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 مضبطة الجلسة السادسة عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 16الرقـم:    

 هـ1439جمادى األولى  18 التاريخ:  

 م2018فبراير  4     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الثامن عشر 

م، 2018هـ الموافق الرابع من شهر فبراير 1439جمادى األولى  شهر من

 20بن صالح الصالح رئيـس مجلس وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي 

 الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

لعضـــــــــو  عري .ا ل لم ا  الــــد تور أحمــــد ســــــــــــا

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 الــعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

ـــــ  . ـــــه ـــــم  الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد ال

ــــــ ــــــرو. ــــــحــــــمــــــد ف ــــــا  م ــــــعضــــــــــــــو جــــــم  ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــد تورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــب  ال

ـــــمـــــي. ـــــي ـــــع ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد م  ال

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو  ـــــال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو  ـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 الــــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة  ـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 العضـــــــــو الــــد تور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 الــــعضـــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  الــــبــــحــــارنــــة.

 العضـــــــــو الــــد تورة ســـــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.
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 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

ع ي  حســـــــــن أبــــل. ل لعضـــــــــو الــــد تور عبــــدا  ا

ـــدا  العجمـــا . ـــدالع ي  عب ـــد تور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور. ـــدالوهـــاب عب  العضــــــــو عب

ــــــد. ــــــيســــــــــــــى أحــــــم ــــــي ع ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع  ال

 ة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.العضــــــــو الــد تور

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

 العضـــــــــو الــــد تور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد ال  اعي.  العضــــــــو الـــد تور محمـــد علي محم

ـــد تور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي  ضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي ال

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــال  ال

 

 عبدالجليل  براهيم    طريفسعادة السيد وقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد 

 و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. غانم بن فضل البوعينين

  

 5  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من و ارة الدا لية 

بإدارة النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الو ارية  -1

 الش و  القانونية.

المال م أو  فيصل عبدالع ي  النجار رئيس فر  اال صا   -2

 10 والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الش و  القانونية. 

 ارجية: من و ارة ال  
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 السيد مبار  عبدا  الرميحي باحث قانوني أو .  -

 

  :من و ارة العمل والتنمية االجتماعية 

الشي ة عائشة بنت علي     ليفة الو يل المساعد للرعاية  -1

 5 والتأهيل االجتماعي. 

 الد تور أسامة  امل محمود مستشار قانوني.  -2

السيد عبدالجبار سلما  شرف منسق مكتب الو ير لش و   -3

 مجلسي الشورى والنواب.

 

  :10 من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

ل المساعد لش و  سيد عبدالعظيم محمد العيد الو يال -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أ بر جاسم عاشور مستشار قانوني.  -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 15 

  :من و ارة الصحة 

 سيد عاد  عبدا  السيد رئيس  سجيل المواليد والوفيات. ال -1

 السيد محمود رشيد شريف مستشار ش و  المجالس.  -2

السيدة نورة حسن عيسى محامية وحدة  سجيل المواليد  -3

 20 والوفيات.

 

  :من هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

 السيدة نورة أحمد الحويشي باحث قانوني أو . -1

 السيد فهد  الد المري ي أ صائي  سجيل أو . -2

 25 

 ما حضرها الد تور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 
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والمالية والمعلومات، والد تورة فو ية  المساعد للموارد البشرية

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والد تور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 5ء هيئة تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاسرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس،  ما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل  ير، نفتتح  

لعادي الرابع من الفصل من دور االنعقاد ا ةالجلسة السادسة عشر

التشريعي الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام 

 15 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، شكرًا سيدي الرئيس،  

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  جميعًا بكل  ير،وأسعد ا  صباحكم 

 20السيد  ياء يحيى الموسوي ، والسعادة  الد حسين المسقطي اصاحب

 للسفر  ار  المملكة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 25ال اص بالتصديق على  لى البند التالي من جدو  األعما  و اآل وننتقل 
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 فهل هنا  مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس

لدينا بيا  بمناسبة الذ رى   ذ   قر المضبطة  ما وردت  ليكم. 

ال مسين لتأسيس قوة دفا  البحرين،  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    

 طريف األمين العام للمجلس. 

 

 10 العام للمجلس: األمين

بيا  مجلس الشورى بمناسبة الذ رى  شكرًا سيدي الرئيس،

مناسبة احتفا  المملكة بال مسين لتأسيس قوة دفا  البحرين: 

بالذ رى ال مسين لتأسيس قوة دفا  البحرين التي  صادف ال امس 

من شهر فبراير الجاري يطيب لنا في مجلس الشورى أ  نرفع أسمى 

 15ني والتبريكات  لى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد  يات التها

البالد المفدى القائد األعلى، و لى صاحب عاهل بن عيسى     ليفة 

السمو الملكي األمير  ليفة بن سلما      ليفة رئيس الو راء الموقر، 

و لى صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد     ليفة ولي العهد 

ى النائب األو  لرئيس مجلس الو راء حفظهم ا  نائب القائد األعل

 20ورعاهم، معبرين عن اعت ا نا بالدور المحوري الذي  قوم به قوة دفا  

البحرين في الذود عن حمى الوطن و رامته، وحماية منج ا ه الحضارية 

 ما يعرب مجلس  الكبيرة، التي هي لحظات مجيدة في مسيرة الوطن.

نج ات التي حققتها قوة دفا  البحرين  ال  الشورى عن عظيم الف ر بالم

فترة مسير ها ال يرة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة من لد  عاهل 

 25ستبقى بإذ  ا  وبفضل هذه الرعاية الملكية السامية والبالد المفدى، 
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درعًا واقيًا منيعًا للحفاظ على الوطن وصو  مكتسبا ه، متوجهين بكل 

ات التي قدمها هذا الصرح الوطني الشامخ التقدير واإل بار  لى التضحي

في سبيل الذود عن حياض الوطن، و لبية نداء الواجب  جاه م تلف 

 ننا في  التهديدات التي  ستهدف الوطن، أو عمقه ال ليجي والعربي.

 5مجلس الشورى، وبهذه المناسبة، لنشيد بجهود معالي المشير الر ن 

لعام لقوة دفا  البحرين، وما الشيخ  ليفة بن أحمد     ليفة القائد ا

يبذله منسوبوها من قادةٍ و با ٍ وأفراد من  ضحيات و فا ٍ في نصرة 

القضايا العادلة، والثوابت ال الدة للمملكة، معبرين عن بالغ التقدير 

، وما  شهده من  طور مستمر في األداء البحرين لما  حققه قوة دفا 

 10لبحرية والجوية، والتي من والجهو ية على مستوى أسلحتها البرية وا

 اللها  مكنت من أداء دورها المنو  بكل اقتدار، م  دين في هذه 

المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومساند ه لقوة دفا  البحرين 

لتطوير قدرا ها العسكرية، والت امها بواجبها المقد   جاه  ل ما من 

 . ة، وشكرًاتنا الغاليشأنه المسا  بأمن واستقرار وسيادة مملك

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

ولدينا بيا    ر بمناسبة احتفاالت المملكة بيوم البيئة شكرًا،  

  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. الوطني، 

 

 20 العام للمجلس: األمين

بيا  مجلس الشورى بمناسبة احتفاالت  شكرًا سيدي الرئيس، 

مناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف المملكة بيوم البيئة الوطني: ب

اليوم الرابع من فبراير من  ل عام، الذي يأ ي هذا العام  حت شعار 

، يعرب مجلس الشورى عن عظيم ف ره «محميا نا البحرية.. ثروة وطنية»
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كيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجاللة واعت ا ه لما  وليه القيادة الح

الملك حمد بن عيسى     ليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه 

لحفاظ على البيئة، وصو  الثروة البحرية، و نمية على امن حرص دائم 

ويثمن مجلس الشورى في هذه  الموارد الطبيعية، التي هي ثروة وطنية.

 5به الحكومة الموقرة في هذا المجا  المناسبة الدور البار  الذي  ضطلع 

برئاسة صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن سلما      ليفة الموقر، 

ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد     ليفة 

ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األو  لرئيس مجلس الو راء 

أ  نشيد بجهود في هذه المناسبة ا  ما ال يفو ن حفظهم ا  ورعاهم.

 10سمو الشيخ عبدا  بن حمد     ليفة الممثل الش صي لجاللة الملك 

المفدى، رئيس المجلس األعلى للبيئة، وما يبديه من حرص دائم  جاه 

دعم و طوير المبادرات البيئية التي  ع   من مكانة مملكة البحرين في 

محلية، وبما ينسجم مع القضايا هذا الجانب، و  دم القضايا البيئية ال

 ننا في الوقت الذي نشيد فيه بالشعار الذي ا  ذه  المطروحة دوليًا.

 15المجلس األعلى للبيئة لالحتفا  بيوم البيئة الوطني لهذا العام، والذي 

يهدف  لى  سليط الضوء على ما  حظى به مملكة البحرين من محميات 

وعي البيئي لدى المواطنين بحرية فريدة من نوعها، ونشر مفاهيم ال

والمقيمين في المملكة للحفاظ عليها، فإ  مجلس الشورى لن يألو 

ا في سبيل سن الم يد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أ  جهدً

 20بحماية الحياة الفطرية  ىعن جعل مملكة البحرين في صدارة الدو  التي    

ة الوطن وبيئته ومكونا ها، وذلك في  طار من الحرص على مصلح

 .، وشكرًالحا ر المواطنين، ومستقبل أجيالهم القادمة

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 حتفل مملكة البحرين هذا اليوم الموافق  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5الرابع من فبراير بيوم البيئة الوطني، ما يعكس االهتمام الكبير من 

قبل القيادة الحكيمة بمو و  البيئة، لما له من  أثير مباشر على حياة 

األفراد والكائنات الحية و صوصًا في ظل التحديات التي  واجه البيئة 

البحرية في مملكة البحرين على وجه ال صوص.  عمومًا والبيئة والحياة

محميا نا البحرية.. ثروة »يوم البيئة الوطني هذا العام يأ ي  حت شعار 

 10، فأ وجه ب الص الشكر وعظيم االمتنا   لى جاللة الملك «طبيعية

المفدى حفظه ا  ورعاه، وسمو رئيس الو راء الموقر، وسمو ولي العهد 

  بن حمد     ليفة رئيس المجلس األعلى األمين، وسمو الشيخ عبدا

للبيئة لما يقدمونه من دعم  بير أدى  لى الحفاظ على البيئة، و لى 

و ع البرامج واالسترا يجيات الوطنية الطموحة، و  صيص الموا نات 

 15الال مة من أجل حماية البيئة ودرء الم اطر عنها. معالي الرئيس، ال 

التي  م اعتمادها على  17تدامة الـيمكن  حقيق أهداف التنمية المس

مستوى العالم بدو  حماية البيئة من الملوثات والنفايات الم تلفة التي 

 شكل  طرًا بيئيًا  بيرًا يجب مواجهته بشكل حا م، وأيضًا ال 

يمكن  حقيق أهداف التنمية المستدامة من دو  استدامة الحياة الفطرية. 

 20ت طبيعية وم  و  فطري في ننعم بثرواالبحرين  ننا في مملكة 

المحميات الموجودة، ولذلك أرى من الضرورة أ  يكو  مفهوم البيئة 

بأبعادها و وعية المجتمع بحمايتها ج ءًا أساسيًا في  ل السياسات 

وال طط التي  ضعها الحكومة الموقرة، وأ   عمل الجهات الرسمية 

ي محدد؛ حتى الم تلفة على  نفيذ و فعيل هذه ال طط وفق برنامج  من



 16المضبطة       م4/2/2018 ( 10)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

نضمن المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ونحمي ثروا نا الطبيعية. 

أ منى أ   ستطيع السلطة التشريعية  نجا  قانو  البيئة في أقرب وقت 

ممكن ليكو  االحتفا  في العام القادم بوجود قانو  بيئي متكامل 

 يهدف  لى  حقيق التنمية المستدامة، وشكرًا.

 5 

 ــــــــس:الرئيـــــــ

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 10في الحقيقة    بيا  المجلس بمناسبة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الذ رى ال مسين لقوة دفا  البحرين يمثلنا جميعًا، وشهاد نا في هذه 

نحن في لجنة القوة وفي هذا الجي  ــ والحمد   ــ في أبهى صورها. 

الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني ــ التي سبق أ   رأست هذه 

اللجنة في مجلس النواب ــ نكّن لهذه القوة مكانة عظيمة، حيث  نها 

 15لم  حصل من قبل المجلسين  ال على الدعم على مر األدوار التشريعية 

الملك   لها. وهي في الحقيقة مف رة لنا منذ  أسيسها على يد جاللة

حفظه ا  ورعاه، وأطا  ا  عمره على ال ير، ثم بقيادة القائد العام 

الذي هو ابن البحرين البار، هو و ل رجاله، وال ننسى أفراد الجي  

، الذين قدموا لنا ما ننعم به من الحاليينالذين  قاعدوا، ورجا  أمننا 

 20االجتماعية أمن،  ونه السبب الرئيسي في ا دهار االقتصاد والحياة 

 بسبب جهودهم، فلهم منا  ل االحترام والتقدير، وشكرًا.

 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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وننتقل اآل   لى البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

 فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام بالرسائل الواردة، 

 للمجلس. 
 

 5 العام للمجلس: األمين

الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو  ي الرئيس،شكرًا سيد 

الملكي األمير  ليفة بن سلما      ليفة رئيس مجلس الو راء الموقر 

م باسترداد مشرو  2018( لسنة 7ب صوص المرسوم الملكي رقم )

م بشأ  الصرف 2006( لسنة 33قانو  بتعديل بع  أحكام القانو  رقم )

 10نواب؛   طار المجلس باسترداد الصحي والمياه السطحية من مجلس ال

 ( لسنة33الحكومة مشرو  القانو  المرافق للمرسوم الملكي رقم )

معالي السيد أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ورسائل م. 2006

قانو   مشرو ب صوص ما انتهى  ليه مجلس النواب حو  التالي: 

غ  التجاري لدو  بالموافقة على القانو  )النظام( الموحد لمكافحة ال

 15( لسنة 38مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية، المرافق للمرسوم رقم )

وقد  مت  حالته  لى لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمن . م2017

قرار مجلس الوطني، مع   طار لجنة الش و  التشريعية والقانونية. و

المادة  النواب حو  قرار مجلس الشورى ب صوص مشرو  قانو  بتعديل

م بشأ  ديوا  الرقابة 2002( لسنة 16( من المرسوم بقانو  رقم )11)

 20وقد  مت  حالته  لى لجنة الش و  المالية واالقتصادية. . المالية واإلدارية

( الفقرة األولى من 91اقتراح بقانو  بتعديل دستوري ألحكام المادة )و

وقد  مت  حالته . ا من أعضاء المجلسالدستور، المقدم من عشرين عضوً

 وشكرًا.  لى لجنة الش و  التشريعية والقانونية.

