن م التي يجب أ  ينتبل 

  الن م لث،رة   دب دهم ي أمن و ي  نم،ة وخادة الشباب الثين يل بو  

 15ال   رف وال  قدر  ال  ذا  قدتد من م،ر ال ق ء طب ياد أما ال اقل  ،قدر 

هثه الن م. لنت أود أ  أستمع  لى الدلتور م مد علي ول مل جدير 

 باالهتمامد  نل عادر هثا المجا  لحنوات عدةد ولكنل ذلر نقطة 

ل داد ــ مت لقة بوجوب أال ي تمد المجتمع دائميا ــ سبقل  ل،ها ا ل أ مد ا

على الغرامات وال قوباتد  نها    أدب ت  قا ة    بك أنها أقوىد 

 20لثلك يجب أال يُهمل الجانبا  التربوي واإلع ميد وال بك أنها من   ار 

االسطوانة المشروخةد اسطوانة  صل الدين عن الح،اسة أو  صل الدين 

وا  اديث  ــننا ال ن،ف يجب أ  نرسخ هثه الثقا ة عن الدولة.  في دي

لث،رة بشأنها ــ  ي أذها  أبنائناد  ،ث نجد من رجالنا ونحائنا وأبنائنا 

بك أ  هثا الحلو   من يقف  ي وسط الشار  ل، يل ما ي ذي الناسد وال
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   اإليما  )قا :  دلى ا  عل،ل وسلم قا ة بل عق،دةد ويكفي أ  النبي 

وسب و  ب بة ــ أو بضع وستو  ــ أع ها: قو : ال  لل  ال ا  بضع 

د  ج لل ب بة من ب ب اإليما د (وأدناها  ماطة ا ذى عن الطري ...

وهثه من  وائد ربط الترب،ة بالدين وبال ق،دة البناءة التي  بني وال  هدمد 

 5والتي  نفع المجتمع. هثه خاطرة انقد ت  ي ذهني  أ ببت أ  أب،نها 

 كمد وبكريا. ل
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضل ا ل أ مد مهدي ال داد. 
 10 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 ي الواقع أبكر ا خت  هوة الكواري  بكريا س،دي الرئ،سد 

على التو ،حد لا  بودنا أ   ض،ف النقطت،ن اللت،ن ذلر هما  لى 

التقريرد ب صوص أ  هنا  رديا مكتوبيا من قبل المجلس ا على للب،ئة 

 15ومن و ارة الص ةد محتقب ي أرجو من اللجنة أ   أخث ذلك  ي االعتبار 

د هثه النقطة د  ل،ها  من التقريرمن خ   و ع جم،ع التقارير التي  ر

. النقطة الثان،ة: ا خت الدلتورة  اطمة الكوهجي  طرقت  لى ا ولى

لما  همت ــ  شوه  ات وم،رهما وأنها ــ اويات جمع الم بس والتبرع

دورة المكا  أو الب ريند  ي الواقع هثا الك م م،ر د ،حد  هثه 

 20الشار  وبأبكا  جم،لة  ال اويات  و ع  ي أمالن م ف،ة وب ،دة عن

وهي   دم بري ة لب،رة من المجتمعد  هنا  الكث،ر من المتبرع،ن 

يقومو  بو ع الم بس وم،رها و قوم الجم ،ات باالستفادة منهاد  ما 

 الب،ري اهنا  اخت  ينجد أ  الضرر  ي ذلك؟ عندما  قارنها بال اويات 

ـ  ل  ـ أجلّكم ا  ـ ب  ،ها القطط والك ب ب،نهماد  ،ث نرى ال اويات ـ

 25و نثر ا وسال  ي لل مكا د لكن هثه ال اويات  قوم الجم ،ات  ي 
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ـ بو  ها بطريقة سلحة وبطريقة مت ضرةد  ـ  ي جم،ع مناطقها ـ الب رين ـ

  أعتقد أنل يجب أال نت رض  ل،ها أو ن يلهاد وبكريا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5البوع،ن،ن و ير ب و  مانم بن  ضل ا ل س ادة بكرياد  فضل  

 مجلحي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

ل،حمح لي ا ل أ مد ال داد أ  أخالفل  بكريا س،دي الرئ،سد 

 10وأذهب بالتأي،د الكامل  لى الم   ت،ن اللت،ن ذلر هما ا خت 

 يالدلتورة  اطمة الكوهجيد  ما ذلر ل ب صوص ال اويات ال ي ن

التشويلد لكن  بثا لو لا  هنا  مكا  م دد لل اويات منث البدايةد 

وربما يكو  ذلك عند  صم،م الشوار  والطر  و تى الطرقات الداخل،ةد 

م ،نيا ي ص، لل اوياتد ل،كن ذلك  مكانيا قد رأينا  ي ب   الدو  

 15. ا مر الثاني الثي ذلر ل ا خت الدلتورة هثامن خ   قانونكم 

وهجي ــ وهو أيضيا جدير بالم   ة واالهتمام ــ ب صوص  اطمة الك

الملصقات الم الفةد ومع ا سف  هي  لص  على ممتلكات الدولةد 

مثل دعوة  وا  أو ع اء أو م،رهما و جدها على  بارة مرورية أو على 

 بارة  رباديةد  قد  ربد اإلبارة  لى اال جاه ال،م،ن لكن  غطى 

 20 دارة إلبارة  ، الف هثا الش ، من قبِل ويكو  اال جاه م الفيا ل

المرور. ا مر اآلخر   ق،بيا على ل م ا ل الدلتور عبدال  ي  أبل 

ب صوص الم لفات التي ال يتحبب بها ا  راد ولكن لما قا  الطب، ة 

 ي البند ال امس ــ مثل الريا  وخ ف ذلكد المادة ا ولى من القانو  

الحائلة والصلبة وببل  :قالت ت بجم،ع أنواعهاالنفايا عر تعندما ــ منها 
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الصلبةد  م نى ذلك أ  لل م لف موجود  ي الشوار  والطرقات يغط،ل 

هثا القانو د ويأخث بال قوبات المنصوص عل،ها    استدعى ا مرد 

ــ وعندما نحتطرد  ي الت ريف ــ نجده يقو :  باإل ا ة  لى   ريف النفاية

د  هي «اء والهدم وا  ربة والنبا ات وا بجار...وم لفات أعما  البن »...

 5لل بيء موجود  ي الشار  ومهمة ال كومة سواء مبابرة من خ   

الجها  التنف،ثي أو من خ   الشرلة التي أولل  ل،ها ال مل الق،ام 

 بإ الة هثه الم لفاتد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 بكرياد  فضل ا ل خالد م مد المحلم. 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

مقرر اللجنة يطلب منا الموا قة على قرار  بكريا س،دي الرئ،سد 

مجلس النواب ون ن ما لنا  ي البدايةد  ،ث لم ي طنا أ د جوابيا لام ي 

 15 ي هثا الشأ د وا ل أ مد ال داد قا   ننا ن مل دعاية  حب  هثا 

امت بألثر من هثاد قد رأيت  ي   دى الدو  ال رب،ة أنها قوا مرد 

ـ مبالغ قد من ت لل من يأ ي بقمامة ـ نقديةد  ـ ويفصّل ل ي على  دة ـ

وبهثا  كو  هثه الدو  قد لحبت أمرين: أولهما: أنها عملت دعاية 

د وأ   ألثر  ي الن ا ةد وعلمتهم طريقةبج ل الناس  جتهد ألثر 

 20 نبدأ بشيء جديد م،ر  قل،ديد وبكريا.

 

 :ـــسالرئيــــــــــــ

 بكرياد  فضلي ا خت الدلتورة  اطمة عبدالجبار الكوهجي.  
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 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

طلب الكلمة مرة أخرى  عنأعتثر  بــــــــكريا ســــــــ،دي الرئ،سد 

نادي  الث،اب وم،رهاد أنا  ي الواقع ممن  ولكنني لم أقل بإ الة دــــــــ

راض أو الم بس ي يــدو   كرة  عــادة التــدوير ســــــــواء الور  أو ا م

 5وم،رهاد ولكنني أطالب بو ــــع هثه الصــــنادي  بطريقة دــــ ، ة    

ال اويات نفحــها لقســف الشــديد  م اســت دامها بطريقة خاطئةد  في 

الصـــــندو   ت ة لو ـــــع الم بس من خ لها ب،نما المتبرعو  يضـــــ و  

ا أبــ،اء أخرى  ،هاد دــ ،ح أنها بأبــكا  جم،لة ولكن أرى أنل  أيضــي

ال ديث عن ا  و ن ف و  اد مرة أخرىد لم ألن بصــــــــدد يجب أ    

 10لو لم يتم اســــت مالها  :  الة ال اويات أو عدم   التهاد لكن ســــ الي هو

اســــت ماالي دــــ ، يا  من الم م؟    القانو  يلوم المتحــــبب بالفو ــــى 

م مة  ذا  م اســـــــت دام ال اوية  اتورمي ا وســـــــالد لكن هل الجم ،

هو الم م على ذلك؟ هثا هو ســـــــ الي.  بطريقة م،ر دـــــــ ، ة؟ أم من

بالنحـــبة  لى الملصـــقات أنا مع ســـ ادة و ير بـــ و  مجلحـــي الشـــورى 

 15هنا   ربــــادات ال نراها  ي ب   ا  ،ا  والحــــبب هو  ي أ  والنواب 

 لثرة لص  اإلع نات عل،هاد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضلي ا خت  هوة م مد الكواري.  

 20 

 زهوة محمد الكواري: العضو

أعتقد أ  هنا  مو وع،ن متداخل،ن مع  بكريا س،دي الرئ،سد 

 دبصـــدد مناقشـــتلن ن ب ضـــهما الب  د  باإل ـــا ة  لى القانو  الثي 

ا هنا   جراءات البد أ   أخث بها لل بلديةد  لدينا مجلس بلدي  أيضـــي
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 اإلع نات وو ع ال اويات وطريقة  ر ،ب الشوار  قدولكل م ا  ةد 

يغط،هــا هــثا القــانو د  نــل يُ نى بــأ   كو  ن ،فــةد لكن   ط،طهــا 

ـــديـــة وو ــــــــع اإلع نـــات وم،رهـــا من ا مور هي  أمور   نى بهـــا البل

 هثا ما أردت  و ، ل  قطد وبكريا.الم تصةد 

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

للها مداخ ت ط،بةد لكن أ ببت   ــــا ة م   ة بــــكرياد  

ـ أُوجد قانو  لم  ثلرد  ي   دى الدو  ـ ـ لن أذلر اسم هثه الدولة ـ

دارم بغرامات لب،رة ب صوص الن ا ةد لكنهم بالتوا ي قاموا ب ملة 

،ةد  ،ث بدأوا من الن ءد اآل  هثا القانو    10 ع م،ة و رب،ة مدرســــــــ

عتادت و ربت على ذلك  ي اأدبح من الما ي وال يُحت دم؛    الناس 

تى الغريب عندما ي ور هثه الب،ت والمدرســـــــــة وال ي وم،ر ذلكد و 

الب د ي تفظ بالم لفات التي م ل  لى أ  يصل  لى المكا  الم ص، 

 رب،ة الن ء منث البداية على الن ا ة أمر مهمد و بثا لو    لهاد أقو  

ا  ي هثا المو ـــو د لو    15اســـتدعت اللجنة و ارة الترب،ة والت ل،م أيضـــي

 نا  م   ات أخرى؟هل هالو ارة لها دور لب،ر  ي هثا الجانب. 