 :الرئيـــــــــــــــس

 25وننتقل اآل   لى البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  
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التقرير التكميلي األو  للجنة الش و  ال ارجية والدفا  بمواصلة مناقشة 

المواليد  ب صوص مشرو  قانو  بتنظيم  سجيل واألمن الوطني

ابتداءً من  .م2013( لسنة 91والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

األ ت مقررة اللجنة قالت    اإل وة األعضاء . الفصل الثالثمسمى 

 5يريدو  قراءة أرقام المواد فقط عند التصويت على المواد؛ ألنهم مطلعو  

الهواء  على نصوص المواد، ولكن  ما  علمو  أ  جلستنا منقولة على

مباشرة، والرأي العام له الحق في معرفة ما  مت الموافقة عليه، وأعتقد 

أ  هذا ج ءًا من  شرا  الرأي العام في أنشطتنا ومشاريعنا، وعندما 

؟! لذا 10، فما هو نص المادة 10نقو     المجلس صوّت على المادة 

 10 يلي أطلب من األ ت نانسي دينا و .أرى أ  ي قرأ نص المادة  امالً

  ضوري مقررة اللجنة التوجه  لى المنصة فلتتفضل.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

: )المستحدث( مسمى الفصل الثالث شكرًا سيدي الرئيس، 

 15استحداث  وصي اللجنة بالموافقة على  :( جراءات  بليغ وقيد الوفيات)

 .الفصلهذا مسمى 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟استحداث مسمى هذا الفصلهل هنا  مالحظات على  

 20 

 (مالحظات توجد ال)

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟استحداث مسمى هذا الفصلهل يوافق المجلس على  
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 (موافقة أغلبية)
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  فضلي مسمى هذا الفصلقر ي  ذ   

 األ ت مقررة اللجنة.

  

 نانسي دينا إيلي خضوري: لعضوا

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل  (:10المادة ) 

 10 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 فضلي األ ت دال  جاسم  هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 15 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أ وجه بالشكر  لى اللجنة، و لى األ ت  شكرًا سيدي الرئيس، 

مقررة اللجنة. لدي مالحظة فيما يتعلق بنص هذه المادة، أنا ال أ فق مع 

اللجنة لهذه المادة لألسباب التالية: المادة قسمت حالة الوفاة  لى  عديل 

 20قسمين: الوفاة دا ل المملكة، والوفاة  ار  المملكة. في حالة  انت 

لم ي تلف نص المادة  ما أقر ه اللجنة عن نص  الوفاة  ار  المملكة

المادة الوارد من الحكومة. أما بالنسبة  لى الوفاة دا ل المملكة، 

بحسب نص الحكومة  ذا  انت الوفاة طبيعية يقوم الطبيب الم تص ف

لموظف المكلف، ويقيد ذلك في سجل الوفيات، لبتحرير   طار بالوفاة 

 25لطبيب في وجود شبهة جنائية فإنه يقوم أما في حالة الوفاة التي يشك ا
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بإبالغ الجهات القضائية الم تصة بوجود شبهة جنائية في حالة الوفاة، 

وبالتالي يندب طبيب شرعي ويكو  م تصًا في بيا      انت الوفاة 

طبيعية أم  وجد بها شبهة جنائية، وبناءً على ما ي لص  ليه الطبيب 

 انت الوفاة طبيعية سيدفن  الشرعي سيتم التصرف في الجثة،  ذا

 5المتوفى، و ذا  انت الوفاة بها شبهة جنائية، فست ضع الجثة إلجراءات 

التحقيق  ونها قضية فيها قصد جنائي.    ما ا جهت  ليه اللجنة في 

 ذا  انت الوفاة بإحدى >حالة الوفاة  ما أقر ه في نص المادة هو: 

يقوم الطبيب المعالج  المستشفيات أو المرا   الصحية دا ل المملكة

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، فإذا  انت الوفاة طبيعية وجب 

 10أما  ذا  انت الوفاة  ار  المستشفيات >، <عليه  حرير   طار بذلك...

لوجود شبهة جنائية  عين أو المرا   الصحية أو  انت غير طبيعية 

لتحديد سبب  بالغ مر   الشرطة ال  اذ الال م بندب الطبيب الشرعي 

، وبالتالي أي حالة وفاة ستحدث ــ وفق نص اللجنة الذي أقر ه ــ الوفاة<

 ار  المستشفيات أو المرا   الصحية سيندب لها طبيب شرعي، بدو  

 15أ  يكو  الطبيب المعالج هو من يرى  ذا  ا  في الوفاة شبهة جنائية 

ستثناء  ل من أنه بال ا :ال، وهذه الحالة  حتمل أمرين، األمر األو أو 

يتوفى  ار  المستشفيات أو المرا   الصحية سيندب له طبيب شرعي 

لتحديد سبب الوفاة، وهذا األمر مستحيل  طبيقه عمليًا؛ أل  هنا  

الكثير من حاالت الوفاة التي  حدث  ار  المستشفيات والمرا   

 20الصحية، وبالتالي عند  قرار هذا النص سيكو  هنا   أ ير في 

، و أ ير حتى بالنسبة  لى أسرة المتوفى في استالم الجثة اإلجراءات

ودفنها، ونحن نعلم أ  القاعدة الشرعية  قو  )  رام الميت دفنه(، 

 ما أ  و ارة الصحة والجهات القضائية الم تصة ال يوجد لديهم العدد 

الكافي من األطباء الذين من الممكن أ  يكلفوا بهذا األمر؛ لذلك 
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 ذ بالنص الوارد في مشرو  الحكومة مع استبدا  أقترح أ  يتم األ

، أل  عبارة «الطبيب الم تص»عبارة ب «الطبيب المعالج»عبارة 

هي العبارة التي اعتمدناها في التعريفات السابقة،  «الطبيب المعالج»

 وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت سامية  ليل الم يد.  

 

 المؤيد: العضو سامية خليل

 10، أ وجه بالشكر  لى اللجنة الموقرة شكرًا سيدي الرئيس، 

 لى أ  ما  فضلت به األ ت دال  ال ايد به  شابه مع المالحظات وأشير 

( أرى وجوب المماي ة 10التي لدي. بالنسبة  لى البند )أ( من المادة )

بين حالة الوفاة الطبيعية  ار  المستشفيات أو المرا   الصحية، 

ها من الحاالت التي قد  ثير شبهة جنائية،  ما أ   عديل مجلس وغير

 15النواب الذي وافقت عليه اللجنة قد حدد طريقة التبليغ، حيث يتعين 

  اذ الال م بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب  بالغ مر   الشرطة ال

الوفاة؛ لذا أرى أ  هذا التعديل قد يثير بع  التساؤالت، أوالً: من 

عملية، هل المطلوب أ  يقوم الش ص بإبالغ مر   الشرطة الناحية ال

الذي بدوره سيقوم بندب طبيب شرعي لفحص المتوفى، والموافقة على 

 20التصريح له بالدفن بالرغم من أ  الوفاة طبيعية؟ ثانيًا: ما هي مدة 

اإلجراءات من بداية  بالغ قسم الشرطة، الذي سيقوم بعرض األمر 

ثالثًا: من الناحية القانونية، هل يملك ؟ شرعيللموافقة على ندب طبيب 

 تصاص االو ارة الدا لية والسلطة التنفيذية عن مر   الشرطة ممثالً 

بأ  يندب الطبيب الشرعي، أم أنه ا تصاص السلطة القضائية ممثلة في 
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ومن باب ؟! 128بحسب قانو  اإلجراءات الجنائية في المادة  النيابة العامة

هي الجهة الم تصة، وهو ما عبر عنه النص الوارد  أولى فإ  المحكمة

 ، وشكرًا.«الجهة القضائية الم تصة»من الحكومة بعبارة 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ صاد  عيد    رحمة. 

 
 العضو صادق عيد آل رحمة:

أ وجه بالشكر  لى اللجنة الموقرة.  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10ليعذرني اإل وة أعضاء اللجنة، فأنا ال أ فق معهم في صياغة هذه المادة، 

وأعتقد أ  النص الوارد من الحكومة أشمل وأو ح. سأقرأ عليكم نص 

أما  ذا >(، الذي ينص على: 10الفقرة الثانية من البند )أ( من المادة )

، بمعنى أ  <أو المرا   الصحية...  انت الوفاة  ار  المستشفيات

، من <أو  انت غير طبيعية لوجود شبهة جنائية>الوفاة في البيت، 

 15الذي يقرر أ  الوفاة غير طبيعية وأنه قد  كو  هنا  شبهة جنائية لكي 

وفي حالة  ذا >يتسنى له  بالغ مر   الشرطة؟ النص الحكومي يقو : 

ا وجدت حالة وفاة  بلغ ، بمعنى أنه  ذ< شكك طبيب الصحة الم تص

من قسم  ام تصً او ارة الصحة، وو ارة الصحة هي من  بعث طبيبً

الطوارئ يفحص الجثة، وهو الذي يقرر  ذا  انت هنا  شبهة جنائية 

 20لكي يتم  بالغ مر   الشرطة، وليس الش ص هو من يقرر ذلك. أعتقد 

ألنها غير أ  هذه المادة يجب أ   عود  لى اللجنة للم يد من الدراسة؛ 

 وا حة، وشكرًا.

 



 16المضبطة       م4/2/2018 ( 17)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 5والشكر موصو   لى اإل وة في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الموقرة. ال يوجد لدينا  الف على الفقرة األولى من البند )أ(، ولكن 

 ما سبقني اإل وة ــ من البند )أ( فأعتقد بالنسبة  لى الفقرة الثانية 

أ  النص  ما جاء من الحكومة هو األشمل واألصح، ــ ال مالء 

و صوصًا أ  من يحدد وجود الشبهة الجنائية في حالة الوفاة هو الطبيب 

 10الم تص في ذلك، بينما النص  ما جاء من اللجنة الموقرة يتكلم عن 

 عديل  أيضًاى بقاء النص فيجب  ذا أصر اإل وة عل حاالت حدثت، لذلك

؛ ألنه يتكلم عن حاالت «أ  يتعين  بالغ»لتصبح  « عين  بالغ»عبارة 

مستقبلية. و    نت أميل  لى اعتماد النص األصلي  ما جاء من 

 الحكومة حتى يكو  ذا معنى حقيقي ودقيق، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 حسن علي.شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي  
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 20وأقدم الشكر  لى اللجنة على جهودها  شكرًا سيدي الرئيس، 

في متابعة و عداد هذا القانو . أ فق مع ما ذ ره السابقو  وعلى األ ص 

األ ت دال  ال ايد واألخ صاد     رحمة من أ  الفقرة الثانية من البند 

فيها الكثير من اإلشكاليات المتعلقة باإلبالغ عن المتوفى. فهي لم  (أ)

شبهة جنائية؛ لذلك اإلبالغ يجب أ  فيها طبيعية أو ال فر  بين الوفاة 
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يكو   لى الجهات الم تصة في و ارة الصحة وليس  لى جهات أ رى، 

وبالتالي فإ  النص األصلي الوارد في مشرو  القانو  هو األنسب من 

 اللجنة، وشكرًا.  عديل
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أعتقد أ  القاعدة  قو  الرجو   لى الحق  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 ير من التمادي في الباطل، و    ا  ليس باطالً  نما هو  الف في 

ذهب  ليه اإل وة واأل وات الكرام هو  االرأي، لكن أعتقد أ  م

الصواب، وال شك أ  األصل عند مناقشة المشرو  أننا نحاو  قدر 

اإلمكا  التوافق مع ما يذهب  ليه مجلس النواب لتقليل اال تالفات، 

لكنني أرى أ  النص الحكومي أ بط؛ أل  ــ  ما ذ ر األخ صاد  

 15يعية، و ونها في البيت    رحمة ــ أ ثر الوفيات  كو  في البيت وطب

فهي  ار  المستشفى، واال صا  سيكو  بتعديل اللجنة ــ باألصل ــ 

بالشرطة، والذي يحكم     انت الحالة جنائية أو غير جنائية هو 

مس ولية الحكومة أ  هذه أعتقد والطبيب وليس أهل المتوفى، 

 المتضامنة وهي أ  و ارة الصحة هي التي  قرر     انت هنا  شبهة

 20أو ال، وهي التي  ستدعي الجها  األمني     طلب األمر، وهذا ما ذ ر 

في النص الذي جاء من الحكومة، باستثناء بع  المصطلحات ــ  ما 

ذ رت األ ت مقررة اللجنة واأل ت دال  ال ايد ــ ي  ذ بها، وأ فق مع 

ما ذهب  ليه اإل وة واأل وات وهو أ  النص الحكومي أ بط، وسنصير 

   شاء ا ، وشكرًا. ليه  

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 5أعتقد أ  نص الحكومة ونص اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 الهما صحيح. قد يكو  نص الحكومة مبسطًا أ ثر، ونص اللجنة 

أنا ال أ كلم عن اشتر   بالغ مر   الشرطة  ونه المس و  األو . 

مجمل الوفيات التي  حدث في البيوت و ار  المستشفيات والمرا   

الصحية  نما قد  حدث في الطرقات أو األ قة، فمن المس و  عنها سواء 

 10 انت طبيعية أو غير طبيعية؟ المس و  األو  هو مر   الشرطة، 

 ومر   الشرطة هو الذي ينقل الجثة  لى المستشفى لمعاينة الطبيب،

وهنا  بتدئ مس ولية الدولة في  حالتها  لى القضاء أو الطبيب الشرعي 

 ذا شكت في وجود شبهة جنائية أو ما شابه ذلك، فالحكومة جاءت 

بالصحيح واألشمل، واللجنة  ما فسرت أ  اال صا  يكو  بمر   

 15الشرطة، والحاصل في الواقع هو اال صا  بمر   الشرطة لتعطي األمر 

ستشفيات لمعاينة الطبيب الم تص أو الطبيب الشرعي، بالنقل  لى الم

فكال النصين صحيحا  وربما نص الحكومة أشمل مع التفصيالت التي 

 أ ت بها اللجنة، وشكرًا. 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي محمد ال  اعي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

والشكر  لى جميع اإل وة الذين أبدوا  لرئيس،شكرًا سيدي ا 

 25رأيهم في هذه المادة، وأعتقد أ  هنا   وافقًا على أ  المادة  ما وردت 
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من الحكومة هي أشمل وأعم؛ لذلك اللجنة  ضم صو ها  لى أصوا هم 

جميعًا ونعود بالموافقة على المادة  ما وردت في مشرو  القانو ، 

 وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ حمد مبار  النعيمي. 
 

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 ا  بودي أ  أ تلف مع اللجنة لكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10رئيس اللجنة وافق على النص  ما جاء من الحكومة. أنا لست موافقًا 

على نص الحكومة وال على نص اللجنة، فلنفترض أ  ش صًا  وفاه ا  

 ار  المستشفى عند بيته ومر ش ص   ر ور ه ساقطًا، هل هذا مكلف 

نًا هو الذي يجب عليه قانونًا؟ بحسب نص الحكومة أ  المكلف قانو

التبليغ، فلماذا يحقق مع ش ص رأى المتوفى ساقطًا وبلغ عنه. أنا أرى 

 15أو أي شيء من هذا  «المبلغ»حذف هذه العبارة ويحل محلها  لمة 

القبيل. األمر الثاني من الذي يقرر الوفاة؟ سبقني األخ صاد     رحمة، 

قبل هذه ال طوة فبحسب نص الحكومة يرسل الطبيب الشرعي، فلو أنه 

وجد ش ص أحدًا فمن الذي يقرر أنه متوفٍ أم ما ا  حيًا؟ فقط يحكم 

عليه أنه ميت ويأمر بأ ذه. أقو  أوالً اال صا  بو ارة الصحة وعندما 

 20يأ ي المسعف ويعاينه ربما يكو  غير ميت فيجري له اإلسعافات األولية، 

ة الجنائية، فمن و ذا  ا  ميتًا يبلغ الشرطة  ذا شك في مو و  الشبه

 يقرر هو الموظف المرسل من قبل و ارة الصحة وليس الشرطة، وشكرًا.