 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوا   المجلس على مشرو  القانو  من  ،ث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

يحرني أ  أر ب بأبنائنا   ذ  يُقر مشرو  القانو  من  ،ث المبدأ. 

طلبة مدرســة الشــ،خ ع،حــى بن علي    خل،فة الثانوية للبن،ن ومرا ق،هم 

 ي مجلس الشــورى. مشــ،دين بالدور الثي  قوم بل و ارة الترب،ة والت ل،م 

 5لل اإلمكان،ات لهم  و ،ح،رو دارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا 

م الم،دان،ة التي يحــــــتهد و  من بما ي ود بالنفع عل،هم من خ    يارا ه

 ي المجلسد متمن،ن لكم  الت رف على ســ،ر ال مل،ة التشــري ،ة هاخ ل

و ،  والنجا د  أه ي وســـه ي بكم  ي مجلس الشـــورى. ســـنبدأ دوام الت

 بمناقشة مواد مشرو  القانو  مادة مادةد  فضل ا ل مقرر اللجنة.

 10 

 علي عيسى أحمد: العضو

بالت ديل الوارد الديباجة  ودـــــــي اللجنة بالموا قة على  :الديباجة 

  ي التقرير.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 فضــل ا ل الدلتور عصــام  ؟الديباجةهل هنا  م   ات على  

 عبدالوهاب البر نجي رئ،س ه،ئة المحتشارين القانون،،ن بالمجلس. 

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

 20مجلس النواب الموقر أ ــــــاف ب    الرئ،سد بــــــكريا ســــــ،دي 

القوان،ن  لى القوان،ن المثلورة  ي الديباجة لما وردت  ي مشـــــــرو  

القانو د ولكن  حــــــــم،ات هثه القوان،ن لم  كن دق،قة واللجنة  اب ت 

 مراعاةمجلس النواب  ي الموا قة على   ا ة هثه القوان،ن أيضيا بدو  

وعلى »الدقة  ي  حم،ة هثه القوان،ند ومنها مث ي أنل ورد  ي الديباجة 

 25م بإدــــــدار قانو  المرا  ات 1971( لحــــــنة 12المرســــــوم بقانو  رقم )
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وعلى قانو  المرا  ات »د والصـــ ،ح هو: «المدن،ة والتجارية و  دي  ل

م 1971( لحـــــنة 12)المدن،ة والتجارية الصـــــادر بالمرســـــوم بقانو  رقم 

وهكثا بالنحــــــبة  لى القوان،ن التي أ ــــــ،ف ب ضــــــها  لى «   لو  دي

الـــديبـــاجـــة بقرار من مجلس النوابد أردت أ  أب،ن هـــثه الم   ـــةد 

 5من ال كومة  راعي ات القوان،ن التي  رد اعت،ادييا وال ق،قة أ  مشــروع

 هثه التحم،ات الص ، ة باإلبارة  لى القوان،ند وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هثه هي الم   ة الو ،دة أم أ  هنا  م   ات أخرى؟هل  

 10 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

هثه الم   ات  قط  ،ما يت ل  بتحــــــــم،ة ب   القوان،ن التي  

 أب،ر  ل،ها  ي الديباجة.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس: 

 لم م   ة لديك؟ 

 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

بإدـــــدار  م1976( لحـــــنة 15وعلى المرســـــوم بقانو  رقم )» 

 20وعلى قانو  ال قوبات الصـــــــادر »والصـــــــ ،ح هو « قانو  ال قوبات

ا « م1976( لحــنة 15بالمرســوم بقانو  رقم ) وعلى »وهكثا. أيضــي

بإدـــــــدار قانو   ن ،م  م1977( لحـــــــنة 13المرســـــــوم بقانو  رقم )

 ،م المباني وعلى قانو   ن»والصـــــــــ ،ح هو « المباني و  دي  ل

«.  د و  دي  لم1977( لحـــــنة 13الصـــــادر بالمرســـــوم بقانو  رقم )
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ا  بإدـــــدار  م2001( لحـــــنة 19وعلى المرســـــوم بقانو  رقم )»أيضـــــي

وعلى القانو  المدني الصـــــــــادر »والصــــــــ ،ح هو  «القانو  المدني

د هثه أ ــــــ،فت من قبل «م2001( لحــــــنة 19بالمرســــــوم بقانو  رقم )

وعلى المرســـــوم »حـــــم،ات دق،قة. لثلك مجلس النوابد ولم  كن الت

 5والصــ ،ح هو « بإدــدار قانو  البلديات م2001( لحــنة 35بقانو  رقم )

( لحـــــــنة 35وعلى قانو  البلديات الصـــــــادر بالمرســـــــوم بقانو  رقم )»

 م2002( لحـــــنة 46وعلى المرســـــوم بقانو  رقم )»د ولثلك «م2001

قانو  وعلى »والصــــــــ ،ح هو « بإدـــــــــدار قانو  اإلجراءات الجنائ،ة

د «م2002( لحنة 46اإلجراءات الجنائ،ة الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 10وعلى قانو  المرور »ولثلك بالنحبة  لى قانو  المرورد  الص ،ح هو 

 د وبكريا.«م2014( لحنة 23الصادر بالقانو  رقم )

 

 :الرئيـــــــــــــــس

د ما ذلره ا ل الدلتور عصــــام البر نجي رئ،س ه،ئة بــــكريا 

 15لمحتشارين القانون،،ن بالمجلس هو أ  عدديا لب،ريا من المشاريع أ ت ا

بتحــــــم،ة خاطئةد والبد أ  يتم  صــــــ ، ها و عاد ها  لى مجلس النواب 

 .مقرر اللجنةد  فضل ا ل أيضيا

 

 علي عيسى أحمد: العضو

 20ال،وم دبا يا نبهني محتشار اللجنة  لى  بكريا س،دي الرئ،سد 

الم   ات نفحها وطلب مني أ  أذلرها من أجل  ص ،ح التحم،اتد 

 ما ذلره رئ،س ه،ئة المحتشارين د ،ح ب حب رأي محتشار اللجنة 

 أيضيا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

ذلك ي ني أ   ودــ،ا كم بالموا قة على قرار مجلس النواب م،ر  

 د ،ح؟

 

 5 ي عيسى أحمد:عل العضو

 ن مد م،ر د ،ح ب صوص هثه التحم،اتد وبكريا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

مانم بن  ضل البوع،ن،ن و ير ب و   ا لبكرياد  فضل س ادة  

 10 مجلحي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

الفر  ما ب،ن المرسوم بقانو  ومشرو   بكريا س،دي الرئ،سد 

المقتر  بقانو  م روفد و ي النهاية  صبح للها قوان،ن.   ندما القانو  و

 15يصدر مرسوم القانو  ويتم التصويت عل،ل  ،نها يصبح قانونياد وهو  ي 

 ا ساس قانو  نا ث منث  دداره وينت ر  قط ر   الحلطة التشري ،ة 

لما  ا  مشروعات القوان،ن. أعتقد أ  ما ذهب  ل،ل ــ ول،س موا قتها ــ 

النواب ولثلك اللجنة هو الص ،حد  لو أخثنا ا لفا  لما  مجلس

جاءت من ال كومة  ي ب ضهاد  ما جاء بال ط ال ري  هو   ديل 

 20( ــ على سب،ل المثا  ــ جاء ن، 19اللجنةد ب،نما قبل المرسوم بقانو  )

 م1996( لحنة 21وعلى المرسوم بقانو  رقم )»من ال كومة يقو  

. ا مر اآلخرد يجب أ   توا   ا لفا  ا و  هثا ا مر« بشأ  الب،ئة

الموجودة مع ما ددر  ي الجريدة الرسم،ةد أي عندما نرجع  لى الجريدة 

الرسم،ة ال كوم،ة نجد أ  النصوص أو ا لفا  التي جاءت من مجلس 
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النواب وأقر ها اللجنة هي ا لفا  الموجودة. من أجل ال رو  من هثا 

اآل  و نما يجب أ  يرجع  بشأنلال نت ث قراريا ال  ف أعتقد أنل عل،نا أ

 لى اللجنة لم يد من الدراسة ولمدة أسبو  وا د  قريبياد وبالتنح،  مع 

ه،ئة التشريع واإل تاء يمكن أ  ن ر  باللفظ المناسب والص ،ح الثي 

 5على أساسل سوف يصدر القانو  وينشر  ي الجريدة الرسم،ة ويكو  

 ان،ن التي أددرت سابقياد وبكريا.متوا قيا مع م،ره من القو

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضلي ا خت دال  جاسم ال ايد.  

 10 

 العضو دالل جاسم الزايد:

د قد أ ف  مع ا ل مانم البوع،ن،ن و ير بـــــكريا ســـــ،دي الرئ،س 

مجلحـــي الشـــورى والنوابد ولكن اللجنة ومجلس النواب الت ما بـــ و  

( لحـــــــنة 15مرســـــــوم بقانو  رقم )»دد وهو بتحـــــــم،ة القانو  لما ور

 15هثه نقطةد  ،فضــــــــل أ  ي اد  لى « بإدــــــــدار قانو  ال قوبات م1996

بإدـــــــــدار القانو  المدنيد »بالنحــــــــبة  لى ما ن، عل،ل هنا اللجنة. 