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ  الد محمد المسلم. 
 25 
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 خالد محمد المسلم: العضو

بالنسبة  لى التصديق على شهادة الوفاة  شكرًا سيدي الرئيس، 

فإ  السفارة والقنصلية غير في ال ار  من قبل السفارة أو القنصلية 

مل متين بما ورد في الشهادة، هما مل متا  فقط بالتصديق على من 

 5صد  على الشهادة وهو المعتمد ال غير وليس فحوى الرسالة. بالنسبة 

 لى ما جاء به األخ حمد النعيمي، عندما  نت سفيرًا في ال ار ،  ذا 

ه أبدًا، فبمجرد وجدت ش صًا ملقى في مكا  ما عليك أال  قترب من

أ   لمسه أو  بلغ عنه  لت م قانونًا بأ   جلس لمدة ستة أشهر بالمحا م 

 لى أ   ثبت لماذا بلغت عنه أو لمسته، فهذا األمر فيه  طورة جدًا 

 10 و اصة في ال ار ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10أرى أ  طالبي الكالم  ثيرو  وما لنا في المادة شكرًا،  

قانو ، ولدينا أيضًا على جدو  األعما  مشاريع أ رى، واإل وة من ال

 15أ  نقتصر هذه  لذا أرىالمس ولو  في الحكومة ينتظرو  دورهم، 

الجلسة على هذا القانو  فقط ونعطيه حقه من النقاش حتى يذهبو   لى 

أعمالهم بدالً من جلوسهم هنا  لى نهاية الجلسة وربما ال نستطيع مناقشة 

 فضل سعادة األمين العام بشكر اإل وة المس ولين في . ما ي صهم

الجهات الحكومية على حضورهم و  بارهم بأننا سن جل مناقشة بقية 

 20بنود جدو  أعما  اليوم  لى جلسة قادمة، وأننا سنقتصر اليوم على 

 األخ أحمد مهدي الحداد.  مناقشة هذا المشرو  فقط.  فضل

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

صباح ال ير جميعًا. لدي س ا   لى اللجنة  يدي الرئيس،شكرًا س 
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الموقرة ب صوص المتوفى مجهو  الهوية. في بع  الحاالت نجد أ  

بع  المتوفين ليس لديهم بطاقة هوية أو جوا  يمكن من  الله االطال  

على التفاصيل، أو أ  بع  من  وفي يمر عليه أسبوعا  أو ثالثة و تحلل 

هل قامت اللجنة بمناقشة هذا المو و  المهم؟ جثته أجلكم ا ، ف

 5 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 

 10 العضو جميلة علي سلمان:

أ فق مع اإل وا  الذين ذهبوا  لى  رورة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ث  رجا  المادة  لى اللجنة وليس التعديل أو األ ذ برأي الحكومة بحي

نقر المادة في هذه الجلسة؛ أل  بع  اإل وا  أثاروا نقاطًا جدًا مهمة 

 الذي ذ ره األخ ف اد الحاجي فيما يتعلق بالجهة التي يتم  بالغها هل 

 15هي و ارة الصحة أم الشرطة؟ باإل افة  لى ما أثاره األخ حمد النعيمي. 

 كو   فهنا  حاالت وفاة نا جة عن جريمة وأدوات الجريمة موجودة أو

هنا  شبهة جنائية وا حة، فهذا يتطلب األمر أ  يتم  بالغ الجهات 

المس ولة و صوصًا الشرطة في الحا ، بالتالي عند  رجا  هذه المادة 

 لى اللجنة عليها أ   أ ذ هذه األمور بعين االعتبار، وأ   فصل     انت 

 20يغ هنا  عالمات أو دالئل  فيد بوجود جرائم مر كبة بحيث يكو   بل

الشرطة وو ارة الصحة مت امنين، و ذا لم  كن هنا  دالئل وا حة أو 

عالمات أو أدوات  نم عن وجود جريمة يكو  التبليغ فقط  لى و ارة 

الصحة مباشرة. أرى أ   رجع المادة  لى اللجنة وأ ذ هذه المالحظات 

 المادة في الجلسة، وشكرًا.بعين االعتبار وال يتم  قرار 
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 5 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

والشكر لكل من  دا ل في مناقشة  شكرًا سيدي الرئيس، 

هذه المادة. أ منى أ  يأ ذ المجلس قراره بعد أ  يطمئن  لى سالمة 

يث     عادة المواد  لى اللجا  مجربة سابقًا، وهي  عطل البت القرار، ح

 10في القوانين. من  ال  قراءة بسيطة للمادة بحسب ما جاءت في مشرو  

القانو  المقدم من الحكومة، و عديل   واننا في مجلس النواب و عديل 

  واننا في مجلس الشورى من  ال  اللجنة؛ أرى أ  التعديل ــ بحسب 

أمور أساسية: أوالً:  م استبعاد الطبيب  3سريعة ــ  عيبه مالحظتي ال

الم تص من مرحلة  بالغ الجهة القضائية، وهو الش ص الذي قام 

 15بمعاينة الحالة، ورأى أو شك في أنها غير طبيعية، وأعتقد أ  استبعاده 

في النص المعد  يضفي  لالً على سير العملية أثناء اإلجراء. ثانيًا: 

القضائية واستبدا  مر   الشرطة بها، والجهة القضائية  استبعاد الجهة

هي المس ولة عن ندب الطبيب الشرعي وليس مر   الشرطة. ثالثًا: 

 سناد مهمة ندب الطبيب الشرعي ــ  ما بينت سابقًا ــ  لى مر   

 20الشرطة، وهذا ليس من ا تصاصه بل من ا تصاص الجهة القضائية، 

اء في مشرو  القانو  أحكم، وهو ومن الوا ح أ  النص بحسب ما ج

بحسب اإلجراءات القائمة حاليًا، سواء اإلجراءات الجنائية أو غيرها من 

اإلجراءات المتطلبة، وهنا النص  ما جاء بتعديل مجلس النواب يقف  

أما  ذا  انت الوفاة  ار  المستشفيات أو »قف ة مباشرة، فهو يقو  
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، حسنًا، «وجود شبهة جنائيةالمرا   الصحية أو  انت غير طبيعية ل

من قرر الشبهة الجنائية؟ قررها طبيب م تص عندما أجرى المعاينة 

األولى، فهنا مجرد افترا ات ال  قوم لها قائمة عندما نريد أ  نلت م 

باإلجراءات الموجودة حاليًا، والعودة  لى النص  ما جاء من الحكومة 

 5هو القائم حاليًا، وهذه ــ ليس افترا ًا ــ أسلم في الحقيقة، وهذا 

ممارسات ليست بجديدة، فنحن ال نبتد  قواعد قانونية و جراءات قانونية 

جديدة، بل نتبع قوانين قائمة بالنسبة  لى السلطة القضائية الم تصة 

)النيابة العامة( أو بالنسبة  لى اإلجراءات الجنائية أو بالنسبة  لى أعما  

ا، ونحن ال نبتد  شيئًا من ال شيء، هي  جراءات قائمة حاليً. المحا م

 10والنص  ما جاء من الحكومة هو النص السليم الذي يأ ي بتسلسل 

طبيعي بحسب القائم من الممارسات الحالية، وأ منى أال  عود المادة  لى 

اللجنة، و  قرأ بتمعن من  ال  اإل وة أعضاء المجلس ولهم  ل التقدير، 

 ى نص الحكومة، وشكرًا.وأ منى البت فيها اآل  بالعودة  ل

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ حمد مبار  النعيمي. 

 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

، المسلم ردًا على ما ذ ره األخ  الد شكرًا سيدي الرئيس، 

 20حيث علق على مدا لتي وقا : في ال ار  من يقرب من الجثة  كو  

م أ كلم عن  ار  البحرين، بل شهور، أوالً أنا ل 7أو  6اإلجراءات 

أ كلم عن دا ل البحرين. ثانيًا: باعتبارنا مشرعين نرجو ــ ومعاليك 

سيدي الرئيس  فضلت وقلت    الجلسة منقولة و ل الموجودين على 

رأى  ذا هل هذه األرض الطيبة سيسمعونها ــ  فهامنا ماذا  ريدو ؟ 
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ايا ومحا م لستة اإلنسا  ش صًا متوفى فهل يبلغ عنه ويد ل في قض

! أرجو أ  يكو  القانو  وا حًا، وما أقوله هو احذفوا الفقرة ؟شهور

التي  تكلم عن المكلف قانونًا الواردة في نص الحكومة، وأنا لست 

بقانوني ولكن لماذا النص على المكلف قانونًا؟ من الممكن أ  أحد 

 5فأرجو األش اص مر ورأى، أو الش ص الذي يعمل في البيت أو مراسل، 

أ   بسط المادة بحيث يستطيع أي ش ص أ  يتعامل مع الموقف في 

 حالة حدوث وفاة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر لإل وة على التوافق بالنسبة  لى  شكرًا سيدي الرئيس، 

 م  بيانه من أسباب. في الحقيقة    التعديالت  ، نظرًا  لى ما10المادة 

 15التي  رد على نص هذه المادة أرسلتها  ليك ــ معالي الرئيس ــ بموجب 

اقتراح، والقرار قرار المجلس،  ما باالطال  عليها أثناء الجلسة و ما أ  

 حا   لى اللجنة. عطفًا على ما  فضل به األخ حمد النعيمي من استفسار، 

و ع نص القانو  هنا المكلفين بالتبليغ؟ ألنه اعتبر بموجب وهو لماذا 

القانو  أنهم مل مو  بالتبليغ حتى ال يكو  هنا  امتنا  عن التبليغ عن 

 20وجود وفاة أو ا  اذ ما يل م بشأ  المتوفى، أما مسألة األش اص الذين 

هم من غير ذي صفة، الذين يعثرو  على جثة أي ش ص في الشار ، 

من القانو  ذا ه، ففي حالة العثور على جثة  نسا   13لمادة فقد نظمتها ا

يكو  مجهوالً بالنسبة  لى الش ص الذي رأى هذه الجثة، فإ  المادة 

أحالت األمر  لى الالئحة التنفيذية التي بينت  جراءات التبليغ ومسألة 

 25 عال  السلطات الم تصة، وه الء األش اص ال  قع عليهم المس ولية 
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هذا موجود في والمتر بة على األش اص المعلومين للغير، القانونية 

 ، وشكرًا.13المادة 
 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

، أ منى أ   كو  قد اطمأننت بعد شكرًا، األخ حمد النعيمي 

 .هنا  مس ولية قانونية على المبلغ تهذا التو يح، فليس
 

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 10قا   نهم  المسلم هذا ما أقوله، ولكن األخ  الد سيدي الرئيس، 

يد لو  في قضايا ومحا م لمدة ستة شهور، هذا في ال ار ، ونحن 

 ال نتكلم عن ال ار  بل نتكلم عما يحدث هنا، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15نقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الشكرًا،  فضل  

 .بو ارة الدا لية لقانونيةالو ارية بإدارة الش و  ا
 

 رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة 

 :بوزارة الداخلية الشؤون القانونية

 20من  ال  اجتماعات اللجنة أ دنا أ ثر  شكرًا سيدي الرئيس، 

مرة سالمة النص  ما ورد من الحكومة و رروة التمسك به. مصطلح 

حسب ظروف مصطلح واسع وقويم في موقعه، وب« المكلفو  قانونًا»

الواقعة يكو  هنا  مكلف باإلبالغ عما وصل  ليه علمه، على سبيل 

المثا : في قانو  العقوبات، حتى الش ص العادي مكلف باإلبالغ عن 

 25أي واقعة أو جريمة ا صل بها علمه بأي طريقة  انت.   افة  لى وجود 

صورة أ رى وهي المساعدة، وهنا  عقوبة عليها في قانو  العقوبات، 

التالي  ذا  ا  الش ص ملقيًا حتى قبل مو ه، فمن باب مروءة وب
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الش ص أ  يتجه  ليه ويرى ما هي مشكلته، ومن ثم الشبهة الجنائية 

ستتضح مبدئيًا،  ذا رأي ش ص سكينًا بجانب الش ص أو غير ذلك 

فمن الطبيعي أنه سوف يبلغ الشرطة، ونحن نتكلم لو حدث ذلك في 

األعم أ   كو  الوفاة طبيعية، والو ع البيت، في البيت األغلب و

 5األ ثر سالمة والطريقة القويمة أ  يأ ي طبيب الصحة ويرى الو ع، 

و ذا شك في وجود شبهة جنائية يأ ي بالطبيب الم تص، والطبيب 

الشرعي هو طبيب م تص من أعوا  القضاء و بير، يقوم باالطال  على 

 وجد  رقة في  الحاالت وشكل الجثة والو ع الذي هي فيه، هل

األطراف أو  ربات محددة في الجسم  بين وجود شبهة جنائية بشكل 

 10أو بآ ر؟ و ذا ما انتهى  لى ذلك فيستعين ببقية أعوا  القضاء ومن بينهم 

رجا  الشرطة وغيرهم، مثا : أنا أد ل غرفة للمرة األولى،  ذا  انت 

ف استبعد الشبهة الغرفة مر بة ــ وهذا من أبجديات العلم الجنائي ــ فسو

الجنائية، ولكن الو ع م تلف  ذا  انت الغرفة مبعثرة ــ أو أ  الرجل 

انتحر  ذا  انت به  ربة معينة ــ وهنا  نو  من العرا  بينه وبين 

 15ش ص   ر، و م مالحظة وجود م ثرات عقليه بجانبه، أو أشياء يشتبه 

رة الدموية، بأنها مواد م درة أو غير ذلك أدت  لى هبو  حاد في الدو

شكل الجثة غير ذلك، ولكن الو ع األساسي األولي  ذا  وفي الش ص 

وفاة طبيعية فإ  طبيب الصحة ينظر النظرة األولى، و ذا شك في وجود 

شبهة جنائية يبتعد ويبلغ السلطات، وأنا سوف   يك بصفتي  ابط شرطة 

 20وسأرى مسرح الجريمة والمكا  وأين  ا  الش ص؟ ومن   ر ش ص 

ل به؟ وأقوم بجمع  ل المعلومات المبدئية، والطبيب الشرعي لن ا ص

يأ ي بناء على طلبي، هذه جناية، وجوبًا عليَّّ أ  أبلغ النيابة العامة، وقبل 

أ  يأ ي و يل النائب العام سيرسل الطبيب الشرعي الم تص بالنيابة 

العامة، فالمو و  بسيط، وأؤ د  أ يدًا  امًا أ  نص الحكومة نص 
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في بقية القوانين ــ واألصل أ  القوانين يوجد  هم،   افة  لى أنمحك

بحكم دورهم، وال يظن أي مواطن مكلفو   تكامل وال  تقاطع ــ 

أومقيم ا صلت  لى علمه جريمة أو واقعة معينة لم يبلغ عنها أنه سيكو  

بمنأى عن المساءلة القانونية بشكل أو بآ ر، يجب أ   بادر بالتبليغ. 

 5شهور، هذا من مروءة الش ص  7شهور أو  6األهم هي أ   بقى  المسألة

بمشار ته لتحقيق العدالة، أنا أقدم  فاد ي، وستطلب شهاد ي بعد شهر 

قد  طلب في النيابة فأو شهرين أو ثالثة بحسب  جراءات المحكمة، 

العامة أو في المحكمة، في النهاية سوف أساهم في  حقيق العدالة، 

ليست معيارًا، فمن الممكن أ  أبلغ أشهر ة أو سبعة مدة ثالثة أو ستف

 10عن جثة، ش ص يقو  لي: يتصلو  بي على مدى يومين، قلت له ج ا  

أنت بلغت، ش ص في سيارة ال يتحر  نكتشف أنه متعاطي . ا   يرًا

جرعة  ائدة من الم درات، يتصلو  بي  ثيرًا، ولكني أديت واجبي، 

الحاالت، ش ص يرى   ر في  هذا  الم المواطن. وفي  ثير من

سيارة، وهو متعا ٍ بالفعل، ينقذ في   ر لحظة، هبو  حاد في الدورة 

 15الدموية، يحاولو   سعافه بطريقة أولية وينقذ،  ذا قا   ل ش ص  نني 

لن أشار  ولن أ كلم فهذا ليس من الطبا  التي جبل عليها اإلنسا . 

رجو   ليه، وقد وأؤ د أ  النص الحكومي محكم وقويم، وأرجو ال

أ دت في اللجنة أ  و ارة الدا لية مع ما جاء في مشرو  الحكومة، 

 وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

الم تصر المفيد هو أنه حتى المساءلة  يا   وا ، شكرًا، 

القانونية يجب أال  دعنا نت لى عن القيم التي يتحلى بها هذا الشعب 

الكريم، أنتم  علمو  أنه عندما يقع حادث في الشار ، الكل يف   

 25محاوالً  نقاذ هذا المصاب، وبالتالي حتى الدقيقة قد  فر  بالنسبة  ليه، 
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شفيات ال اصة، وينقذو  أرواحًا  ادت والبع  يتبر  بنقله  لى المست

أ   ذهب. ومهما  انت المس ولية يبقى هذا ج ءًا من واجب المواطن 

 والمقيم  جاه  ل روح  نسانية  تعرض لل طر. 
 

 5 رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة 

 :بوزارة الداخلية الشؤون القانونية

وهي هنا  ج ئية  تبتها ولكن نسيت ذ رها،  سيدي الرئيس، 

 بين دقة مشرو  القانو  عندما يأ ي من الحكومة باعتباره مشروعًا 

، «مصد »محكمًا في واقع األمر. اليوم سأ  أحد األعضاء عن  لمة 

 10أنا  ا ب عد  سابقًا، ولدينا نوعا  من العقود أو األورا ، األو  موثق 

واآل ر مصد ، الموثق أنت مس و  عن  ل  لمة  أ ي فيه وصحة 

مر بط بين االثنين قانونًا، حرفًا حرفًا، أما المصد  فهو نو  العقد ال

  ر وهو أنني مس و  عن صحة التوقيع فقط، واإل وة القانونيو  يعلمو  

 عني أ  السفارة بمنأى عن « مصد »هذه الج ئية، وبالتالي  لمة 

 15الد و  في حيثيات ما جاء في الور ،  يف؟ سواء  انت هنا  شبهة 

الش ص أو مات نتيجة هبو  في الدورة الدموية أو مات جنائية في موت 

ليست مس ولة، فالسفارة نتيجة  ربة في م  رة صدر الرأ  نفسه، 

هي فقط  قوم بالتصديق على التوقيع أو األ تام ال اصة بتلك الدولة، 

وبدوري   ي بالور   لى و ارة ال ارجية لتصد  على صحة  تم سفارة 

 20وا  لى الدقة، حتى الكلمة لم  أتِ اعتباطًا، البحرين في دولة ما. انظر

، «مصد »نحن أمام  شريع، والمشر  ينأى عن اللغو والت يد، قا : 

 أي المس ولية عن التوقيعات واأل تام، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أعتقد أ  النقاش  م حو   ل ج ئية في  سيدي الرئيس،شكرًا  

 5المادة، باستثناء الشبهة التي أثارها األخ حمد النعيمي في قضية التبليغ، 

وأعتقد أ  هذه  م الرد عليها بل    الرد عليها أعم مما ذ ر، هذه 

ال صلة ليست من  صا  هذا الشعب فقط، وليست  اصة بهذا الشعب، 

ا الدين،  نها  صلة  نسانية، وليست لإلنسانية وحتى ليست  اصة بهذ

بل لكل نفس منفوسة، حتى ــ أجلكم ا  ــ الحيوانات، أحيانًا فقط، 

 10يضطر اإلنسا   لى الوقوف في وسط الشار  الرئيسي من أجل حيوا ، 

فال ي مكن أ  يمنع القانو   نسانًا من )الف عة( إلنسا  محتا ، وأعتقد 

أحدًا من التبليغ أو اإل بار، ثم بعد ذلك  أ ذ  أ  هذه المادة ال  منع

اإلجراءات مجراها الطبيعي؛ وأنتم أعلم بأ  المعروف ع رفًا  المشرو  

شرطًا، وهذا األمر عرف سائد، وليس قادحًا في هذه المادة، أما بقية 

 15ما طلبه سعادة و ير ش و  مجلسي ب صوص و. األمور فقد  م  بيينها

نحن ال مانع عندنا من  ،ار المادة وعدم  رجاعهاالشورى والنواب من  قر

ذلك في اللجنة  ال أ  األ ت دال  ال ايد أبدت بع  المالحظات في 

المادة وقدمتها مكتوبة، ونود أ  نسمع هذه المالحظات حتى نرى هل 

 ند لها في المادة ونصوّت عليها اآل  أم نرجعها  لى اللجنة، وشكرًا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
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 فضل سعادة و ير مجلسي الشورى  شكرًا سيدي الرئيس، 

والنواب وقا     مشرو  القانو  القادم من الحكومة ال ي عمل به حاليًا، 

وهذا غير صحيح، ما ي عمل به حاليًا في التبليغ هو  بالغ مر   الشرطة، 

دا لية أوالً، فعندما  حدث الوفاة  ار  المستشفيات  كو  أي  بالغ ال

 5و ارة الدا لية أو  من يتم  بليغه، وهي التي  أ ي و عاين المكا  

و كتب  قريرها و سمح بنقل الجثة  لى المشرحة أو  لى الطبيب 

الم تص أو  لى الطبيب الشرعي؛ هذا هو ما يحدث اآل  على أرض 

 ساء  األخ حمد النعيمي عن الم كلف قانونيًا،  الواقع، هذا أوالً. ثانيًا:

والمكلف قانونيًا بمعنى: هل عليه ج اء أو مس ولية  ذا لم ي بلّغ؟! 

 10أحواله  املة، األوالد واأل وا      11المكلف قانونيًا شرحت المادة 

في العقار نفسه حتى والمقيمو  وجدوا،األقارب حتى الدرجة الثالثة، 

قارب، وهذا بالنسبة  لى المتوفى في من   أو و   لم يكونوا من األ

قانونًا وعليهم المكلفين عقار، يكو  ه الء المذ ورو  سابقًا هم 

ج اءات  ذا لم يبلغوا، هذا با تصار هو  ساؤ  األخ حمد النعيمي. أما 

 15التي  13من يتوفى في ال ار  فقد  كلمت األ ت دال  ال ايد عن المادة 

لقانو ؛ أعتقد أ  المادة الواردة من الحكومة عالجت هذه الج ئية من ا

ــ  ما  فضلت سابقًا ــ صحيحة، و عديل اللجنة صحيح، والمادة األ رى 

القادمة من الحكومة غير صحيحة، و ذلك  عديل اللجنة غير صحيح، 

فالبد أ   رجع هذه المادة  لى اللجنة لم يد من الدراسة واأل ذ بآراء 

 20 اإل وة األعضاء، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي. 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
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أعتقد أ  هنا  شبه ا فا  على أ  النص  شكرًا سيدي الرئيس، 

الوارد في مشرو  القانو  األصلي ــ الوارد من الحكومة ــ هو النص 

حمد النعيمي أعتقد أنها نقطة األسلم، ولكن النقطة التي ذ رها األخ 

في غاية األهمية، وهي في حا  العثور على جثة  نسا  في الشار  ليس 

 5 5في مستشفى عام أو مستشفى  اص أو في محل  ما ورد في البند 

من المادة، يجب معالجتها في  حدى مواد القانو ، وفي اعتقادي أ  

التي  تكلم عن  11محلها الحقيقي هو في المادة التالية، أي المادة 

 عالج  17المكلفين بالتبليغ عن الوفاة. في القانو  النافذ المادة رقم 

التي  11أو المادة  10هذا المو و ، وهي غير مذ ورة في المادة 

 10من القانو  النافذ  قو   17سنناقشها  اليًا، واسمح لي أ  أقرأها: المادة 

وجب »... و في أي مكا  أي في الشار  أ « ذا ع ثِرَّ على جثة  نسا ...»

 لى «  بليغ أقرب م فر للشرطة عنها فورًا، ويندب الطبيب الشرعي...

، 11أو المادة  10  ر المادة، وهذا النص غير متوافر عالجه في المادة 

وعليه البد أ  ننتبه من اآل   لى أهمية   افة هذا األمر  لى المادة 

 15 التالية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 
 

 20 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

ليعذرني اإل وة في التعبير ــ وأرجو أال  شكرًا سيدي الرئيس، 

ي ونني التعبير ــ ولكني أقو     التنطع ــ  ما قا  رسو  ا  صلى 

ي دمانه، ــ والتعسف في القانو  ال « هلك المتنطعو »ا  عليه وسلم: 

وأعتقد أ  ما ذ ره األخ  الد المسلم صحيح، و   لم يكن هذا هو 

 25األصل في  ل الدو  الغربية وفي  ل األما ن والقوانين، ولكن هذا 
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موجود، وذلك أل  هنا   عسفًا في القانو . القضية اآل  أننا ال يمكن 

حدث أ  نضع مواد   وِّف اإلنسا  من أ  ي بلغ، هذا معروف عندنا، ولم  

مشكلة، ولم ي عاقب  نسا  قط في البحرين ألنه قام ب دمة  نسانية أو 

بلغ أو أعا  أو )ف  ( لغيره، وعليه أرى أننا يجب أال نتعسف في النص 

 5وال نحمله أ ثر مما يحتمل، نحن نعرف الو ع ونعرف القانو ؛ والقانو  

 فيها ما يكفي  ما ذ ر األخ 17برمته ليس مادة واحدة، والمادة 

الد تور محمد علي حسن. في اعتقادي أ  النص األصلي هو األسلم 

باستثناء ما ذ ر ه سابقًا حين طلبت أ  نعرف ما هي مالحظات األ ت 

 دال  ال ايد حتى نأ ذ قرارًا على بينة، وشكرًا.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

يا   وا  هنا  اآل  موافقة من قِبَّلِ اللجنة على  بني شكرًا،  

المادة  ما وردت في مشرو  القانو  األصلي الوارد من الحكومة، 

وهنا  فقط مالحظتا  من األ ت دال  ال ايد واألخ حمد النعيمي، وقد 

 15سمعتم المالحظات، والس ا  اآل : البع  يقو     المادة يجب أ   عود 

أ   صاغ صياغة محكمة، والبع  اآل ر يقو   لى اللجنة من أجل 

 وافقوا وصو وا على المادة  ما طالب سعادة الو ير؛ و ذا رجعت المادة 

برأيها ويقدم  لى  لى اللجنة فإ  اقتراح األ ت دال  ال ايد سوف ي رفق 

اللجنة، واللجنة سوف  بحثه مع اإل وا  في الحكومة و رى ما هي 

 20أ  نصوت أوالً على الطلب بإعادة المادة  لى  الصيغة األصلح؛ وعليه البد

اللجنة، و ذا لم يف  بموافقتكم فسوف نعرض التعديالت المطلوبة، 

سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير  وعليكم ا  اذ القرار.  فضل

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 25 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
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 فت أ  أؤ ر مدا لتي ويتم التصويت  شكرًا سيدي الرئيس، 

على  عادة المادة  لى اللجنة ثم ال يكو  لها مكا . النص  ما جاء 

من الحكومة قسم حاالت الوفاة  لى حالتين: دا ل البحرين، و ار  

البحرين؛ اإل وا  في مجلس النواب ــ و بنت اللجنة في مجلس الشورى 

 5المستشفيات والمرا  ، و ار   الوفاة  لى حاالت: دا ل واــ قسمرأيهم 

المستشفيات والمرا  ، ثم الحالة الثالثة  ار  البحرين، ولم أجد 

مكانًا لحدوث الوفاة دا ل المر   الصحي أو المستشفى أو  ارجه، 

    انت طبيعية فهي طبيعية، و    انت فيها شبهة جنائية فهي شبهة 

مر األو . األمر جنائية، لذلك  ا  األصل فقط على حالتين، هذا األ

 10اآل ر:  ذا عادت المادة  لى اللجنة ــ وأ منى على األ ت دال  ال ايد أ  

 بين وجهة نظرها و ذا وافق عليها المجلس فنصوت على المادة اآل  ــ 

أرجو النظر  لى أمر معين عالجه اإل وة النواب ووافقت عليه أيضًا اللجنة 

لفقرة األولى من هذه الم تصة في مجلس الشورى، حيث نقرأ في ا

أ  الوفاة »... أي ثبت للطبيب « فإذا ثَّب تَّ له...»... المادة التي  قو : 

 15فإذا  انت »، أما التعديل فيقو  «ثَّب تَّ »ولنالحظ هنا لفظ « طبيعية

، الفر   بير بين العبار ين، فقد  كو  قضية جنائية، «الوفاة طبيعية

 ذا  انت الوفاة طبيعية ... »وقد يكو  الحكم فيها باإلعدام ثم نقو  

وفي حالة »؛ ثم فلننظر  لى الفقرة الثانية التي  قو : «أو غير طبيعية

والشك هو  الف اليقين و الف التثبت، هذه «  ذا  شكك الطبيب

 20األلفاظ  لها أ يلت في التعديل، و  الة هذه األلفاظ في التعديل ربما 

ة  ما جاءت في النص   ثر على أسا  المادة. ما لت أقو     الماد

الحكومي محكمة وال مجا  فيها للتشكك أو  الفه، وأ منى  ذا 

المادة  لى اللجنة أ  ي نظر في هذه األمور و اصة في الصياغة عادت 

التي سوف  قترحها، أرجو مالحظة األلفاظ وأهميتها في مثل هذه األمور 
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لرئيس، أ صور الجسيمة والمهمة التي  تعلق بأرواح النا . أ رر معالي ا