 ،ل اخت ف ما ب،ن ا و  والثانيد والصــــ ،ح هو أنل بدو  « و  دي  ل

ر عل،ل   دي تد هثا د  ،ث    القانو  المدني لم  صـــــد«و  دي  ل»

 ما وجب علي أ  أنوه  ل،لد وبكريا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور عبدال  ي   حن أبل. 
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 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

أعتقد أ  المو و  الثي نت دث  ،ل  بكريا س،دي الرئ،سد 

المشرو   مو و  مهمد أوالي ن ن لدينا مر لتا د مر لة ما قبل

اإلد  ي لج لة الملكد ومر لة ما ب د المشرو  اإلد  ي لج لة 

 5الملك. المراس،م الصادرة قبل المشرو  اإلد  ي لم  صدر عن المجلس 

المنت ب أو المجلس الم ،ند بل ددرت عن المجلس الوطنيد وبالتالي 

ان،ن مراس،م بقو هي ي م،اب الحلطة التشري ،ة  إ  ما يصدر ــ  تميا ــ 

 أخث مكا  القانو د وبالتالي ن ن ن  ظ أ  ما جاء من ال كومة 

د ،ح  ي المشرو  ا دليد ولل مشروعات القوان،ن التي ددرت 

 10د للها قبل مشرو  ج لة الملك م1994أو  م1977لمراس،م  ي سنة 

قوان،ن دادرة عن المجلس بصفتها أدام ا  ع ه. القوان،ن الصادرة  صدر 

أداة اإلددار هي مرسوم بقانو د وبالتالي ما قالل الوطني ولكن 

المحتشار القانوني د ،حد  في هثا المو و  يجب أ  يكو  القانو  

 م نش،ر  لى أداة اإلددار وهي المرسوم بقانو . أنا أعتقد أ  ما جاء بل 

 15اإلخوا  هو أنهم قلدوا ب،ئيا لم يكن مناسبيا لما قبل اإلد  د ولثلك 

 د اإلد  د وبالتالي اقتر ت على ا ل مقرر اللجنة م،ر مناسب لما ب

ب و  است ادة هثه المادة و عادة  ص ، ها ــ لما  فضل س ادة و ير 

مجلحي الشورى والنواب ــ مع مراعاة أ  هنا  مر لة سابقة ومر لة 

د اقانونيباعتباره المرا ل ال  قة يجب أ  يشار  لى القانو   ي ال قةد و

 20 ي المرسومد وبكريا.وأداة اإلددار ه

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

بكرياد  فضل ا ل الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئ،س  

 ه،ئة المحتشارين القانون،،ن بالمجلس.
 25 
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 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

 ي مشرو   ــمث ي  ــبكريا س،دي الرئ،سد التحم،ة التي وردت  

د « ن ،م المباني الصادر بالمرسوم بقانو  رقم...وعلى قانو  »القانو  

وعلى المرسوم بقانو  رقم »وهثه اإلبارة د ، ةد  ي  ،ن أنل ورد 

 5أيضيا د ،ح بقرار مجلس وهثا « ( بإددار قانو   ن ،م المباني13)

النوابد وهثه اإلبارات  كو  على هثا الن ود    المطلوب هو اإلبارة 

ى قانو  اإلددارد  ،ث    قانو  اإلددار  لى مواد القانو د ول،س  ل

 ،ل مواد م ،نة  ت ل  باإلددار و ،ل ب   ا  كامد ولكن الغرض هنا 

هو ل،س اإلبارة  لى قانو  اإلددار أو مرسوم اإلددارد و نما اإلبارة 

 10 لى القانو  الثي لا  م ل مرسوم اإلددارد  هثه هي القاعدة المتب ةد 

ردة من ال كومة ل،س  ،ها خطأ بهثا ولل مشروعات القوان،ن الوا

الشأ د  ،ث يُشار  لى القانو   م يُشار  لى أنل ددر بالمرسوم لثا 

 أو بالقانو  لثاد وبكريا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 لى اللجنة لم يد من  ة الديباجةلدينا اقترا  بإعاد بــــــــكرياد 

الـــدراســـــــــــةد ولكنني أ منى أ  يكو  هنـــا   نحــــــــ،  مع اإلخوا  

محتشارين القانون،،ن  ي مجلس النواب لم ر ة سبب لجوئهم  لى هثه ال

النصوصد وقد  كو  هنا  وجهة ن ر أخرى  تى يكو  هنا   وا   

 20مانم بن  ضــل البوع،ن،ن و ير بــ و   ا لد  فضــل ســ ادة قبل أ  نقرر

 مجلحي الشورى والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ا أؤيد ما ذهبت  ل،لد ولكن أود أ  أن بـــكريا ســـ،دي الرئ،سد 

ا  لى  ــــرورة التنحــــ،  مع ه،ئة التشــــريع واإل تاء   القانونيأبــــ،ر أيضــــي

وهي لونها جهة االختصاص  ي د،امة القوان،ن وم ر تها بالص،امةد 

 5د  ،ث  نل عندما ي ا  أي مقتر  بقانو  المرجع بالنحـــبة  ل،نا و ل،كم

شريع واإل تاء القانوني من أجل  لى ال كومة ي ا  مبابرة  لى ه،ئة الت

دـــــ،امتلد وأعتقد أنل عندما يرجع  لى اللجنة لن يحـــــتغر  وقتيا طوي ي 

 نل ال ي تا   لى م يد من الدراسةد ولكن ي تا   لى   كام د،امتل 

 قطد  أ منى أ  يُ خث رأي ه،ئة التشــــــــريع واإل تاء القانوني من أجل 

 10   كام د،امتلد وبكريا.  

 

 ـــــــــس:الرئيــــــ

 بكرياد  فضل ا ل جما  م مد   رو. 
 

 15 العضو جمال محمد فخرو:

مشرو  القانو  المقدم من ال كومة  بكريا س،دي الرئ،سد 

دأ برقم القانو   م اسم مصاميا بص،امت،ن م تلفت،ند  ،ث ب أيضيا أ ى

القانو د ول،س لما يقو  المحتشار القانوني أننا نبدأ باسم القانو   م 

قمد وبالتالي هثه  لحفة قد  كو  جديدة ولم ن تد عل،هاد ولكن بالر

 20ب و   لما قا  س ادة و يرــ لنرجع  لى ه،ئة التشريع واإل تاء القانوني 

لي ونرجع  لى اإلخوا   ي مجلس النواب  ــمجلحي الشورى والنواب 

نتف  على أنل عندما يصاا القانو  ــ دائميا ــ يبدأ باسم القانو  ويل،ل 

بشأ   1975( لحنة 3وعلى القانو  رقم )»الرقم. لدينا هنا ن، وهو 

وهثا أ ى  ي ن، ال كومةد  م جاء الن، « الص ة ال امةد و  دي  ل

 25نحبة  لى ل م ا ل ...« وعلى قانو   ن ،م المباني الصادر بـ »
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شار القانونيد  المحمى الثي جاء من ال كومة أيضيا قدموا  ،ل المحت

الرقم على اسم القانو د وبالتالي أعتقد أ  عل،نا أ  نتف  على  صور 

وا د لكي  كو  د،اما نا للها د ، ة محتقب ي. وأنا اآل  راج ت 

وجدت  ،ها أننا قدمنا الرقم على اسم وب   القوان،ن الصادرة سابقياد 

 5 فحلد وبكريا.القانو  ن

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بكرياد  فضل ا ل الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئ،س  

 ه،ئة المحتشارين القانون،،ن بالمجلس.

 10 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

بــــــكريا ســــــ،دي الرئ،سد القوان،ن  صــــــدر بشــــــكل،ند ب    

ــــــار  لى القانو   القوان،ن  صــــــدر بقانو   دــــــدارد و ي هثه ال الة يُش

الصــادر بقانو  لثا أو بالمرســوم بقانو  لثاد وقوان،ن أخرى  صــدر 

 15وهثا ل،س  ،ل قانو  أ ،انيا  ي دـــــ،غة قانو  رقم لثا بشـــــأ  لثاد 

ا  كام. ن ن عندما نم،  ب،ن القانو  نفحــــل  ضــــمن   دــــدارد بل   

القوان،ن التي  صدر بقانو   ددار أو بمرسوم  ددارد  في هثه ال الة 

يُشار  لى القانو   م يُقا  الصادر بالمرسوم بقانو  رقم لثا أو الصادر 

بالقانو  رقم لثا. القوان،ن ال  صــــــــدر بقانو   دــــــــدارد بل  صــــــــدر 

 20اد والصــــــ،غة هي مبابــــــرةد و ي هثه ال الة يكو  الو ــــــع دــــــ ، ي

المرســـوم بقانو  لثا لحـــنة لثاد و ي هثه ال الة الو ـــع دـــ ،حد 

ون ن نش،ر  قط  لى القوان،ن التي ددرت بقوان،ن  ددار أو بمراس،م 

يُشـــار  لى القانو  ويُقا  الصـــادر بالمرســـوم هو أ   دـــدارد  الصـــ ،ح 

 رقم لثا أو الصادر بالقانو  رقم لثاد وبكريا.



 21المضبطة       م19/3/2017 ( 42)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ــس:الرئيـــــــــــــ
 بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي  حن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 5ما يتضح من محمى هثا المشرو  أنل  بكريا س،دي الرئ،سد 

د  أدل 2014( لحنة 86م ا  من ال كومة الموقرة بمرسوم رقم )

 المرسوم جاء من ال كومة بهثه الديباجة أو بهثه الت دي تد ولكن 

 بثا لو نتف  على نح  وا د من   رو ــ ما ذلر ا ل جما  لــ 

 الت ريفات  ي الديباجة يكو  أ ضل للمحتقبلد وبكريا.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بكرياد  فضلي ا خت  هوة م مد الكواري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 15أطلب ســ ب الديباجة من أجل التألد  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

 منها و عاد ها  لى المجلس الموقر  ي أسر  وقت ممكند وبكريا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هنا  م   ات أخرى؟بكرياد  

 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 لى اللجنــة لم يــد من  الــديبــاجــةهــل يوا   المجلس على  عــادة  

 25 الدراسة؟

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

(د  فضــل ا ل مقرر 1وننتقل اآل   لى المادة رقم )  ذ  يقر ذلك. 

 اللجنة.

 

 5 العضو علي عيسى أحمد:

 ودــــــــي اللجنة بالموا قة على هثه المادة بالت ديل  (:1المادة ) 

 الوارد  ي التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

ندياد   نديا ب ناق  الت اريف ب  10هل هنا  م   ات على ســــــــوف ن

 ؟«الو ارة»  ريف 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟«الو ارة»  ريف هل يوا   المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

د «الو ير»  ريف وننتقــل اآل   لى . «الو ارة»  ريف قر يُ ذ   

 هنا  م   ات عل،ل؟ هل 

 

 )ال توجد مالحظات(

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟«الو ير»  ريف هل يوا   المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

اإلدارة »  ريف وننتقــــل اآل   لى . «الو ير»  ريف قر يُ ذ   

عبدال  ي  ا ل الدلتور   هل هنا  م   ات عل،ل؟  فضــــلد «الم ن،ة

  حن أبل. 