أ  النص  ما جاء من الحكومة صحيح، و اصة في غياب بع  األمور 

التي أو حتها مثل أنهم استبعدوا الجهة القضائية، ونحن اآل  لدينا جهة 

قضائية هي المس ولة عن ندب الطبيب الشرعي وليس أي جهة أ رى، 

 5 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 رحمن المعاودة.شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدال 

 

 10 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أعتقد أنك ذ رت أننا سنصوت على  شكرًا سيدي الرئيس، 

 رجا  هذه المادة  لى اللجنة، وأرى أنه ال يوجد في المادة  عديل باستثناء 

لتصبح « جها »التعديل الذي اقترحته اللجنة مسبقًا بتعديل  لمة 

الطبيب »لتصبح « الم تصالطبيب »، و ذلك  عديل «هيئة»

 15، وذلك أل  و ارة الصحة ذ رت أنه من الصعب أ  نقو  «المعالج

، هنا  طبيب عام معالج، مهمته هي المعاينة، «الطبيب الم تص»

بجها  الصحة، وفي اعتقادي أنه ال يوجد  عديل هو األرفق هذا التعديل و

تقد أ  غير هذا؛ ذ رت معالي الرئيس مقترح األخ حمد النعيمي، وأع

   شاء ا  يكو  صمته بعد  عليقنا  قرارًا أو موافقة النعيمي األخ حمد 

 20على  المنا، وبالتالي لم يبقَّ شيء  ال  عديل اللجنة، وهو  عديل سليم، 

 عديل لفظي و  ر  وصيف أد ، وعليه أرى أ  نصوت على المادة وننتهي 

 منها، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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أ  أطرح المادة للتصويت أود أ  أو ح لكم التعديل قبل شكرًا،  

 صبح  «الموظف الم تص»المطروح، التعديل في ثالث فقرات فقط، 

، األ ت دال  «الهيئة» صبح  «الجها »، و لمة «الطبيب المعالج»

 فضل  فقرات، بينما ها ا  فقر ا  فقط! 3ال ايد قالت    التعديل في 

 5 نين و ير ش و  مجلسي الشورى سعادة األخ غانم بن فضل البوعي

 والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

هذا التعديل موجود في النص  ما ورد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 ، وشكرًا.«الطبيب المعالج»في  وصية اللجنة، أ كلم عن عبارة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األ ت دال  ال ايد  قو   نه ي ضاف على مشرو  شكرًا،  

  فضل األخ حمد مبار  النعيمي.الحكومة، 

 15 

 حمد مبارك النعيمي: العضو

في البداية أود أ  أ كلم عن التبليغ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

، فلو يتم  و يح <سابقًا  ا  هنا  ا تالف على عبارة >و ارة الدا لية

فسينتهي اإلشكا ، أقصد  <لصحةالتبليغ لو ارة ا>النص ليصبح 

 20التبليغ البدائي، فقد  ا  في السابق التبليغ لو ارة الدا لية ويأ ي 

 الطبيب الشرعي، أما اآل  فال، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

هل عرفتم التعديل المطروح؟ هل اإل وا  الذين طلبوا شكرًا،  
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 عادة المادة لم يد من الدراسة ما  الوا على رأيهم؟ هل نصوت على هذا 

التعديل أو على نص الحكومة فقط؟ البد لنا اآل  من قراءة نص 

مقررة  فضلي األ ت الحكومة مع التعديل حتى نقوم بالتصويت عليه، 

 . اللجنة

 5 

 ينا إيلي خضوري:العضو نانسي د

 وصية اللجنة: الموافقة على نص المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 «الهيئة»و لمة  «المعالج» ما ورد من الحكومة مع  عديل  لمة 

 أينما وردت في المادة، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

جاءنا  عديل مكتوب في الجلسة نفسها و م التوافق شكرًا،  

عليه.  ذ  نستبعد عملية  عادة المادة  لى اللجنة، فهل هنا  مالحظات 

 أ رى؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ما جاءت من الحكومة مع  10هل يوافق المجلس على المادة   

 20 األ ذ بالتعديل المذ ور؟

 

 ة()أغلبية موافق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25. وننتقل اآل   لى المادة   قر هذه المادة بالتعديل المذ ور ذ   
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 التالية،  فضلي األ ت مقررة اللجنة.

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل  (:11المادة ) 

 5 الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األ ت دال  جاسم  فضلي  هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 ال ايد. 
 10 

 العضو دالل جاسم الزايد:

. 11مالحظات بالنسبة  لى المادة  3لدي  شكرًا سيدي الرئيس، 

ب صوص ما ا جهت  ليه اللجنة وهو أنها و عت بع  البنود المتفق 

األلفاظ. في الفقرة التغييرات في بع  عليها مع الحكومة وأ افت  ليها 

 15األولى: >يكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من األش اص التالي ذ رهم 

على التر يب:<، اآل  عبارة >على التر يب<  م ذ رها في صدر 

المادة، وأيضًا  م ذ رها في   ر المادة، وهذا يعتبر   يدًا في النص، 

كلف فأقترح شطبها من أعلى المادة بحيث ي كتب النص  اآل ي: >ي  

 2و 1البنود <، بالتبليغ عن الوفاة، أي من األش اص التالي ذ رهم:

 20نص فيه على: >الطبيب  4ال  وجد فيها أي مشكلة، بينما البند  3و

، <الشرعي في حالة الوفاة  ار  المستشفيات أو وجود شبهة جنائية.

لألسباب اآل ية: بالنسبة  لى عبارة > ار   4وهنا أقترح حذف البند 

شفيات< فقد حذفناها من النص السابق، وبالتالي هذه العبارة ال المست

 ندر   من ا تصاص الطبيب الشرعي  ال  ذا  انت هنا  شبهة 

 25جنائية، ونحن اآل  أمام حالة وفاة  م االنتهاء من  قديم  قرير الطبيب 
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الشرعي بشأنها، فهل  وجد شبهة جنائية أم ال؟ فإما أ  نكو  أمام وفاة 

لغ فيها الموظف الم تص، و ما أ  نكو  أمام حالة قد  مت طبيعية فيب

ألنه هو الذي سي بر  4جنائيًا، وبالتالي ال  عما  للنص الوارد في البند 

الذي أ افته اللجنة وهو:  6الجهات الم تصة. فيما يتعلق بالبند رقم 

 5>مدير م سسة اإلصالح والتأهيل...< فإذا  انت الوفاة دا ل أحد 

سة، وهذا أنا أ فق معهم بشأنه، ألنه  ا  هنا  حرص مرا   الم س

بحيث ال ي ذ ر في شهادة الوفاة مكا  الوفاة سواء  ا  في السجن 

و كو  مس ولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة >أو غيره. الفقرة األ يرة 

مس ولية مباشرة بحسب التر يب المتقدم...< هذه هي التي ي ستعاض بها 

 10مة، >... و نتفي هذه المس ولية  ذا قام أي منهم عما ذ  ر في المقد

، وعبارة >... وال ي قبل التبليغ من غير ذي صفة.< أقترح <بالتبليغ...

حذفها ألنه ال محل لها هنا في نص المادة، و اصة أننا عندما ذ رنا 

ذلك بالتر يب ر بنا المس ولية القانونية، ألنه  م النص في باب العقوبات 

دينار  ذا   مسمائةعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال  تجاو  على عقوبة >ي

 15  لف عن التبليغ، وهو مكلف قانونًا بذلك، أو رف   قديم 

البيانات...<، أقترح أ   حذف من البداية حتى ال نت يد في النصوص، 

ألننا لسنا أمام شبهة و نما أمام واقعة وفاة،  ما وفاة  4ونحذف البند 

والفقرة األ يرة التي  نص على >... وال ي قبل التبليغ طبيعية أو جنائية. 

 من غير ذي صفة< أقترح حذفها أيضًا من النص، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 25لدي مالحظة على مدا لة األ ت دال   شكرًا سيدي الرئيس، 
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ال ايد. بالنسبة  لى المالحظة األولى التي ذ ر ها، أ فق معها في  ثير 

مما ذ ر ه، ولكن ب صوص ما قالته وهو أ  هنا    يدًا في النص 

أي من األش اص التالي  ،>ي كلف بالتبليغ عن الوفاةبإيراد عبارة 

اللفظ نفسه، أو ح أنه في على التر يب:< وفي  تام المادة  ذ رهم

 5بداية المادة يتكلم عن  ر يب التبليغ عن الوفاة، وفي نهاية المادة يتكلم 

عن المس ولية بالنسبة  لى التبليغ، أي أ  هنا   بليغًا مبدئيًا، ثم قضية 

المس ولية  تر ب على التبليغ، فأيضًا قالت    المس ولية  كو  على 

 ت دال  ال ايد في أ  هذه المالحظة التر يب نفسه.  ذا وافقتني األ

صحيحة، فأعتقد أنه من الواجب أ  نورد هذا اللفظ في البداية والنهاية، 

 10 في األولى عن  ر يب التبليغ، ثم  ر يب المس ولية عن التبليغ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  
 

 15 العضو جميلة علي سلمان:

لدي المالحظة نفسها التي  فضلت بها  كرًا سيدي الرئيس،ش 

األ ت دال  ال ايد، ولكن في الفقرة األ يرة من المادة والتي  نص على 

>... وال ي قبل التبليغ من غير ذي صفة< أنا أرى أ  نص الحكومة هو 

األ بط، ألنني أرى أ  في عبارة >من غير ذي صفة<   يدًا، وأ صور 

 20طة التي  طر   ليها األخ حمد النعيمي، وهو أنه يفترض أ  هذه هي النق

على أي ش ص يرى حالة وفاة أ  يقوم بالتبليغ عنها، وهذا ما  طرقت 

 ليه أنت أيضًا ــ سيدي الرئيس ــ حيث قلت  نه من غير المعقو  أ  يرى 

ش ص ما حالة وفاة أمامه وال يبلغ عنها، والتبليغ سيكو  محصورًا 

يهم المادة، ووجود عبارة >من غير ذي صفة< فقط فيمن نصت عل

 25معناها أنه يحظر على اآل رين عندما يشاهدو  ش صًا متوفى أ  يقوموا 
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بعملية اإلبالغ؛ ولذلك أنا أرى أ  نص الحكومة هو األسلم، و رورة 

 حذف عبارة >من غير ذي صفة< من نهاية المادة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 أل ت سامية  ليل الم يد. شكرًا،  فضلي ا 

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

على الطبيب  4نصت في البند  11المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الشرعي في حالة الوفاة  ار  المستشفيات أو وجود شبهة جنائية، في 

 10حين أ  الطبيب الشرعي نفسه لم يتصل علمه بالوفاة  ال عن طريق 

، وبالتالي فإ  دوره الحق 10مر   الشرطة وفقًا لما نصت عليه المادة 

أغفل النص  4لثانية هي أ  البند على  بالغ مر   الشرطة. المالحظة ا

على المرا   الصحية مما يتعين معه   افة عبارة >أو المرا   

على  4، وعليه يكو  نص البند <الصحية< بعد  لمة >المستشفيات

 15النحو اآل ي: >الطبيب الشرعي في حالة الوفاة  ار  المستشفيات أو 

 المرا   الصحية أو وجود شبهة جنائية<، وشكرًا.
 

 ئيـــــــــــــــس:الر

 شكرًا،  فضل األخ حمد مبار  النعيمي. 
 20 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

أثني على  الم األ تين دال  ال ايد  شكرًا سيدي الرئيس، 

وجميلة سلما ، أل  هذا المو و  يحدث ــ فعالً ــ يوميًا، ونريد   را  

 لى  1من  ادًقانو  سهل يمكن للجميع التعاي  معه، ال أ  نضع لهم بنو

 25، هذا فيه نو  من التقييد. بع  المحالت  حدث فيها حاالت وفاة لم 4

 ذ ر هنا، لذا أقترح أ  نحذف الفقرة األ يرة التي ال ي قبل فيها غير 
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ه الء، و ضاف عبارة >أي مبلغ<، أو >الش ص المبلغ< حتى نتر  

يغ، المو و  متاحًا للجميع، فأي ش ص يرى حالة وفاة سيقوم بالتبل

فليس بالضرورة أ   حصل حالة الوفاة في األما ن المذ ورة، فقد 

  حدث في أي مكا ، وقد  كو  في المسجد أو في المأ م مثالً...

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

اآل  االقتراح هو حذف عبارة >وال ي قبل التبليغ من غير ذي  

بحسب ما صفة<، حذف هذه العبارة يتر  المجا  للجميع في التبليغ 

 هو جارٍ حاليًا.

 10 

 حمد مبارك النعيمي: العضو

فئات مصرح لهم بالتبليغ، فأنا أرى أ   5أو  4 م النص اآل  على  

 حذف هذه الفقرة و  ضاف  لمة >المبلغ< أو شيء من هذا القبيل، 

 فاإل وا  القانونيو  يصيغو  النص بحسب ما يرونه مناسبًا، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 20أنا  ذلك أثني على  الم اإل وا   شكرًا سيدي الرئيس، 

و ذلك  الم األ ت دال  ال ايد، فطالما  م النص على عبارة >وال 

ط من هم يقبل التبليغ من غير ذي صفة< فنكو  قد حددنا بالضب

األش اص السبعة الذين يمكنهم التبليغ، ولكن الحوادث  ثيرة هذه 

األيام، ومواقعها  ثيرة، فنحن عندما حددنا المواقع وحددنا األش اص 
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فقد حددنا األش اص الذين يقومو  بالتبليغ في هذه األما ن، حيث 

  نه في بع  األوقات  قع الحوادث ــ  ما قا  األخ حمد النعيمي ــ في

في الشار  يمشي الذي ش ص الوأي موقع مثل البر أو أي مكا    ر، 

يقو  لست من  من األش اص المل مين بالتبليغ، أو  ذا ذهب للتبليغ قد 

 5يفترض أال  أ ذ الجهة الثانية بالغه ألنه ليس من  من األش اص 

السبعة المل مين بالتبيلغ، أي عندما يبحثو  عن ش ص يجب أ  يكونوا 

الذين يحق لهم التبليغ، هل  تم الجثة مكانها السبعة ش اص األفي  طار 

؟ لذا فإ  السبعة  ش اصاألمن دو  استالم البالغ في حالة عدم وجود 

  حديد األش اص و حديد المواقع غير صحيح، وشكرًا.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور عبدالع ي  عبدا  العجما . 
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:العضو 

 15وال يقبل التبليغ »أعتقد أ  نهاية الفقرة  شكرًا سيدي الرئيس، 

حتى  «والمبلغ من غير ذي صفة»يجب أ   كو   «من غير ذي صفة

لو  ا  من غير ذي صفة يقبل التبليغ منه؛ فلماذا نحرم الجميع من 

ي ش ص يبلغ يجب ذلك، فهذه  دمة  نسانية وجانب أ القي وديني؟ وأ

 أ  يقبل منه في حا  عدم وجود المعنيين في نص الفقرة، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد. 