 10 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
لدي م   ة من باب  ُحــن الصــ،امةد  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

اإلدارة الم ن،ة: هي اإلدارة الم تصـــــــة بشـــــــ و  » ،ث يقو  الت ريف: 

ولأ  ال ديث عن الن ا ة « الن ا ة  ي البلدية أو ا مانة الم تصــــــة

 15البلدية أو » ي ا مانة الم تصةد  ي  ،ن أ  الت ريف الثي يل،ل يقو : 

ة الم ن،ة بشـــ و  الن ا ة للمنطقة أو ا مانة الم تصـــة: البلدية أو ا مان

 ي   ريف « الم تصــة»أ  للمة وعل،ل أعتقد « الم ا  ة التاب ة لها

جاءت لأنها ج ء من الت ريف ول،س لإلبـــــــارة  لى « اإلدارة الم ن،ة»

على الن و التــالي: « اإلدارة الم ن،ــة»الجهــة الم ن،ــةد ويفترض   ريف 

 20د  تى ال «لن ا ة  ي البلديةاإلدارة أو ا مانة الم تصـــــــة بشـــــــ و  ا»

 يت ارض مع الت ريف التالي.
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 الرئيـــــــــــــــس:

أنـــت   رف أ  ب   الم ـــا  ـــات لهـــا دلتور عبـــدال  ي  يـــا  

بلدياتد ب،نما ال ادـــــــمة هي أمانةد والت ريف يريد أ  يشـــــــمل اال ن،ن 

 البلدية وا مانة.

 5 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 ي ذلــك م ــالي الرئ،سد ولكن   ريف ل،س لــدي مشــــــــكلــة  

البلدية »يأ ي بالم نى نفحلد  هو يقو : « البلدية أو ا مانة الم تصة»

د «أو ا مانة الم ن،ة بشــــــــ و  الن ا ة للمنطقة أو الم ا  ة التاب ة لها

 10«  اإلدارة الم ن،ة» ي عَجُ ِ   ريف « ا مانة الم تصــــــة»ووجود عبارة 

 مربك قل، يد وبكريا.

 

 يـــــــــــــــس:الرئ

 .مقرر اللجنةبكرياد  فضل ا ل  

 15 

 العضو علي عيسى أحمد:

ل م ا ل الدلتور عبدال  ي  أبل هو  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

 لى بداية « ا مانة الم تصــة»مجرد  قديم و أخ،رد أعني  قديم عبارة 

اإلدارة الم ن،ة: هي »الت ريف ب ،ث  كو  الص،امة على الن و التالي: 

 20د «البلدية ي اإلدارة الم تصـــــة أو ا مانة الم تصـــــة بشـــــ و  الن ا ة 

 وبكريا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن  ضل البوع،ن،ن و ير ب و   ا لبكرياد  فضل س ادة  

 مجلحي الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

مل  ي ا ل الدلتور عبدال  ي  أبل ل  بكريا س،دي الرئ،سد 

د  م  راجع قل، ي عن موقفل عندما قمت م ال،ك ٪100بدايتل د ،ح 

بالرد عل،لد والك م بالف ل د ،حد  ،ث لو ذهبنا  لى الن، ا دلي 

اإلدارة الم ن،ة: اإلدارة الم تصة بش و  » حنجد أ  الت ريف يقو : 

 10 د  ذ  اإلدارة الم تصة بالن ا ة ل،حت  ي«الن ا ة  ي البلدية الم تصة

ا مانة و نما  ي الجها  التنف،ثيد أي لو برَّ نا الجها  الموجود  حنجد 

أ  هنا  جها يا  نف،ثييا هو البلديةد وهنا  المجلس البلدي أو ا مانة 

ب حب ال ا ؛ وعل،ل  إ  اإلدارة الم تصة موجودة  ي الجانب اآلخرد 

  أي  ي الجها  التنف،ثيد و ي لل ا  وا  سواء لا  محمى الجها

 15ــ مثل باقي « يمجلس بلد»ــ مثل أمانة ال ادمة ــ أو « أمانة»

اإلدارة الم ن،ة هي اإلدارة الم تصة بش و  الن ا ة  الم ا  ات ــ  إ 

موجودة « اإلدارة الم تصة»د وبالتالي  إ  « ي البلدية الم تصة»هي و

 ي الجها  التنف،ثي ول،س  ي الجها  اآلخرد سواء لا  مجلحيا بلدييا 

و أمانة عامةد وأعتقد أ  الرجو   لى الن، ا دلي الوارد من ال كومة أ

 20 هو ا سلم.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

أمانة »الو يرد هل محــــــمى أمانة ال ادــــــمة اآل  هو ســــــ ادة يا  

 ؟«بلدية ال ادمة»أم « ال ادمة

 25 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

التنف،ثي لما  د ولكن الجها «أمانة ال ادــــمة»المحــــمى هو  

 هود وهنا  مدير عام.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

   ني مديريا عاميا لقمانة. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 الد أعني مديريا عاميا للجها  التنف،ثي. 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 الجها  التنف،ثي لقمانة أم البلدية؟ 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 15محـــمى م تلفد ولو أخثنا « أمانة ال ادـــمة»د دي الرئ،سســـ، 

اله،كل التن ،مي لقمانةد  لن نجد  ي ا مانة  دارة م تصــــــة بأعما  

الن ا ةد ولكن  ي الجها  التنف،ثي الثي هو الجها  البلدي الثي لل 

 مدير عام  ال،يا وهو الش،خ م مد بن أ مد    خل،فة...

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 يُحمى هثا الجها  التنف،ثي؟ وما هو محمى المدير ال ام؟ماذا  

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

محماه مدير عام البلدية الم تصةد و تى ال يكو  هنا  لبسد  

 25أقو     ا مانة  ي ال ادـمة  قوم مقام المجلس البلدي  ي الم ا  ات 



 21المضبطة       م19/3/2017 ( 48)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

بأعما  الن ا ةد ا خرىد و ي المجالس البلدية ال يوجد  دارة م تصــة 

 وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5رئ،س  بكرياد  فضل ا ل الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 . ه،ئة المحتشارين القانون،،ن بالمجلس

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

هي: « اإلدارة الم ن،ة»دــــــ ،ح أ   بــــــكريا ســــــ،دي الرئ،سد 

 10 نل « لن ا ة  ي البلدية أو ا مانة الم تصةاإلدارة الم تصة بش و  ا»

 م   ديل قانو  البلديات وأ ردت بلدية ال ادــــــــمة بمحــــــــمى جديد هو 

نة ال ا» تابع  مانة «مةدــــــــأما ،ل  إ  لل الجها  التنف،ثي ال د وعل

مة ي تبر متم، يا عن البلديات ا خرىد لثلك ما ورد  ي   ديل دــــــــال ا

اإلدارة الم ن،ـــة: هي اإلدارة »: مجلس النواب و ي   ـــديـــل اللجنـــة هو

 15   القانو  « الم تصــة بشــ و  الن ا ة  ي البلدية أو ا مانة الم تصــة

ســمح بتشــك،ل أمانات « أمانة ال ادــمة» ،نما ســمى بلدية ال ادــمة 

اد أي من الم تمل أ   ُ د  مث ي بلدية الم ر   لى  أمانة »أخرى أيضــــــي

نة ال امة»د أي ســــــــمح القانو  بإط   للمة «الم ر  على « ا ما

هنا « البلدية»بلديات أخرىد وعلى ذلك يكو  الت ريف دـــــــ ، ياد و

 20 ــأ ي للــداللــة على جهــا   خرد والم نى هو البلــديــة أو ا مــانــة الم ن،ــة 

 بش و  الن ا ة للمنطقة أو الم ا  ة التاب ة لهاد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  حن علي. بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي 

 25 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

للتو ،ح أقو     التحم،ات ال ال،ة  بكريا س،دي الرئ،سد 

للبلديات هي بلدية الم ر  وبلدية المنطقة الشمال،ة وبلدية المنطقة 

د وال  وجد «أمانة ال ادمة»الجنوب،ةد ماعدا المنامة التي أدب ت 

 5ولها مدير عامد « انة ال ادمةأم»و نما هي « ا مانة ال امة» حم،ة 

وهو مدير عام أمانة ال ادمةد وهي  حاوي ــ أو رديف ــ البلديةد وبها 

 دارة اسمها  دارة ال دمات الفن،ة الم ن،ة بش و  الن ا ةد سواء لانت 

 ي أمانة ال ادمة أو  ي البلديات ا خرىد وبالتالي الت ريف الموجود 

 د ، ةد وبكريا.« ش و  الن ا ةاإلدارة الم تصة ب»د ،حد وعبارة 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرىبكرياد هل هنا  م   ات  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بت ديل اللجنة؟ «اإلدارة الم ن،ة»  ريف هل يوا   المجلس على  
 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

بت ديل اللجنة. وننتقل اآل   لى  «الم ن،ةاإلدارة »  ريف قر يُ ذ   

  هل هنا  م   ات عل،ل؟د «البلدية أو ا مانة الم تصة»  ريف 
 

 25 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

  «البلدية أو ا مانة الم تصــــــــة»  ريف هل يوا   المجلس على  

 ؟بت ديل اللجنة

 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

. بت ديل اللجنة «البلدية أو ا مانة الم تصــــــــة»  ريف قر يُ ذ   

ــل؟ د «النفــايــات»  ريف وننتقــل اآل   لى   هــل هنــا  م   ــات عل،

 10 ا خت دال  جاسم ال ايد.  فضلي

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أنا مع « النفايات» ،ما يت ل  بت ريف  بـــكريا ســـ،دي الرئ،سد 

 اســــــــتثنــاء الحــــــــطر الــثي ورد  ،ــل: اللجنــة  ،مــا أورد ــل من   ريف بــ

 15د وهثا ما  كلمت «وا  ربة والنبا ات وا بجار والمصانع وم،رها»... 

عنل عند مناقشـــــــــة المشــــــــرو  من  ،ث المبدأد وأعني أنل دائميا  ي 

ا   ا  التي  ُ دَد باعتبارها جريمةد وســــــــوف  فرض على ار كابها 

ومنهــــا لفظ  البــــد أ  نبت ــــد عن ا لفــــا  م،ر الم ــــددةد ؛عقوبــــة

يجب أ   كو  النصـــــوص وا ـــــ ة وم ددةد وب حـــــب و؛ «وم،رها»

 20: 2012( سنة قضائ،ة 7/11 ُكم الم كمة الدستورية  ي الدعوى )د/

يت ،ن أ  يكو   نفاذ الق،ود التي  فر ــــــها النصــــــوص ال قاب،ة على »

ال رية الشـــ صـــ،ة رهنيا بمشـــروع،تها وأال  كو  هثه النصـــوص منفلتة 

 ة ل دود التجريم وم،ر متناســـــــبة م لد ومن  م عن مقادـــــــدها متجاو

لا  أمريا ل اميا أ   ُصـاا النصـوص ال قاب،ة بما ي و  دو  انحـ،ابها أو 
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ها... ،ة  ي م،ر مجاال  لثي «  قرير المحــــــــ ول  لى  خر ن، ال كم ا

والتي يت ،ن  ـــــمانها من خ   قواعد م ددة   ديديا دق،قيا »... يقو : 

د ون ن «ا  ذا لا  المتهم مدانيا أو بريئياومنصـــفيا يتقرر على  ـــوئل م

ـــا  الف ـــل جـــاءت بـــثلر لفظ  نجـــد أ  عـــدديا من الت ريفـــات  ي ب،

 5د وهثا اللفظ يف،د التوســــــــع الثي  ثرت منل الم كمة «اوم،ره»

د «وم،رها»الدســــــتورية  ي هثا الشــــــأ ؛ ولدي اقترا  ب ثف للمة 

تى  كو  وخادــة أ  اللجنة دــامت الت ريف بما يكفل م ر ة  دود م

 المواد  من النفاياتد وا مر  عضاء المجلسد وبكريا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور عبدال  ي   حن أبل. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

  ي الت ريف نفحـــــــــل وردت عبارة  بــــــــكريا ســــــــ،دي الرئ،سد 

 15د و ي «وا ورا  المراد الت ل، منها وم،اه الصــــــرف الصــــــ ي...»... 

ال ق،قة أ  م،اه الصـــرف الصـــ ي ل،حـــت من الفضـــ تد ول،حـــت من 

الم لفاتد وهي من محـــــــ ول،ة اإلدارة الم ن،ة بتن ،م  ل،ات الصـــــــرف 

الصــــــ يد ومع اال ترام والتقدير لكم م روف أ  )البالوعات( يكو  

ن م،اه الصــرف الصــ ي مَن ن اســب عل،ها؟  الفرد محــ والي عنهاد ولك

 20م،اه محـــــــ ول،ة  ن ،م المر   ال اص بمن المحـــــــ و  عنها؟ أعتقد أ  

د وبالتالي أعتقد أ  م،اه الصرف  قع على عا   الدولةالصرف الص ي 

الصـــــــ ي ل،حـــــــت من الم لفات ولكن يجب الن ر  ل،ها ن رة أخرى. 

ا وردت عبارة:  لى و ــــــــ ها  ي م،ر وم،رهاد التي يتر ب ع»... أيضــــــــي
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أ ــراريا »والمفروض أ   كو  التكملة « ا مالن الم صــصــة لها...

د أي أ  ال بارة الصـــ ، ة هنا هي «دـــ ،ة أ ـــرارٌ»ول،س « دـــ ،ة

 د وبكريا.«أ راريا د ،ة»

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

أي   دي ت البد أ   قدَّم دلتور عبدال  ي  بــــــكرياد لكن يا  

 ،لة علي سلما . ا خت جم مكتوبة.  فضلي

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 10أنا أ ف  مع ا خت دال  ال ايد  ي أ   بــــكريا ســــ،دي الرئ،سد 

 ي دــــــ،امة  شــــــري ،ة أمر م،ر ســــــل،مد « وم،رها»اســــــت دام لفظ 

باإل ــا ة  لى أ  ذلك ينحــ ب على محــألة التطب، د  نل ســوف يكو  

،ند وال هنا  مموض بالنحـــــبة  لى القا ـــــي وبالنحـــــبة  لى المتقا ـــــ

يمكن أ  أ ـــــع أ  االي م،ر م ددة  ي القانو  ومن  م أ ر  المحـــــألة 

 15للقا ــــــــي ل،ج ل أي   ل  ــــــــمن ا   ا  المجرّمةد لثلك أنا مع  لغاء 

مة  مادة  ي « وم،رها»لل ند أو  هثا الن، أو من أي ب ســــــــواء من 

 المشرو د وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 طمة عبدالجبار الكوهجي. بكرياد  فضلي ا خت الدلتورة  ا 

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

أنا مع الدلتور عبدال  ي  أبل  ي أ   بــــكريا ســــ،دي الرئ،سد 

م،اه الصـــــرف الصـــــ ي م،ر ممكن  ضـــــم،نهاد ولكن  ي المشـــــرو  
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د وأظن أ  هثا هو المقصـــــــودد «م،اه المنا  »ت عبارة ا دـــــــلي ورد

الب،وتد والتي  تحبب  ي  جم ات للم،اه أعني التحربات التي   ر  من 

أمام الب،وتد هثا يُمكن الن، عل،لد أما م،اه الصـــرف الصـــ ي   د 

 وبكريا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضلي ا خت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 10ما أ همل من ن، المادة أنل  م  درا   بـــــكريا ســـــ،دي الرئ،سد 

الصرف الص ي  ذا  م الت ل، منها  ي م،ر ا مالن الم صصة م،اه 

لهاد أي أنها مر بطة بهثا ا مرد و ذا لا   فحـــــــ،ري دـــــــ ، يا  هثا 

ي ني أ  الن، سل،مد أما  ذا لا  التفح،ر خ ف ذلك  هثا أمر  خرد 

بالقو :  قد انتهـت  نا ا مور التي  م   ـدادهاد و قد قرأ التي يتر ب »و

 15د «ا مالن الم صــــصــــة لها أ ــــرار دــــ ،ة... على و ــــ ها  ي م،ر

 وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بكرياد  فضل ا ل الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئ،س  

 20 ه،ئة المحتشارين القانون،،ن بالمجلس. 

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

أعتقد أ  الصـــ،امة دـــ ، ةد   بارة  بـــكريا ســـ،دي الرئ،سد 

 ثلر  ،نما يثهب القانو   لى   داد ب   ا مور المهمةد « وم،رها»
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«  وم،رها»ولكنها ال  شــــ،ر  لى لل ما يشــــابههاد وهنا وردت عبارة 

كو  لتلك ا مور أ ــرار دــ ،ةد  ذ   ي التطب،  يكو   وق،دت بأ  

 مور التي  تر ب   ني  لك ا« وم،رها»أمام القا ــــــــي دل،لد   بارة 

عل،ها أ رارد  ذ  ال مشكلة  ،هاد وال  وجد  ،ها د وبة  طب، د    

 5وم،رهـــا التي يتر ـــب عل،هـــا »الم ،ـــار الـــثي و ــــــــع  ي  خر المـــادة 

 د وبكريا.«أ رار...

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضلي ا خت هالة رم ي  اي .  

 10 

 العضو هالة رمزي فايز:

ا ل الدلتور عصام عبدالوهاب  سبقني سدبكريا س،دي الرئ، 

 ي ذلر  البر نجي رئ،س ه،ئة المحتشارين القانون،،ن بالمجلس

م ر ة بالتي « وم،رها»المل وظة التي لنت أنوي ذلرهاد   بارة 

 15يتر ب على و  ها  ي م،ر ا مالن الم صصة لها أ رار على 

 بكريا.د وبالتالي هي ل،حت عبارة مطاطة من دو    ريفد و«الص ة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور عبدال  ي   حن أبل. 

 20 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

بالف ل  وجد مشـكلة هنا؛    الت ريف  بـكريا سـ،دي الرئ،سد 

النفايات: هي الم لفات بجم،ع » ي الن، ا دلي لل متراد اتد مث : 

والفضــــــــ ت وا ورا  المهملــة وم،ــاه أنواعهــا لــالقمــامــة والقــاذورات 
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وا ورا  »د وهثا مفهومد ولكن الن، ب د الت ديل يقو : «المنا  ...

د وي  ظ أ  عبارة «المراد الت ل، منهاد وم،اه الصـــرف الصـــ يد...

و  ت  ادلة قبلها وب دهاد وبالتالي هنا   «وم،اه الصرف الص ي»

  صــ،، و  ديد لهاد وأرى أنها ل،حــت من م لفات ا  رادد و نما من 

 5وهي  من  طار ال فا  على الب،ئة والبن،ة الت ت،ةد  دمح ول،ات الدولة

 هي ال   د من الم لفات التي يحـــــــاء  عنها ا  رادد وأعتقد أنل يجب 

ب صــــوص م،اه المنا  د ا مر دــــ ،حد   عادة الن ر  ي هثا الت ديد.

وأعتقد أ  المجالس البلدية  حـــ ى اآل   لى  ـــبط هثه المحـــألةد    

هنا  من ين ف ســـــ،ار ل وينتي عن ذلك  د   م،اه  ي الشـــــوار د وقد 

 10يحــبب ذلك مشــاللد ولكن هنا الك م عن م،اه الصــرف الصــ يد 

م دد لل  و ددت بفادـــلة قبلها وب دهاد وأعتقد أ  ال ديث عن بـــيء

ع قة بن ام الصــــرف الصــــ ي  ي الب دد وهثا الن ام من محــــ ول،ة 

خادـــــــة  (بالوعة)الدولة ول،س من محـــــــ ول،ة ا  راد  ال  ذا  ا ـــــــت 

 بمن  ...

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

أعتقد أ   فح،ر ا خت دال  ال ايد مقنعد وهو أنل  ذا  م  دعفويا 

مالن الم صـــصـــة لها؛ الت ل، من م،اه الصـــرف الصـــ ي  ي م،ر ا 

 يكو  ذلك من مح ول،ة البلدية ول،س من مح ول،ة الصرف الص ي. 

 20 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

من المح و  عن ن ام الصرف الص ي اآل ؟ ال  س،دي الرئ،سد 

يمكن أ  يقوم أي  نحـــــا  بالن و   لى الصـــــرف الصـــــ يد الصـــــرف 

الصــ ي لل  ــوابطل و ت ا ل م كمة الغل  ول،حــت لها ع قة بالمن   

 25نفحلد د ،ح أنل  وجد  ي المناط  القديمة ــــــ مع اال ترام والتقدير ــــ 
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نيا  نب ث منها روائحد ولكن التي يمكن أ   ف، د وأ ،ا (عاتالوالب)

ن ام الصــــرف الصــــ ي أدــــبح من محــــ ول،ة الدولةد وال يوجد مجا  

لل بث  ،لد وأعتقد أنل يجب التفري   ي هثا المو ــــــو   تى ال ن مل 

 ا  راد المح ول،ة...

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

م،ر المر بطة بالصـــرف الصـــ ي   تبر دـــر يا  (عاتالبالو) تى  

 د ،يا. 

 

 10 و الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:العض

أنا  قديري م تلفد  هي ل،حت در يا د ،يا؛  س،دي الرئ،سد 

   الصرف الص ي ــ وربما ا خت  هوة الكواري  حتط،ع  يضا  

الصورة بشكل ألبر ــ هو ن ام قائم يتم د  ل بن م م ،نة و يصالل  لى 

الت امل مع  موقع م ،ن و تم م الجتل والت امل م ل بأسلوب ي تلف عن

 15 التقل،ديةد وبكريا. (عاتالوالب)

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضلي ا خت دال  جاسم ال ايد.  