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 25لكي ن يل اللبس فالمادة  تكلم عن  شكرًا سيدي الرئيس، 
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يكلف »المكلفين عن التبليغ وليس الممنو  عنهم التبليغ، فالنص يقو  

فاالقتراح الذي  «...بالتبليغ عن الوفاة أي من األش اص التالي ذ رهم 

اقترحه اإل وا  واأل ت دال  ال ايد وهو حذف   ر سطر من المادة؛ 

سيكو  التبليغ مفتوحًا، فالمحددو  أعتقد أنه سيعالج هذه اإلشكالية و

 5بالمادة هم المكلفو  بالتبليغ وما دو  ذلك أي ش ص   ر يرى حالة 

وفاة بإمكانه التبليغ لعدم وجود نص يمنعه من ذلك.  ذلك األخ حمد 

فهذا أيضًا سيتم من  ال  معالجة  «أو المبلغ»النعيمي يرى   افة عبارة 

 الفقرة، وشكرًا.

 

 10 :ــــسالرئيـــــــــــ

لماذا ال  ضيفوا  لى المادة مع السبعة المكلفين بالتبليغ شكرًا،  

وال يقبل التبليغ من غير »، وحذف عبارة «ومن شاهد حادث الوفاة»

  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد. ؟  «ذي صفة

 

 15 دالل جاسم الزايد: العضو

في الحالة الفر ية التي  كلمت عنها  شكرًا سيدي الرئيس، 

أ  حادثًا مروريًا بالشار  وقع و ل الذين شاهدوه مثالً السائق  لنفترض

ال قدر ا   وفي، في حكم نص المادة هم جميعًا مكلفو  قانونًا 

بالتبليغ، فتقاعس أي واحد منهم عن التبليغ فر ًا هنا  مادة عقابية 

 20على المكلفين قانونًا ويقصد بهم أصل المحيطين بالمتوفى والذين 

ته؛ لذلك و عوا  مكلفين قانونًا وبالتر يب الذي صيغ يعلمو  بحال

والتي   ضع  13فيه. مسألة من شاهد لها حكم متر ب في المادة 

محمد للتر يب بالتبليغ. القانو  لم يفرض عليهم عقوبة مباشرة، حتى األخ 

حياة ذلك أثناء كو  يالهرمي عندما  كلم عن النكو  في المساعدة، 
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 ، أي عندما  متنع عن  غاثة أو مساعدة ش صالش ص وليس عند وفا ه

في قانو  العقوبات . فأعتقد أ  الت وف لها عقوبة قررت  يعد ذلك جريمة

هو من المس ولية  جاه من عثر على الجثة، فإذا  انت هنا  أي   افة 

وفقًا لما  كلم عنه األخ حمد النعيمي؛ ألنها  13فلنضعها في المادة 

 5 ، وشكرًا. تعلق بمن عثر على الجثة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

الكالم وا ح اآل . التعديل في الفقرة األ يرة بحيث شكرًا،  

 4، أي حذف الفقرة «وال يقبل التبليغ من غير ذي صفة» حذف عبارة 

 10 فضل سعادة األخ غانم بن و عادة  ر يب الفقرات و رقيمها من جديد، 

 واب. فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والن

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 أننا من  ال  النقاش البناء وصلنا  لى  الرئيس، معاليشكرًا  

 15نتيجة شبه نهائية    شاء ا . أوافق األ ت دال  ال ايد في قضية حذف 

، فقد  انت  حدث  شكالية «وال يقبل التبليغ من غير ذي صفة»عبارة 

م بالوفاة وال يبلغ عنها، وهذا و أ  هنا  ش صًا عنده عل ،صراحة

المكلفين بالتبليغ. فصال األمر غير مقبو   نسانيًا، القانو  والمادة 

وهي الطبيب الشرعي، أ رى أيضًا  ثير قضية  4قضية حذف البند 

 20من سيبلغ هو الطبيب المعالج، إ  عندما نتكلم عن الوفاة الطبيعية ف

الشبهة الجنائية من سيبلغ هو الطبيب في وفي الوفاة غير الطبيعية أو 

الشرعي. في هذه الحالة طلبنا الطبيب الشرعي إليقا  الكشف على 

ولكن بحذفه  ،4مع حذف البند  نيأنــ  ذا وافقتموني ــ المتوفى. أعتقد 

ليكو  البند  «المعالج»بحيث نحذف  لمة  3يجب أ  نعد  البند 
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حسب الحا      ا  ب «الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى»

طبيبًا شرعيًا فهو مس و  و    ا  طبيبًا معالجًا فهو المس و ،  ذا 

 لكم، وشكرًا.فاألمر وافقتم و بنيتم اقتراحي 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

نريد صيغة متفق عليها لكي يتم التصويت، فال يمكن شكرًا،  

لتصويت على اأ  نصوت على شيء وبعد ذلك نقو  ليس هذا ما ا فقنا 

  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد. عليه. 

 

 10 العضو دالل جاسم الزايد:

الطبيب » ذا أردنا أ  نحافظ على  شكرًا سيدي الرئيس، 

 الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي» 3فيجب أ  يكو  البند  «الشرعي

أي طبيعية أو جنائية ــ الذي أجرى الكشف على ــ بحسب األحوا  

 ، وشكرًا.«أو الطبيب الشرعي»اف فقط عبارة ، أي  ض«المتوفى

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

أفضل أ  يقدم االقتراح مكتوبًا لكي يتم التصويت شكرًا،  

  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.عليه. 

 

 20 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

لتسمح لي األ ت دال  ال ايد أ  أ تلف  شكرًا سيدي الرئيس، 

الطبيب المعالج » قو   3؛ أل  وجوده مهم. الفقرة 4معها ب صوص البند 

سواء في المستشفى أو في « الذي أجرى الكشف على المتوفى

البيت، وهذه وظيفة الطبيب المعالج، ومقبو  في المرا   الصحية أو 
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، أما الطبيب نافذةو كو  منه في حالة الوفاة أ  يعطي شهادة الوفاة 

الطبيب الشرعي في حالة الوفاة »يقو   4ي تلف هنا، البند فالشرعي 

، وعمل الطبيب الشرعي « ار  المستشفيات أو وجود شبهة جنائية

ي تلف عن عمل الطبيب المعالج، الطبيب الشرعي من أصو  عمله 

 5أو التشريح والتشريح الشرعي لبيا  سبب الوفاة     انت عن  سمم 

طعن أو  طال  نار أو  نق أو غير ذلك، هذه األمور ال يعرفها  ال الطبيب 

الشرعي بعد التشريح، فوجود البند مهم في حالة وجود شبهة جنائية، 

 ، وال يشكل   يدًا، وشكرًا. اعتباطًاأرى أ   بقاءه مهم، فهو لم يأتِ 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

  ايد. شكرًا،  فضلي األ ت دال  جاسم ال 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

بعثت  ليك التعديل المقترح بصيغته  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15لماذا  م طلب حذفه؟ أل   4النهائية بحسب طلبك. بالنسبة  لى البند 

 ار  »عبارة أ   د ل واستبعد  10المجلس صوت اآل  على المادة 

ود شبهة  حت ا تصاص الطبيب الشرعي ما لم  كن لوج «المستشفيات

أو وجود »جنائية، فهذا أسا  الحذف األو . وأسا  الحذف الثاني 

لم يصدر الطبيب الشرعي بالغًا بالوفاة  ذا  نا ما لنا  «شبهة جنائية

 20أمام شبهة جنائية، اآل  الطبيب الشرعي حسم األمر  ما أ   كو  الوفاة 

التي جنائية الطبيعية أو أ   كو  هنا  ظروف جنائية للوفاة، فشبهة 

نتكلم عنها هل سيصدر أ  المتوفى  وفي لوجود شبهة جنائية؟ ال، 

الطبيب الشرعي سيحدد  حديدًا سبب الوفاة  ذا  انت جنائية أم ال؛ 

ومع  10لذلك لكي يكو  النص متسقًا مع ما صو نا عليه في المادة 
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الطبيب المعالج أو »العبارة  أ   كو يجب المادة الموجودة أمامنا 

، «لشرعي بحسب األحوا  الذي أجرى الكشف على المتوفىالطبيب ا

 الهما يجري  شفًا، الطبيب المعالج في الحاالت الطبيعية، والطبيب 

 4لظروف المالبسة لوفاة الش ص. البند  لى االشرعي حتى ينتهي 

 5وأ منى سما   راء األعضاء  4من بنود  3لدينا فتبقت متفقو  على حذفه، 

 بشأنها، وشكرًا.

 

 ئيـــــــــــــــس:الر

 شكرًا،  فضل األخ الد تور أحمد سالم العري . 

 10 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

أ فق  مامًا مع األ ت دال  ال ايد في  شكرًا سيدي الرئيس، 

مو و  المادة،  ذا شك الطبيب المعالج سواء  ا  في المستشفى أو 

ي في  تابة الشهادة، الشار  فيستعين بالطبيب الشرعفي البيت أو في 

 15 هو الصحيح، وشكرًا. 4و 3فأعتقد دمج البندين 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  
 

 20 العضو جميلة علي سلمان:

وذلك  «الطبيب الشرعي»أنا أؤيد حذف  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ما جاءت من الحكومة،  10أسباب، نحن صو نا على المادة لعدة 

الجهة القضائية الم تصة لتندب الطبيب الشرعي »جاء فيها  10والمادة 

الم تص إلعداد  قرير فني يحدد فيه سبب الوفاة، و قوم الجهة القضائية 

 25الم تصة بإ طار الموظف الم تص لقيد المتوفى على أ  يرفق باإل طار 
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أي أ  الطبيب الشرعي ينتدب من « ير الطبيب الشرعينس ة من  قر

الجهة القضائية لكي يقوم بالمهمة التشريعية أو الكشف على الجثة 

وبالتالي يقدم  لى الجهة القضائية الم تصة  قريرًا وهي من  قوم بإ طار 

بالتالي ليس من مهمة الطبيب الشرعي والموظف الم تص لقيد المتوفى، 

 5لتبليغ بل    الجهة القضائية الم تصة بعد استالم  قرير القيام بإجراءات ا

الطبيب الشرعي  قوم بإبالغ الموظف الم تص لقيد المتوفى؛ لذلك 

هو األسلم  ناسقًا مع المادة التي سبق < حذف عبارة >الطبيب الشرعي 

 التصويت عليها، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ي.شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميح 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

في هذه المادة والمواد التالية اعتمدنا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15)أ،  10( ولكن لألسف جاءت البنود في المادة 3، 2، 1 ر يب البنود )

لكي يكو  القانو  محكمًا ومتسقًا مع بعضه البع  أقترح و ،ب(

 (، وشكرًا.3، 2، 1) لنر ب البنود لتكو  10 عادة المداولة على المادة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أوجه استفسارًا  لى اللجنة، جاء في البند  الرئيس، معاليشكرًا  
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م سسة اإلصالح والتأهيل  ذا مدير »بالنسبة  لى المكلفين بالتبليغ  6

 انت الوفاة دا ل أحد مرا   الم سسة، وال يذ ر المكا  في 

شهادة الوفاة، و نظم الالئحة التنفيذية  جراءات التبليغ المعمو  بها في 

و نظم »بالنسبة  لى المبلغين. طيب  7ثم نأ ي  لى البند  ،«و ارة الصحة

 5مشرو  الحكومة، عندما نأ ي هذا النص لم يرد في  «الالئحة التنفيذية

و نظم الالئحة التنفيذية  جراءات التبليغ » 6ونقو  في عج  البند 

ألنه لم ينفصل ؟ 6، هل هذا  اص بالبند «المعمو  بها في و ارة الصحة

، و أنه حصر على المبلغ الذي هو ه، وجاء في سياقالبندهذا عن 

ن هذا النص مدير م سسة اإلصالح والتأهيل،  ذا  ا  المقصود م

 10 نظيم العمل  كل فيجب أ  يأ ي في نهاية المادة وليس في وسط 

المادة لكي ال يوهم القارئ أ  هذا ي ص فقط الوفاة دا ل م سسات 

 اإلصالح والتأهيل، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

لقد  نت  ار  القاعة، وعندما  الرئيس،شكرًا سيدي  

استفسرت وجدت أ  الذي اعتمد هو النص األصلي وهو  ا ٍ من  ر يب 

 20 البندين )أ( و)ب(، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  
 

 25 جميلة علي سلمان: العضو

 أرى أ  ــ و  ْ  نا م تلفين في  شكرًا سيدي الرئيس، 
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المضمو  ــ هنا  ا تالفات في وجهات النظر أو اقتراحات بالنسبة  لى 

الصياغة. سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب  المه صحيح، 

وهنا  نقا  أثارها اإل وة األعضاء، وحتى ال  كو  لدينا  شكالية 

دة  لى اللجنة لضبط ولكي ال نصوغ النص بعجالة أقترح  عادة الما

 5 الصياغة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أ رىهل هنا  مالحظات شكرًا،  
 

 10 )ال توجد مالحظات( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 جنة؟لال  لىهذه المادة  عادة هل يوافق المجلس على  
 

 15 )أغلبية موافقة( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

نة. وننتقل اآل   لى المادة التالية، اللج  لىهذه المادة    عاد ذ   

  فضلي األ ت مقررة اللجنة.

 20 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل  (:12المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 
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 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ذ    قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  

  فضلي األ ت مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

للجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل  وصي ا (:13المادة ) 

 15 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ جما  محمد  هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

  .وف ر

 20 

 جمال محمد فخرو: العضو

أريد أ  أعرف الفر  بين المقصود بالجثة  شكرًا سيدي الرئيس، 

  تبت للش ص  13، المادة 13والمقصود بالجثة في المادة  11في المادة 

، و أننا أرجعنا هذه المادة «مجهو »المجهو ، ونحن حذفنا  لمة 

 25، وفي جميع الحاالت سوف  جد جثة، سواء  وفي الش ص 11 لى المادة 
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بشكل  اص  تعلق بجثة ش ص  13في فند  أو شار  أو بيت، والمادة 

مجهو ، وأعتقد أ  اإلبقاء على النص األصلي الوارد من الحكومة هو 

  طأ، وشكرًا.« مجهو »و لغاء  لمة  ،األصح

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت هالة رم ي فاي .  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 ذا عثر على »في الحقيقة أرى أ  النص  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10في القانو  النافذ حاليًا أسلم وأو ح، وهو نص المادة  «جثة  نسا ...

 ذا عثر على جثة  نسا  وجب  بليغ أقرب م فر للشرطة »الذي يقو :  17

عنها فورًا، ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة الم تص للكشف 

ي أود اإلشارة ، والنقطة الت«عن الجثة و جراء الصفة التشريحية لمعرفة...