 

 20 العضو دالل جاسم الزايد:

ه،ئة مع ا ترامي الشـــــــديد لرئ،س  بـــــــكريا ســـــــ،دي الرئ،سد 

د لقد قرأت الحــند المت ل  بن، هثه المحــتشــارين القانون،،ن بالمجلس

درجنا على الق،ام بل. وألررد منث  ترة قصـــــ،رة عقدنا لقاء المادة وما 

مع قضاة م تص،ن  ي الجانب الجنائي ال قابيد وأملب اإلخوة ا عضاء 



 21المضبطة       م19/3/2017 ( 57)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ضـــــروا هثا اللقاءد وعندما  طرقنا  لى مو ـــــو  النصـــــوص ال قاب،ة 

«  وم،رها»لا  من م   ا هم أنل عندما يأ ي المشــــــــر  ب بارة مثل 

كال،ات التي  واجل القا ي الجنائيد  تى  إنها  كو  من  من اإلب

منت ب   القوان،ن هثه ال بارة ســــابقياد لما  فضــــلت ا خت ضــــو  ْ  

 5ة سلما  ب صوص محألة مواءمة المشر  مع ما يقضي بل القا ي ،لجم

وااللت ام بالن، القانوني. ب صــــوص ما  فضــــل بل الدلتور عبدال  ي  

ا ا جهت  ل،ل دــ ، يا أبلد قد يكو   فحــ،ره دــ ، ياد وقد يكو  م

أيضــــــــياد ولثلك ون ريا  لى أهم،ة هثه الفقرة من المادة أقتر   عاد ها 

 لى اللجنة للترل،  على محــــألة الصــــرف الصــــ يد وللتو لنت أقو  

 10لقخت  هوة الكواري:  تى  ي طريقها  لى الم الجة  نقل من خ   

على برلات خادةد ومن هثا الن، نراقب محألة هل ستتم الم الجة 

الفور؟ هل ســـــ،تم الت ل، من ج ء منها؟  تى ال يفلت أ د من ال قاب 

نت،جة عدم وجود ن، يجرم هثا الف لد وأ منى أال نحــــــــت جل  ي هثه 

درســــــها اللجنة من نا ،ة ما  فضــــــل بل الدلتور الج ئ،ة   ديديا وأ   

 15و ورد لل ذلك د عبدال  ي  أبلد وأ   ب ث المفهوم،ند وأيهما ا دــح

 هاد وبكريا. ي  قرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن  ضل البوع،ن،ن و ير ب و  ا ل بكرياد  فضل س ادة  

 20 مجلحي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ب صوص اللفظ م ل ال  ف الثي أ اره  بكريا س،دي الرئ،سد 

د «وم،اه المنا  »الدلتور عبدال  ي  أبلد ال بارة  ي ا دل هي 
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د و ذا لم   ني الثالرة عندما ناقشنا «م،اه الصرف الص ي»ول،حت 

هثه المادة وهثا الت ريف  ي مجلس النواب لا  الك م عن ال مل 

المن   و تحرب الم،اه  داخل المن  د مث ي: الب   يغحل س،ار ل داخل

 لى ال ار د هنا  مادة  تناو  مو و  مح،ل الح،ارات  ي ال ار د 

 5ولكن هثا لتش ،، هثه ال الة بالثاتد وهي أ  يقوم ب ، ما بغحل 

س،ارة أو أر ،ة من   أو م،ر ذلك وب دها  تد   الم،اه بكم،ات لب،رة 

المادة ــ  ي   لى خار  المن   و حبب أ راريا أو    ر ــ لما جاء  ي

ب،ئة الم ل ذا ل أو من ر ال ي وم،ر ذلكد  في ا دل لانت ال بارة 

د هثا أوالي.  ان،يا: عند ال ديث عن م،اه الصرف الص ي «وم،اه المنا  »

 10انصرف الدلتور عبدال  ي  أبل  لى أنها ل،حت من أخطاء ا  راد أو 

ولكن  تى أ  الهمد وهثه المادة  ثلر الت ريفد ما هي النفايات؟ 

ال كومة والجها  الم ني بتنف،ث القانو  عندما يقصر  ي عملل  نطب  

عل،ل ال قوبات الواردة  ي هثا القانو د  ذ  ن ن ال نتكلم  قط عن 

أ  ا  أ راد بل نتكلم عن النفايات عموميا عندما  صبح نفايات وي اقب 

 15مر. عل،هاد و تى ال كومة المقصرة محاءلة أمام القانو  عن هثا ا 

أذهب  لى ما ذهب  ل،ل رئ،س ه،ئة « وم،رها»بالنحبة  لى عبارة 

المحتشارين القانون،،ن بالمجلس وا خت هالة رم ي وهو أ  عبارة 

 ب على و  ها  ي تر التي  ا مور م ر ة وم ددة بتلك« وم،رها»

م،ر ا مالن الم صصة أ رار د ،ةد أما ا مور ا خرى التي ال 

 20 أ رار      تبر من النفايات أو الم لفاتد وبكريا. تر ب عل،ها أي 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي  حن علي. 
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 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أ ببت أ  أبــكر الدلتور عبدال  ي   بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

الصـــرف أبل على   ار ل هثه النقطةد وهثه  ردـــة لتو ـــ،ح م نى م،اه 

الصــ ي. يجب أ  نفر  ب،ن بــبكة الصــرف الصــ ي أو ما يحــمى  ي 

 5و ــــح ســــ ادة و ير بــــ و  مجلحــــي أالب رين بــــبكة المجاري لما 

الشــورى والنواب؛ وب،ن م،اه الصــرف الصــ يد  قد  أ ي هثه الم،اه من 

د وقد  أ ي من أي است دام للم،اه (بالوعات)أ واض  ي الب،وت  حمى 

  المن    تصــبح نفايات مثل م،رها من النفايات  ي المن   و تد   خار

المثلورة  ي المادةد وهي  ي هثه ال الة  صــبح من محــ ول،ة ا  راد 

اد من محـــ ول،ة ا  راد  نهم محـــ ولو  عن   10ومن محـــ ول،ة الدولة أيضـــي

نفايا هم التي أخرجوها بشـــــــكل خاطود ومحـــــــ ول،ة الدولة ممثلة  ي 

لصرف الص ي )ببكة المجاري( البلديات.  هثه   تلف عن ببكة ا

وهي من محـــــــ ول،ة ا  راد والبلديات لما يو ـــــــح ذلك القانو د    

 مشكلة  ي وجودها  ي هثه المادةد وبكريا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضل ا ل جما  م مد   رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

 20ب صــوص م،اه الصــرف الصــ يد هثه  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

الفقرة جــاءت  ،هــا أمثلــل لمــا جــاء  ي دـــــــــدر المــادةد المــادة قــالــت: 

 م « الم لفات بجم،ع أنواعها الحـــــائلة أو الصـــــلبة أو بـــــبل الصـــــلبة»

أعطت أمثلة: لالقمامة ولم،اه الصرف الص ي و لخ...د وبالتالي هثه 

 ي « وم،رها»ارة أمثلة وال  شـــمل لل أنوا  الم لفاتد وعل،ل أ ت عب
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مكانها الصــــــ ،ح و صــــــرت  ي  لك الم لفات التي يكو  لها  أ ،ر 

على الب،ئة أو  حــــــــبب  رائ  أو   ل بم هر المدينة أو القرية. أرى أ  

م كمة  «وم،رها»مو و  الصرف الص ي مكانل د ،حد وعبارة 

وم ددة بما يتر ب على ب   ا مور من   ار ســـلب،ة لها ع قة بالصـــ ة 

 5ئة وال رائ  والم هر ال امد وبالتالي أعتقد أ  المادة ال   تا   لى والب،

 عاد ها  لى اللجنةد    لل ما ذلره اإلخوة م كم  ي الصــــــــ،امة 

 النهائ،ةد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ؟أخرىهل هنا  م   ات بكرياد  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 لى اللجنةد وهنا  « النفايات»بإعادة   ريف اآل  هنا  اقترا   

  من يرى أنل ال ي تا   لى اإلعادة  لى اللجنةد ون ن سوف نصوت...

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 قدمت بطلب اإلعادة بحـــبب مو ـــو  الصـــرف  ســـ،دي الرئ،سد 

 20الص يد ولكن طالما أ  أعضاء اللجنة والدلتور م مد علي  حروا 

 هثا المو و      وجد لدي  بكال،ة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 أيضيا. « وم،رها»ولكن لديكِ م   ة على عبارة  
 25 
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 العضو دالل جاسم الزايد:

 و   عادة  لى اللجنة. هثا  ذا ار أى المجلس  ث ها من د 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5د ا خت دال  ال ايد  رى أ   ،ها «وم،رها»ب صــــــــوص عبارة  

اد واإلخوة يقولو   نها   وســـــ ياد وا خت جم،لة ســـــلما   رى ذلك أيضـــــي

م كومة بشــــــرو  وهي  ذا  ر بت عل،ها أ ــــــرار دــــــ ،ة. هل يوا   

د مع  ــثف للمــة بت ــديــل اللجنــة« النفــايــات»المجلس على   ريف 

 ؟ «وم،رها»
 10 

 موافقة( غير )أغلبية 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بت ديل اللجنة؟« النفايات»هل يوا   المجلس على   ريف  
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــات»  ريف قر يُ  ذ   ــاي ــة. وننتقــل اآل   لى « النف ــل اللجن ــدي بت 

 20 فضــــــــلي   هل هنا  م   ات عل،ل؟  د«مصـــــــــدر النفايات»  ريف 

 ا خت دال  جاسم ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

لدي م   تا  على هثا البندد أنا مع  بـــكريا ســـ،دي الرئ،سد 

 25د «المصـــــانع والم ،مات»  دي ت اللجنة باســـــتثناء طلب  ثف عبارة 
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الم حــكرات اآل    ضــع . «والم حــكرات»  ،ث أقتر   ثف عبارة

لن ام خاص بها بشـــــــأ  الن ا ةد ون ريا  لى أ  هثه المنشـــــــ ت ال يتم 

الدخو   ل،ها  ال بإذ  خاص و  ضــــــع  ن متها وبــــــروطها وقواعدهاد 

وب ادــة أ  هثا القانو  ين م محــألة الضــبط،ة القضــائ،ة التي بموجبها 

 5ي هنا  ي   لقبـــــ اص الدخو  إلجراءات التفت،  والضـــــبطد وبالتال

قوان،ن خادـــــة   كم و ن م  لك الم حـــــكرات التي مالبيا ما  كو  

ا أطلب  خا ــ ة لو ارة الد ا  أو و ارة الداخل،ةد لثا أطلب  ث ها. أيضــي

هنا   تلف عنها  «وم،رها»د  ،ث    عبارة «وم،رها» ثف عبارة 

هنا د و   لنا دائميا نحــــــــ ى  لى  ثب،ت ا مور  ي المضــــــــبطة  تى 

 10ه ا مور مثبتة  ،ما لو  م الط ن عل،ها محــــــــتقب ي. لدينا  كو  مثل هث

وسائل للنقل ال ام ووسائل للنقل ال اصد  هل هنا  وسائل نقل أخرى؟ 

؟  أرى أ  هثه الكلمة جاءت  ي «وم،رها» ذ  لماذا أن، على عبارة 

م،ر م لها؛ لثا أطلب  ث ها لتصبح المادة ب د الت ديل لما هو الن، 

 ك مكتوبياد وبكريا.الثي سأرسلل  ل،

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن  ضل البوع،ن،ن و ير ب و   لبكرياد  فضل س ادة ا  

 مجلحي الشورى والنواب. 

 

 20 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

د ربما «الم حكرات»ب صوص لفظ  بكريا س،دي الرئ،سد 

 نل اللفظ هنا ال يقصـــــــد بل الم حـــــــكرات ا من،ةد ذلك أمر م لد 

قد أ  لفظ  يةد وأعت لد مات»ل،س من اختصـــــــــاص الب د يُغني« الم ،

وســــــــائل النقل ال ام »( وهي الت ،،م. عندما قالت campingبم نى )
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هل هنا  وسائل أخرى؟ « وم،رها»ب صوص عبارة « وال اص وم،رها

ن م هنا  وســـــائل أخرى لالنقل المشـــــتر  مث يد وهو نقل البضـــــائع 

القرار  ي النهاية ي ود  ل،كمد ولكن   ل،قيا والرلاب  ي الوقت ذا ل. 

على ســـ ا  ا خت دال  ال ايد ب صـــوص هل هنا  وســـائل نقل أخرى؟ 

 5ن م هنا  وسائل نقل أخرىد وربما لو ب ثت اللجنة لوجدت الكث،ر من 

 وسائل النقلد وبكريا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 مقرر اللجنة.بكرياد  فضل ا ل  

 10 

 مد:علي عيسى أح العضو

هنا ال يقصــد « الم حــكرات»للمة  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

بها الم حــكرات ال حــكريةد و نما هنا  م حــكرات مثل الكشــا ة 

أو  ن ،مات م ،نةد ول،س الم ،مات مثل م ،مات الص ،ر  قطد و نما 

 15قد  كو  هنا  م حــــــــكرات أخرى مثل الكشــــــــا ة وم،رهاد وهثه 

رات الكشــــف،ة مثا  الم حــــكرات   تلف عن الم ،ماتد والم حــــك

 على ذلكد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي  حن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

لما سبقني س ادة و ير ب و  مجلحي  بكريا س،دي الرئ،سد 

الشــورى والنواب بالك م أ  الم حــكرات ال يقصــد بها الم حــكرات 
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قد  كو  الم حــــــكرات بدو    ،،مد مث ي لو اجتمع ال حــــــكريةد و

د اريا ــ،ي امجموعة من الريا ــ،،ن  ي مكا  ما  هنا يحــمى م حــكري

ا للمة   ذ  لدينا م حــكر لشــفي وم حــكر ريا ــي وم،رهما. أيضــي

قد ال  كفيد  نل قد يكو  الم حــــــــكر بدو  خ،مة.  «الم ،مات»

بة  لى عبارة  ها أ « وم،رها»بالنحــــــــ بدو أن  5د ت الكث،ر من التي ي

اإلبــــــــكاالت ال،ومد أرى أ  هثه ال بارة دائميا ما  أ ي  ي الحــــــــ،ا  

د نفحل أو النو نفحل اللغويد مث ي: أبجار ونبا ات وم،رها من الصنف 

وال يــثهــب الم نى  لى م،رهــا بشــــــــكــل مطل د بــل دائميــا  ي المــادة 

عندما  رد  «وم،رها» بكا  لغوي  ي عبارة  ل،س هنا نفحهاد  ذ  

 10  ي أي مادةد  هي دائميا  ي الح،ا  نفحلد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 في  «الم حـــــــكرات المدن،ة»هل   ـــــــا ة عبارة بـــــــكرياد  

 دال  جاسم ال ايد. فضلي ا خت بالغرض؟ 

 15 

 العضو دالل جاسم الزايد:

طالما أنل  م  فحــ،ر المقصــود بكلمة  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

لونها يقصــــد بها الم حــــكرات الشــــباب،ة وم،رها  «الم حــــكرات»

 أعتقد أ  ذلك يكفيد ا مور أدــــب ت وا ــــ ة ومثبتة  ي مضــــبطة 

 20 الجلحةد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بكرياد  فضلي ا خت الدلتورة سوسن  اجي  قوي.  
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

ال ايد ب صـــوص أ ف  مع ا خت دال   بـــكريا ســـ،دي الرئ،سد 

محـــــــألة الم حـــــــكراتد دـــــــ ،ح أ  هنا  م حـــــــكرات ريا ـــــــ،ة 

ــا عن للمــة  ــامي ــاه م تلف  م وم حــــــــكرات أخرىد ولكن هــثا م ن

 5جاءت من ال حكريةد  «الم حكر»د  ،ث    للمة «الم حكر»

 أي م حــــــــكر خاص ي ت، بقوات ا من ال ام أو قوات الد ا  أو أي 

لد  هثا ي تب ،ة  ي الب يا م  وريا ال يمكن جهة د اع،ة أو أمن ر مكان

أما . «الم حــكر»الدخو   ،ل بشــكل طب، يد هثا ب صــوص للمة 

د أقتر  أ  «وســـــــائل النقل ال ام وال اص وم،رها»ب صـــــــوص عبارة 

 10وســـــــــائل النقل ال ام »و ثف عبارة « ولا ة وســـــــــائل النقل»نقو  

لـدينـا نقـل ســــــــ،ـا ي ولـدينـا النقـل بـا جرة  لد  نـ«وال ـاص وم،رهـا

لدينا نقل خاص ونقل عامد ولدينا الكث،ر من وســــــــائل ) الحــــــــي( و

النقلد  لو  ن ر  لى رخصة الق،ادة لوجدت ال ديد من الوسائل مكتوبة 

ووســــــــائل النقل » ي الجهة ال لف،ة منهاد لثا أرى أ  نن، على عبارة 

 15 «. لا ة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بما  ،ها الطائرات؟  
 

 20 تقوي:العضو الدكتورة سوسن حاجي 

الد  ل،تم   ديدها بالن، على وســـــــائل النقل البرية مث ي. لو أ   

الحــــــــف،نــة )البــانوش(  قف على الشــــــــــاطود و م رمي ا مراض على 

ا  م الت ل، منهاد وأنا أ كلم هنا أ   الشـــاطود  ذ  هثه نفايات أيضـــي
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ا( يقف على الشـــاطود أي على ا رض ول،س الب رد أعتقد أ   )بانوبـــي

 تا   لى   كامد وبكريا.هثا البند ي 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 ؟أخرىهل هنا  م   ات بكرياد  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10بت ــديـل  «مصـــــــــدر النفــايـات»  ريف هـل يوا   المجلس على  

 ؟اللجنة

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

اآل  . وننتقل جنةلبت ديل ال« مصـــــــدر النفايات»  ريف قر يُ ذ   

  هل هنا  م   ات عل،ل؟ «موقع ر ع النفايات»  ريف  لى 
 

 )ال توجد مالحظات(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بت ديل اللجنة؟ ت ريفال اهل يوا   المجلس على هث 
 

 )أغلبية موافقة( 
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

اآل  وننتقل ة. اللجنبت ديل  «موقع ر ع النفايات»   ريف قريُ ذ   

 هل هنا  م   ات عل،ل؟  فضل  «موقع م الجة النفايات»  ريف  لى 

 ا ل جما  م مد   رو.

 5 

 جمال محمد فخرو: العضو

جاء  ي الن، ا دــــــلي المقدم من  بــــــكريا ســــــ،دي الرئ،سد 

ي ني  ر  النفــايــاتد ب،نمــا اإلخوة  ي « و رقهــا»ال كومــة عبــارة 

اللجنة  ث وا هثه ال بارةد  الحـــ ا  هو: ما الحـــبب وراء هثا ال ثف؟ 

 10أم أنها سـقطت  دألم ي د ال ر  وسـ،لة من وسـائل الت ل، من النفايات

قبل الجهة الم ن،ة ســـــهوياد وبالتالي  ذا اســـــت دمت  ي المحـــــتقبل من 

 بثا لو يفحـــــــر لنا اإلخوة  ي المجلس ا على  ؟  ت تبر م الفة للقانو 

 للب،ئة ذلكد وبكريا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضلي ا خت  هوة م مد الكواري.  
 

 زهوة محمد الكواري: العضو

،دي الرئ،سد  ية  بــــــــكريا ســــــــ ها ن ن نت ث قرار ال ر   ي ن

 20وســــــائل الم الجة  ي ب   ال االتد ولثلك ل،س  دى  المطافد وهو 

من الضروري أ  نض ها هنا ولكنها وس،لة من وسائل الت ل، ب حب 

اإلجراءات التي ســ،ت ثها الو ير الم نيد ولكننا ال ن بث هثه الوســ،لة 

يا لدينا  ي الب ريند ويجب أ  يكو  هنا   دوير و ر   خصــــــــودــــــــ

.  ي ب   ا  ،ــا   كو  هــامنللنفــايــاتد و عــادة  ــدوير ل ســــــــتفــادة 

 25االســــــــتفادة  تى ب ر  هثه النفايات و  ويلها  لى طاقةد ولكن ذلك 
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يجب أ  يكو  بم اي،ر م ددة وبإجراءات  ت ثها الجهات الم تصــــــــة 

 د وبكريا.«و رقها»مع الو ير الم نيد ولثلك  م  ثف عبارة 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5  حن علي.بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

ما ذلر ل ا خت  لى لن أ ،ف لث،ريا  بكريا س،دي الرئ،سد 

 هوة الكواري. ال ر  هو وســــــــ،لة م،ر م ببة  ي أمور الب،ئةد ولكن 

يا  ي  خر المطافد وقد  كو  موجودة  ي   10قد يتم اللجوء  ل،ها أ ،ان

ال ر   هي وســـــ،لة جنا  لى أي وســـــ،لة أخرى م تمدةد وبالتالي  ذا ا ت

 موجودة  ي أي وس،لة أخرى م تمدةد وبكريا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 بكرياد  فضل ا ل الدلتور أ مد سالم ال ري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