 ليها هي أ  أسلوب التبليغ وا ح صريح، وأي ش ص سيقرأ القانو  

 15الالئحة التنفيذية وأسلوب التبليغ أجد  لى سيجده، ولكن عندما أرجع 

أ  أسلوب القيد ي تلف عن التبليغ، حيث    التبليغ يجب أ  يعلمه 

 النافذ حاليًا قد يكو  أو ح 17النا ، وفي رأيي أ  نص المادة 

 وأسلم، وأرى  ضمينه في هذا القانو ، وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنةشكرًا،  فضلي األ ت  

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 م اال فا  مع الجهات المعنية على النص  شكرًا سيدي الرئيس، 
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الذي قرأ ه قبل قليل، ولكن  ذا  ا  لديهم أي رأي   ر فأ منى أ  

ونا به اآل ، نحن نتفق مع رأي الحكومة  ذا رأى المجلس اإلبقاء يفيد

 ، وليس لدينا مانع، وشكرًا.«مجهو »على  لمة 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس فيصل عبدالع ي  النجار مال م أو  شكرًا،  فضل األخ  

إدارة الش و  فر  اال صا  والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب ب

 .رة الدا ليةالقانونية بو ا
 

 10 مع مجلسي الشورى رئيس فرع االتصال والمتابعة 

 :إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخليةوالنواب ب

ال الف حاليًا على حذف  لمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

، هنا  ج ئية معينة: ما هو اإلجراء الذي  تبعه و ارة الدا لية «مجهو »

البالغ وسأقوم بباقي سأ لقى في هذه الحالة؟ هو  جراء واحد، 

 15 اإلجراءات، وليست لدينا أي   افة...
 

 الرئيـــــــــــــــس:

، واآل  «مجهو »عفوًا، أنتم  وافقتم مع اللجنة على حذف  لمة  

  هنا  اقتراح بإعادة هذه الكلمة...
 20 

 رئيس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى 

 :بوزارة الداخليةوالنواب بإدارة الشؤون القانونية 

و ارة الدا لية لم  توافق مع اللجنة في هذه  سيدي الرئيس، 

 .األ رى الج ئية، قد  كو  جهة من الجهات

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 األ ت مقررة اللجنة، أي جهة  وافقتم معها؟ 
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ارة لقد اجتمعنا مع الجهات المعنية وهي و سيدي الرئيس، 

الدا لية وو ارة الصحة وو ارة العمل والتنمية االجتماعية وهيئة المعلومات 

 5 والحكومة اإللكترونية، و ثير من الجهات اجتمعنا معها، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

مال م أو  فيصل عبدالع ي  النجار رئيس األخ شكرًا،  فضل  

والنواب بإدارة الش و  فر  اال صا  والمتابعة مع مجلسي الشورى 

 10 .القانونية بو ارة الدا لية

 

 رئيس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى 

 :والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

لقد ناقشنا ج ئتين من المو و  وهما  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15اللتا    صا  و ارة الدا لية. أوالً: البيانات الواردة في شهادة الوفاة. 

وثانيًا:  م س النا: هل هنا  طبيب شرعي في و ارة الدا لية؟ و م الرد 

 تابيًا على هذا المو و ، حيث بينا أ  هنا  طبيبًا شرعيًا  ابعًا للنيابة 

 العامة...

 

 20 ئيـــــــــــــــس:الر

 ؟ «مجهو »هل لديكم اعتراض على  عادة  لمة  

 

 رئيس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى 

 :والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
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 ما ورد من بالنص و ارة الدا لية  تمسك  سيدي الرئيس، 

 الحكومة، وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5 فضلي  اإل وا  في و ارة الصحة، هل لديكم  عليق؟ شكرًا، 

بو ارة وحدة  سجيل المواليد والوفيات نورة حسن عيسى محامية األ ت 

 . الصحة
 

 وحدة تسجيل المواليد محامية 

 10 :ةــــحــوزارة الصــــبوالوفيات 

نتمسك بما جاء في مشرو  القانو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 ، وشكرًا.« ذا عثر على جثة  نسا  مجهو »المقدم من الحكومة وهو 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أ وافق مع مالحظة األخ جما  ف رو. من  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20أعد القانو  عندما أفرد هذه الحالة في مادة محددة ومنفصلة عن األصل 

األمر ، هذا األمر األو . «جثة  نسا  مجهو »فهو يقصد هذا االستثناء 

ـ عندما قالت    الدا لية مس ولة  اآل ر، القضية ليست في التبليغ فقط ـ

وفيات طبقًا لإلجراءات التي اليغ والقيد بسجل عن التبليغ ــ بل التبل

 حددها الالئحة التنفيذية،  ذ  هنا   جراءات في الالئحة التنفيذية 

 25لإلنسا  المجهو  المتوفى، فأعتقد أ  النص  ما جاء من الحكومة 

 وا ح ويتسق مع الواقع، وأ منى أ  يتم التصويت عليه، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ الد تور أحمد سالم العري . شكرًا، 
 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 5أ فق  مامًا مع ما جاء به سعادة و ير  شكرًا سيدي الرئيس، 

ش و  مجلسي الشورى والنواب واألخ جما  ف رو حو  هذا المو و ، 

هنا  عتبر حالة  اصة بالنسبة  لى العثور على جثة  نسا  مجهو ، ولها 

 ت  اصة البد أ   ت ذ من الطبيب الشرعي، وشكرًا. جراءا
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الد تور سعيد أحمد عبدا . 
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 ما  فضل األخ جما  ف رو  م  حديد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15هذه المادة عالقة بجثة اإلنسا  غير المجهو ، أما لهم األش اص الذين 

فهي  اصة بجثة  نسا  مجهو  وليس لديه أي أقارب، أي ليس هنا  

أي ش ص مس و  عنه بحيث يقوم بالتبليغ عنه، فأعتقد أ  هذه المادة 

 اصة بهذه الحالة ويجب أ  نوافق عليها  ما جاءت من الحكومة، 

 وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أ رىهل هنا  مالحظات شكرًا،  
 

 توجد مالحظات( )ال 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 ما جاءت من  13 ذ  هنا  أعضاء يرو  العودة  لى المادة  
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 ذا عثر على جثة  نسا  مجهو ، يكو  التبليغ عنها »الحكومة وهي 

وقيدها بسجل الوفيات طبقًا لإلجراءات التي  حددها الالئحة 

حذف العنوا  الفرعي  ، مع  بقاء  عديل اللجنة الذي أجر ه وهو«التنفيذية

هل للمادة، واللجنة ليس لديها مانع  ما ذ رت األ ت مقررة اللجنة، ف

 5 ؟ذلكيوافق المجلس على 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  قر المادة بالتعديل المذ ور ذ   

  فضلي األ ت مقررة اللجنة.
 

 دينا إيلي خضوري:العضو نانسي  

 وصي اللجنة بالموافقة على  :بعد  عادة الترقيم( 15: 14المادة ) 

 15 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

األ ت دال  جاسم   فضلي هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 ال ايد. 
 20 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ال أ فق نهائيًا مع نص المادة  ما ورد  شكرًا سيدي الرئيس، 

من اللجنة، وأ فق مع النص الذي جاء من الحكومة مع  غيير عبارة 

لألسباب التالية: النص  «الطبيب المعالج» لى عبارة  «طبيب الصحة»

 25ال يجو  دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية  ال »الوارد من اللجنة يقو  

، الطبيب الشرعي «الطبيب الشرعي... بتصريح من الطبيب المعالج أو

ال محل له في هذه الفقرة، حيث  نها  تكلم عن الوفاة الطبيعية، ألنه 
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أما  ذا وجدت شبهة ...»ال يتد ل  ال في حالة وجود شبهة جنائية فقط. 

جنائية  د  على أ  الوفاة جنائية فال يتم الدفن  ال بعد الحصو  على 

ـ ومن المفترض «ة صريح بذلك من النيابة العام ، أ يلت فقرة مهمة جدًا ـ

اإلبقاء عليها ــ وهي موجودة في نص المادة الذي جاء من الحكومة، 

 5وعلى حار  المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة  ال بعد استالمه »وهي 

، حتى في قانو  الصحة العامة عندما وافقنا عليه ورد «لتصريح الدفن

مهم جدًا،  أ   عديل اللجنة نص فيه مو و  التصاريح، وهذا أمر 

على  صريح الدفن فقط في حالة وجود شبهة جنائية، أما في الحاالت 

الطبيعية فلن  كو  هنا  أي  صاريح، وهذا أمر غير صحيح، و ال 

 10 ا  باستطاعة أي ش ص أ  يذهب ويدفن أي جثة بدو  أ   كو  

أ  نبقي على  هنا   ر يبات وأمور منظمة وفق المطبق حاليًا؛ لذا أقترح

نص المادة  ما ورد من الحكومة، باعتبار أنه نظم اإلجراءات التي 

 ت ذ في حالة الوفاة الطبيعية و يف يتم التصريح بشأنها، ثم  ناو  

بعدم مو و  الوفاة الجنائية، والجهة الم تصة بتسليم التصريح، و تمها 

 15الدفن،  حار  المقبرة  صريحلأي ش ص في أي مقبرة ما لم يسلم  دفن

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 20 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

 عديل مربك بكل  المقترحبالفعل التعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

  ال ايد قبل أمانة، وهذا هو الوصف الصحيح  ما  فضلت األ ت دال

 25ال يجو  دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية  ال بتصريح من »قليل، 
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الطبيب الشرعي هنا ال مكا  ، «الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي

، الطبيب 10له مطلقًا، طالما أ  الو ع طبيعي، و ما أقررنا في المادة 

و . ثم المعالج هو صاحب اال تصاص في هذه الحالة، هذا األمر األ

 ذ  « أما  ذا وجدت شبهة  د  على أ  الوفاة جنائية...»...  قو  المادة: 

 5لم يتد ل الطبيب الشرعي  ال أل  الوفاة جنائية، فكيف نقو :  ذا 

باإلجراء اآل ر! الطبيب الشرعي لن ي ت ذ وجدت شبهة وفاة جنائية فإذ  

يب المعالج يتد ل  ال  ذا  ا  هنا  شبهة جنائية من  ال   بالغ الطب

للجهة الم تصة من أجل انتداب الطبيب الشرعي،  ذ  فالتعديل مربك 

فعالً، ثم عدم استالم حار  المقبرة إلشعار أو  صريح الدفن أيضًا غير 

 10صحيح، وبالفعل المادة  ما جاءت من الحكومة نصها م حكم، 

وفصّلت األمر بين     انت الوفاة جنائية من هو صاحب اال تصاص، 

انت طبيعية من هو صاحب اال تصاص، ثم في المحصلة النهائية و    

قبل الدفن يجب أ  يستلم الش ص المس و  في المقبرة ــ أو حار  

المقبرة ــ  صريحًا مكتوبًا من أجل   الء مس ولية الجميع، ومن أجل 

 15أ   تضح األمور للجميع. أ رر، النص  ما جاء بالتعديل عندما يقو : 

غير صحيح، « من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي  ال بتصريح»... 

أيضًا « أما  ذا وجدت شبهة  د  على أ  الوفاة جنائية...»... ثم نقو : 

غير صحيح، أل  الطبيب الشرعي لم يتد ل  ال لوجود الشبهة الجنائية 

أصالً، وعليه فإ  النص األسلم واألحكم هو النص الذي جاء في مشرو  

 20 الحكومة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 جميلة علي سلمان: العضو

 25أنا أ فق مع ما جاء به سعادة و ير ش و   شكرًا سيدي الرئيس، 
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مجلسي الشورى والنواب، بالفعل النص مربك، وحتى في التطبيق العملي 

سوف يكو  مربكًا، والنص الحكومي أفضل، ولكني أ فق مع 

التعديل الذي جاء من النواب في مو و  الحصو  على  صريح الدفن 

وجود شبهة جنائية ألنني ال من النيابة العامة بالنسبة  لى الدفن في حالة 

 5يمكن أ    ذ التصريح من الطبيب الشرعي، أعني  صريح الدفن، أل  

هنا  جريمة وهنا  شبهة جنائية، ودور الطبيب الشرعي هو مجرد  جراء 

الفحص أو  جراء العمل التشريحي و  ويد النيابة العامة بالتقرير، وعليه 

ن النيابة العامة ألنها أ صور أ  التصريح بالدفن يفترض أ  يكو  م

 الجهة الم تصة، و صوصًا أنها المس ولة عن هذا المو و ، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 15لحكومة، أنا طبعًا مع المادة الواردة من ا شكرًا سيدي الرئيس، 

ولكن في نهاية المادة لدي مالحظة على العبارة المتعلقة باستالم  صريح 

الدفن، حيث البد أ  نفر  بين الطرفين، سواء  انت حالة الوفاة 

استالم  ال بعد »طبيعية أو فيها شبهة جنائية، يمكن هنا   افة عبارة 

 لى ، وهذه العبارة   رجع األمر « صريح الدفن من الجهات الم تصة

 20الجهة الصحيحة، سواء في حالة  و  الوفاة طبيعية أو  ا  في الوفاة 

 شبهة جنائية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور سعيد أحمد عبدا . 



 16المضبطة       م4/2/2018 ( 62)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

أعتقد أ  الطبيب الشرعي  ذا  انت  شكرًا سيدي الرئيس، 

هنا  شبهة جنائية فإنه لن يعطي  صريحًا  ال بعد الحصو  على الموافقة 

 5من النيابة العامة، هذا أوالً. ثانيًا: أنا مع النص  ما جاء من الحكومة، 

وعلى »... ولكن لدي س ا  لإل وة في الحكومة، حيث  قو  المادة: 

، وس الي هو: في حالة «ن أي جثة...حار  المقبرة عدم السماح بدف

فإ  المادة المتعلقة بالعقوبات ليس فيها أي  شارة  بالدفن سماح الحار 

 لى هذه الحالة! وأعتقد أ  النص الوارد في مشرو  الحكومة وا ح 

 10 ولكن هذه الفقرة  حتا   لى مراجعة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . نةمقررة اللجشكرًا،  فضلي األ ت  
 

 15 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

الكالم وا ح، عدم السماح بدفن أي  شكرًا سيدي الرئيس، 

جثة  ال بعد استالم  صريح الدفن، وهذا أمر وا ح عند الرجو   لى 

 نص الحكومة، وشكرًا.
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 شورى والنواب. مجلسي ال

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 25ي فهم من قراءة النص أ  هنا   صريحين  شكرًا سيدي الرئيس، 
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في حالة الوفاة الطبيعية ال »وليس  صريح واحد، التصريح األو  يقو : 

« يجو  دفن الجثة بغير  صريح من طبيب الصحة الم تص بو ارة الصحة

جاءت  «و ذا وجدت شبهة  د  على الوفاة الجنائية...»هذه حالة، 

ل الجهة القضائية الم تصة اإلجراءات بتد ل الطبيب الشرعي و د 

 5من قِبَّلِ  اوعنها يصدر التصريح، وهنا يجب أ  يكو  التصريح م ستلمً

حار  المقبرة و ال ال فائدة ــ وال طائل ــ من  صدار  صريح من الجهة 

القضائية الم تصة بالنسبة  لى دفن الحاالت الجنائية  ذا صدر التصريح 

طالما أ  في األمر شبهة جنائية ولم يتسلمه الحار ؛ و ما قلت سابقًا 

وفيه مس ولية وأمور أ رى  تر ب على ذلك فإنه يجب أ     لى مس ولية 

 10 ل ش ص له عالقة بهذه العملية، حتى حار  المقبرة يجب أ  ي حمى 

 من  ال  هذه المادة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 15 

 فخرو: العضو جمال محمد

المادة صحيحة ووا حة  ما جاءت من  شكرًا سيدي الرئيس، 

الحكومة وال  حتا   لى أي  عديل، في حالة الشبهة الجنائية وفي حالة 

الوفاة الطبيعية يجب أ  يتقدم أهل المتوفى بالتصريح، التصريح يجب 

 20أ  ي قدّم في الحالتين، سواء  انت الوفاة طبيعية أو بشبهة جنائية. في 

لة الشبهة الجنائية يصدر التصريح عن الطبيب الشرعي والجهة حا

الجهة القضائية »القضائية، وهنا يأ ي االستفسار: هل نست دم عبارة 

النيابة »؟ قد  كو  عبارة «النيابة العامة»أم نحدد األمر بـ« الم تصة

النيابة »أ ثر دقة من الجهة القضائية الم تصة، مع أ  « العامة
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من فرو  الجهة القضائية، فإما أ  نتفق مع المادة  ما فر  « العامة

« النيابة العامة»هي و ما  ذا  ا  هنا   عديل فأقترح أ  نضع عبارة 

حتى يكو  هنا  و وح، و الف « الجهة القضائية الم تصة»وليس 

ذلك فإ  المادة متكاملة و امة و حوي الحالتين: الوفاة الطبيعية والوفاة 

 5لدفن لن يكو  في الحالتين  ال بتصريح الدفن من غير الطبيعية، وا

وعلى حار  المقبرة عدم السماح »... الجهة الرسمية أل  المادة  قو : 

قد  عود على الحالة الطبيعية وعلى « أي جثة»وعبارة « بدفن أي جثة...