بة  لى الم لفات الص ،ةد  ال ر  بالنح بكريا س،دي الرئ،سد 

  دى الطر  الم ببةد على عكس ما قالل ا ل ال م،ل الدلتور  هو

 20م مـــد علي  حــــــــند وذلـــك للت ل، من الكث،ر من الم،كروبـــات 

والف،روســــــاتد  ،ث    ال ر  هو   دى الطر  التي نحــــــت دمها  ي 

 م الجة النفايات الطب،ةد وبكريا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 . بكرياد  فضلي ا خت  هوة م مد الكواري 
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 العضو زهوة محمد الكواري:

ال ر   ي الم لفات الصــــ ،ة بالثات  بــــكريا ســــ،دي الرئ،سد 

وهنــا  درجــة  رارة م ،نــة يُ ر   ،هــا. ن ن قلنــا  ي  دovensيوجــد 

البداية    هنا  قانونيا ي كم النفايات الصــــــ ،ة بالنحــــــبة  لى جم ها 

 5يكو   و ر ها و تى  رقها بدرجات  رارة م ،نةد    ال ر  يجب أ 

بشـــكل ســـل،م  نل عندما ي تر  ألثر من ال  م ســـوف يصـــدر مواد 

وســـــــمومياد ولثلك ن ن ال ن بث أ    ر  بأي طريقةد بل نقوم ب رقها 

  ي أمالن خادة بها وبطر  م الجة م ،نةد وبكريا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرىهل هنا  م   ات بكرياد  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

بت ديل  «مواقع م الجة النفايات»  ريف هل يوا   المجلس على  

 اللجنة؟
 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل ة. بت ديل اللجن «مواقع م الجة النفايات»  ريف قر يُ ذ   

  هل هنا  م   ات عل،ل؟  « دارة النفايات»  ريف  لى اآل  
 

 25 توجد مالحظات()ال  
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بت ديل اللجنة؟«  دارة النفايات»  ريف هل يوا   المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لى اآل  وننتقل ة. بت ديل اللجن« دارة النفايات»  ريف قر يُ ذ   

  هل هنا  م   ات عل،ل؟  « عادة  دوير النفايات»  ريف 
 

 10 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بت ديل اللجنة؟ ت ريفال اهل يوا   المجلس على هث 
 

 15 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــ ت ريفال اقر هــثيُ ذ    ــل اللجن ــدي ــل ة. بت    ريف  لى اآل  وننتق

مانم  ا لســ ادة  هل هنا  م   ات عل،ل؟  فضــل  «مواقع الت ل،»

 20 بن  ضل البوع،ن،ن و ير ب و  مجلحي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

لدي ســ ا  موجل  لى اللجنة الم تصــة.  بــكريا ســ،دي الرئ،سد 

والمكا  »د  م يثلر «موقع م الجة النفايات»ين، على:  8البند 

 25نا  لى د  م أ ،«كالثي   دده البلدية وا مانة الم تصـــــــــةد وخ ف ذل
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ــد رقم ) ــا 11البن ــا الفر  ب،ن «مواقع الت ل،»( وقلن   ريف د  ذ  م

و  ريف الــثي جــاء  ي الن، ا دــــــــليد  «موقع م ــالجــة النفــايــات»

مجلس قبل من  امضــــــــا ي انصــــــــي باعتباره الثي جاء  «الت ل،مواقع »

 وبكريا. ؟النواب
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . بكرياد  فضلي ا خت  هوة م مد الكواري 
 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 10ي ني أ   «م الجة النفايات»  ريف  بــــــكريا ســــــ،دي الرئ،سد 

أ  ل، من هثه النفايات بشــــــكل نهائيد أو أ  أقوم بم الجتها و عادة 

مواد أول،ة الســـت دامها  (row material) دويرها و جه، ها لتكو  

 مواقع» ي  صــــــــن،ع مواد أخرىد و عادة  صــــــــديرهاد ولكن   ريف 

مادة  لى أخرىد أي أ  أ و   «الت ل، يات من  فا يل هثه الن هو   و

 15المواد الطب،ة مث ي  لى رمادد وم نى ذلك أنني   لصـــت منها. الت ريفا  

يمكن أ  يكو  لهما الم نى نفحــــــــلد  الم الجة بالنحــــــــبة  لىّ أنني 

   لصت منهاد ولكن الت ل، يكو  بتغ،،ر  الة المادة.

 

 :سالرئيـــــــــــــــ

 20  هل يفهم من ل مك أنك مع س ادة الو ير أم ال؟ 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 .. طي مجاالي.نلكي  أرى اإلبقاء على هثين الت ريف،نأنا  
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 :الرئيـــــــــــــــس

  ي ا خ،ر ذلرتِ أنهم ي نو  بها ا مر نفحل.لكنك  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 5لما قلت  ي   ريف الم الجةد قد أعالي المادة  س،دي الرئ،سد 

و ي الوقت نفحل ألو  قد   لصت منها باعتباري منتجيا للمادةد لكن 

 ي   ريف المادة ــ وقد انته،ت منها ــ قد  كو  محت دمة  ي مكا  

 خرد  الم الجة   ني  عادة  دوير أو  ر  المواد وم الجتهاد لكن 

قيا ــ ي ني أنني   لصت من المواد الت ل، منها ــ لما ذلرت ساب

 10 الطب،ة ب رقهاد  لم   د موجودةد  الرجاء اإلبقاء عل،هاد وبكريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن  ضل البوع،ن،ن و ير ب و  ا ل س ادة بكرياد  فضل  

 مجلحي الشورى والنواب. 

 15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

ن ن نحــــتمتع بال وارات الط،بة ون ن  بــــكريا ســــ،دي الرئ،سد 

نحــتف،د منكم م الي الرئ،س.  ذ  يُفهم من البند المضــاف أنل مطلوب 

ياتد وموقع  خر للت ل، من  فا جة الن لدية موق ا : موقع لم ال من الب

 20اآل  موقع م الجة النفايات والت ل،  .النفاياتد وهو م،ر موجود  ال،يا

حــــــــب الن، المطلوب من منها يكو   ي المكا  نفحــــــــلد لكن ب 

البلدية هو أ    دد مكان،ن: مكا  لم الجة النفاياتد و خر للت ل، 

منهاد مع أ    ريف موقع م الجة النفايات الوارد  ي الن، ا دــــــــلي 

المكا  الثي   دده البلدية أو ا مانة الم تصـــــــــة ويتم  ،ل »يقو : 
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الدلتور د «م الجة النفايات بتدويرها أو ردمها أو أي وســــــــ،لة أخرى

الوســــــائل ا خرىد  ى د م مد علي  حــــــن قبل قل،ل قا : ال ر  هو 

 ذ  ال ر  هو   ل، أيضياد نريد الودو   لى لفظ  ي القانو  يمكن 

 د وبكريا.،قل بحهولة ويحر بدو  أي  بكاالت طب

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور عبدال  ي   حن أبل. 

 

 دالعزيز حسن أبل:الدكتور عب العضو

 10أ ف  مع ما ذلره س ادة و ير ب و   بكريا س،دي الرئ،سد 

مجلحي الشورى والنوابد  نل من  ،ث المبدأ الن، ا دلي يت دث 

ت دث عن مواقع الت ل، ي 11عن موقع م الجة النفاياتد ب،نما البند 

ـ باإل ا ة  لى أ  الوا ديا منها ــ وهي مواقع مت ددة ول،حت موق يا  ت ريف ـ

مواقع مت كم  ،ها ومصممة »نفحل م،ر م كم رمم أنل يقو : 

 15 لى هنا الت ريف مفهومد لكن ما هي ع قتل  «للت ل، من النفايات

و دار هثه المواقع و قيا ل بتراطات الب،ئ،ة »بالفقرة التي  قو : 

والح مة التي   ددها اإلدارة الم ن،ة بالتنح،  مع الجهات ذات 

لها ع قة مطلقيا بالت ريف نفحلد الت ريف ال يصل  لى  د ل،حت«ال  قة

هي موقع م ددد وينبغي   ديدهد  . د   ريف  دار ها وما بابل ذلك

 20ب،نما هنا يت دث عن عدة مواقع ول،س موق يا وا دياد  هو ين، على: 

د  ل،س «هثه المواقع و قيا ل بتراطات الب،ئ،ة والح مة...  دارو»

  د وبكريا. ي رأيي موق ها هثا الت ريف

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 بكرياد  فضل ا ل الدلتور م مد علي  حن علي. 
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 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أعتقد أ  ال  بكا   ي وجود ا مريند  بكريا س،دي الرئ،سد 

 الم الجة   تلف عن الت ل،د  هثا أمر وذا  أمر  خرد الم الجة هي 

بإ دى الوســــائل التي   و   ،ها المادة من بــــيء  لى بــــيء  خرد أما 

 5الت ل،  هو رمي النفـــايــات  ي مكـــا  بــدو  م ـــالجـــةد ا مر ا و  

ى الت ل، منهــاد ومن )الم ــالجــة( قــد  تر  وراءهــا م لفــات ن تــا   ل

النـــا ،ـــة ال مل،ـــة ن تـــا   لى ا مريند موقع م ـــالجـــة وموقع   ل،د 

وا مرا  م تلفا  من النا ،ة ال لم،ة والب،ئ،ة وال مل،ةد وال  بــكا   ي 

 وجودهما  ي رأييد وبكريا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بكرياد  فضل ا ل الدلتور س ،د أ مد عبدا . 

 

 عيد أحمد عبداهلل:الدكتور س العضو

 15أ ف  مع ما  فضـــــل بل ا ل الدلتور  بـــــكريا ســـــ،دي الرئ،سد 

م مد علي  حـــند ولو ســـم تم لي بإعطاء مثا  بم،اه المجاريد  ،ث 

 تم م ــالجتهــا ومن  م اســــــــت ــدامهــا للري  ي ب   المنــاط د ب،نمــا 

الم الجة   تا   لى طر  و ل،ات م تلفةد  م،اه المجاري  تم م الجتها 

ها  لى م،اه  حــــــت دم  ي ال راعةد ومن الم لد أنها   تا   لى و  ويل

 20 قن،ات   تلف عن الت ل، من م،اه المجاريد أنا مع اإلبقاء على المادة 

 لما هيد وبكريا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرىهل هنا  م   ات بكرياد  
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟بت ديل اللجنة «مواقع الت ل،»  ريف هل يوا   المجلس على  
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

اآل  . وننتقــل بت ــديــل اللجنــة «مواقع الت ل،»  ريف قر يُ ذ   

  هل هنا  م   ات عل،ل؟  «النفايات ال ادة»  ريف  لى 
 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بت ديل  «النفايات ال ادـــــــــة»   ريفهل يوا   المجلس على  

 اللجنة؟
 20 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

هل يوا   ة. بت ديل اللجن «النفايات ال ادــــــــة»  ريف قر يُ ذ   

 25 ؟(  ي مجموعها1)المجلس على المادة 

 

 )أغلبية موافقة(
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