الحالة الجنائية؛ وعليه  ذا  ا  اإل وا  في الحكومة يعتقدو  أ  عبارة 

وافية ووا حة ومقصود بها النيابة العامة « ة الم تصةالجهة القضائي»

 10سوف يو ح « النيابة العامة»فنكتفي بها، و ذا  ا  است دام عبارة 

 األمر أ ثر فإذ  نست دم هذه العبارة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 15  مجلسي الشورى والنواب.

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أشمل من لفظ « الجهة القضائية»لفظ  شكرًا سيدي الرئيس، 

،  ذا  يقنت النيابة العامة من وجود الشبهة الجنائية «النيابة العامة»

 20وانتهى األمر فقد انتهى، و ذا أحيل المو و   لى المحكمة فإنه  نتهي 

والية النيابة العامة على القضية و توالها المحا م، وهنا يكو  األمر 

أشمل من عبارة « ة القضائية الم تصةالجه»من المحكمة، فعبارة 

، لذلك ــ  ما بيّنت سابقًا ــ النص  ما جاء من «النيابة العامة»

 الحكومة أشمل وأحكم، وشكرًا.



 16المضبطة       م4/2/2018 ( 65)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 5 العضو جاسم أحمد المهزع:

ثة والموافقة بالنسبة  لى  جراءات دفن الج شكرًا سيدي الرئيس، 

من قبل الطبيب الشرعي أو الطبيب الم تص، هنا  فقرة أود أ  يتوافق 

معي المجلس على   افتها  لى هذه المادة، حيث أرى أنها ستتواءم 

، حيث يكو  هنا  فقط معها، ليكن استالم الجثة من ذوي المتوفى

 10لم التبا  في المستشفى ونو  من اللغط وعدم الر ا حو  من يستأحيانًا 

الجثة، فالبد من أ  نضع في المادة أ  استالم الجثة يكو  من قبل 

ذوي المتوفى؛ وقد حصل في البحرين ــ في مواقف السابقة ــ أ  يذهب 

ش ص ما  لى المستشفى وي برهم أنه يريد أ  يستلم جثة المتوفى فال  

فيعطونه الجثة وهو غير متأ د منها ويقوم بدفنها ثم يأ ي أصحاب 

 15األصليين ويأ ذو  جثة أ رى ويدفنونها في مكا    ر، ولكن الجثة 

لو  مت   افة هذه الفقرة  لى المادة بحيث  كو  م شرّعة قانونًا، فلن 

يكو  هنا  اجتهاد من المر   أو المستشفى بأ  يطلب التعرف على 

الجثة، و نما يكو  ذلك بالقانو ، أي يكو  استالم الجثة من قبل ذوي 

انوني؛ هذا ما وددت   افته، أعني أ  يكو  استالم المتوفى بنص ق

 20 جثة المتوفى من قبل ذويه الذين يعرفونه ويعرفو  ش صه.

 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

يا أخ جاسم أنت ش ص قانوني، لنفترض أ  ش صًا  وفي ثم  
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هل و وفي له ابن واألم موجودة، في هذه الحالة من هم ذوو المتوفى؟ 

 م وأهلها؟هم أهل األب أم األ
 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 5 ذا  ا  المتوفى عنده أوالد، فإ  أوالده أو   وانه بإمكانهم  

 استالم الجثة. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 و ذا  انت األم موجودة وقالت هذا ابني وأريد أ  استلم الجثة. 
 10 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

ذوو شأ  هم من يستلمو  يتم  سليمها الجثة. نحن نريد أ  يكو   

الجثة. ما يحدث في المستشفى أحيانًا من لبس يكو  بسبب أنه عندما 

ي توفى ش ص يرسلو  أي ش ص لتسلم الجثة وربما يكو  ال يعرفها، 

 15والمطلوب هنا هو و ع  ابط معين لهذه المسألة، وقد حصل في 

 البحرين بع  الحوادث...
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 وذو»أفهم ما  ريد قوله، ولكن أقو     عبارة  يا أخ جاسم 

 20 قد  فسر بأشكا  عدة.« المتوفى

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

نحن نفسر الشيء الذي يناسب المجلس والقانو ، وهذا مجرد  

أو « وذو»رأي مني، ولست أ تلف على العبارة، ي مكن أ  نست دم 

 25ية  سليم الجثة أو أي  لمة أ رى، بحيث يتواءم ذلك مع  ل« أقارب»

 ودفنها.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 أريد أ  أقو     اقتراح أي نص يجب أ  يكو  محددًا حتى...  

 

 5 العضو جاسم أحمد المهزع:

لقد حددت اإل افة بالنص، وأرى أنه من الممكن  سيدي الرئيس 

أ  يتناسب مع هذه المادة   افة  لية  سليم الجثة، نحن نتكلم عن 

لم عن  صريح الدفن من الطبيب المعالج، ويمكن أ  نضيف الدفن ونتك

 لى ذلك  لية  سليم الجثة، ويمكن أ   بحث اللجنة األمر مع الجهات 

 10 المعنية و  ر  لنا برأي سديد.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 أنت أيضًا م تص في القانو .أخ جاسم يا  
 

 15 العضو جاسم أحمد المهزع:

ولكن القانو  ليس له  بير، دائمًا  نعم أنا م تص في القانو ، 

هنا   شاور، والرقي فيه يأ ي من أ ذ الرأي والمشورة، ونحن في 

مجلس شورى، ويمكن أ  ن ر  برأي سديد جدًا. صحيح أنا من أهل 

 القانو  ولكن جميع الموجودين فيهم البر ة وال ير، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

مهمة جدًا، ولكني أقو   نها يجب  شكرًا، النقطة التي أثر ها 

أ   كو  محددة حتى ال  كو  مو ع ن ا  في المستقبل. اإل وة من 

و ارة الدا لية، عندما يحدث ن ا  على دفن جثة هل  ستطيعو  أ  

 25لديكم  لية  ت حددوا من هو المس و  عن  حديد مكا  الدفن أم ليس
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رئيس فر  النجار  عبدالع ي فيصل  فضل األخ المال م أو  لهذا األمر؟ 

 اال صا  والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الش و  القانونية

 . بو ارة الدا لية
 

 5 رئيس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى 

 :بوزارة الداخلية والنواب بإدارة الشؤون القانونية

حالة و ارة الدا لية يقتصر دورها على  شكرًا سيدي الرئيس، 

حدوث  شكالية بين األهل، ولكن فيما يتعلق بتسليم الجثة فإ  

المس و  عن هذا األمر هو و ارة الصحة، فهي الم تصة بتسليم الجثة 

 10 وليس و ارة الدا لية، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

نورة حسن  فضلي األ ت  ذ  نسأ  و ارة الصحة، شكرًا،  

 . ليد والوفيات بو ارة الصحةعيسى محامية وحدة  سجيل الموا
 15 

 :محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة

ب صوص  ذا  انت هنا  حالة وفاة يتم  شكرًا سيدي الرئيس، 

استالم الجثة من ذوي المتوفى أو من له شأ  في ذلك أو من يتم   ويله 

 تابيًا، ويكو  ذلك بعد  سليم هوية المتوفى والمستلم، وبناء على 

 20 هذا اإلجراء يتم  سليم الجثة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ريد أ  يدفنه في ولو حدث ن ا  بين ذوي المتوفى، و ل منهم ي 

  مكا  معين، فهل  تد لو  و حددو  الجهة المعنية باستالم الجثة؟

 25 :محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة

لم يحدث من قبل أ  حدث ن ا  بين ذوي المتوفى على من يتسلم  
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 الجثة ومن يقوم بالدفن.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  لم يحدث أبدًا! 
 5 

 :وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحةمحامية 

 لم يحدث، وال حتى مرة واحدة، وشكرًا. سيدي الرئيس، نعم 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

بالرغم من أ  المو و  الذي ط رح مهم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ال أنه ي ضع لإلجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الشأ . لدى و ارة 

 15الصحة نظام متبع بحسب درجة القرابة، وأنا أرسلت  ليك التعديل 

عبارة بتعيير الفقرة األولى فقط في المقترح معالي الرئيس، وهو  عديل 

 أسيسًا على « الطبيب المعالج»لتصبح « طبيب الصحة الم تص»

 وافق أعضاء المجلس على التمسك بمشرو  القانو  الذي جاء من 

 الحكومة، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 25فر  بين أعتقد ــ وأقولها جا مًا ــ أ  ال  شكرًا سيدي الرئيس، 
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نص الحكومة والنص المقترح مطلقًا، و نما هنا   غيير في األسلوب 

في حالة الوفاة الطبيعية ال يجو  دفن الجثة بغير »فقط، النص يقو : 

، والنص اآل ر « صريح من طبيب الصحة الم تص في و ارة الصحة

ال يجو  دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية  ال بتصريح من »يقو : 

 5فكالهما له المعنى نفسه، « يب المعالج أو الطبيب الشرعيالطب

و ذا »: يقو  النصفالنصا  متشابها  والتغيير فقط في بدايتهما.  ما 

وجدت شبهة  د  على وفاة جنائية أو ظروف  دعو  لى ذلك فال يصرح 

، هنا أطالوا  ثيرًا في النص، بينما النص الثاني «بالدفن  ال بعد...

وجدت شبهة  د  على أ  الوفاة جنائية فال يتم الدفن  ال   ذاأما »يقو : 

 10، وأعتقد أ  النص «بعد الحصو  على  صريح بذلك من النيابة العامة

ا تيار النصا  صالحا  في رأيي وعلينا . هو األقوى« النيابة العامة»على 

  ما نص الحكومة و ما النص المقترح، وشكرًا. ،أحدهما
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

أ   لمة على أوالً: أريد التنبيه  شكرًا سيدي الرئيس، 

، والمتوفي هو ا  سبحانه على لسا  اإل وة قد  كررت« المتوفي»

 20، وا  هو الذي ﴾مَّوْ ِهَّا حِينَّ األَّنف سَّ يَّتَّوَّفَّّى ﴿اللَّّه قا   عالى: و عالى، 

يتوفى النا ، وأما الميت فهو المتوفى، هذا ما وجب التنبيه  ليه. ثانيًا: 

 بأ ب صوص ما ذ  ر ممن لديهم  وجتا  أو ثالث  وجات، أبشر م 

المعددين هم أطو  النا  عمرًا، هذا ما أثبتته التجربة.  الصة الكالم 

هو ما ذ ره األخ الد تور منصور سرحا  أ  ال فر  البتة بين التعديل 

 25والنص األصلي،   يد الكلمات في النص األصلي، لكن فيها أيضًا 

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8572
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حبكة وقوة. ما ذ ره األخ جاسم المه   وارد، وما ذ ره األخ الد تور 

وارد أيضًا ولكن ليس في هذه المادة، بل يجب أ  يو ع عبدا  د سعي

 في مكانه المناسب، وشكرًا. 

  

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 ساءلت معالي الرئيس عن أحقية ذوي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10المعاودة  يرًا الذي صحح لنا المراد  وج ى ا  األخ عاد ــ  المتوفى

في حالة وجود ــ من له األحقية  ذا حدث ن ا  بين ذوي المتوفى ــ و لغويًا

األم أو اإل وة أو األبناء ــ في  حديد مكا  الدفن؟ قياسًا ال   قام صالة 

الجنا ة  ال بتر يص من االبن األ بر، فمع وجود اإل وة واأل وات 

ة من الولد األ بر؛ حتى يقيم اإلمام الصالة على وغيرهم  أ ذ اإلجا 

 15المتوفى، و    ا  االبن األ بر  ار  البلد فيتم اال صا  به و   ذ 

 منه الموافقة على ذلك، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األ ت  هوة محمد الكواري.  
 20 

 زهوة محمد الكواري: العضو

(  وجد 23في المادة األ يرة أي المادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

الئحة  نفيذية للقانو  نفسه، وفي هذه الالئحة ي فترض أ  ي حدد من 

األ ذ بها. بالنسبة ينبغي سيستلم الجثة وغيرها من األمور اإلجرائية التي 

 25 لى ما  فضل به األخ الد تور سعيد عبدا  فيما ي ص حار  المقبرة 
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 عقوبة محددة لذلك، وشكرًا.في بند العقوبات هنا  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي. 

 5 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

سأ كلم عن حراسة المقابر، ففي   ر  شكرًا سيدي الرئيس، 

وعلى حار  المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة  ال بعد »المادة ي ذ ر: 

معظم المقابر ليس   أ، واقع الحا  في البحرين «استالم  صريح الدفن

 10لها حرا ، فما هو الم ر  لهذا المو و  في حالة وجود  صريح بالدفن 

الشورى  يى سعادة و ير ش و  مجلسوالمقبرة ليس فيها حار ؟ أ منى عل

جهة م تصة اإلجابة عن هذا الس ا ؛ حتى يكو   طبيق  أيوالنواب أو 

 المو و  من الناحية العملية ممكنًا، وشكرًا. 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

(  ما جاءت من الحكومة 14المادة ) ،شكرًا سيدي الرئيس 

 20هي الصحيحة، ويجب الموافقة عليها. ما ذ ره األخ الد تور منصور 

سرحا  ب صوص أ  الماد ين متشابهتا  غير صحيح، هنا المادة  قو : 

في حالة الوفاة الطبيعية ال يجو  نقل الجثة بغير  صريح من طبيب »

وجود شبهة جنائية وهو الصحيح، ولكن في حالة « الصحة الم تص

يستعا  بالطبيب الشرعي، فأعتقد أ  المادة  ما أ ت من الحكومة 
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 هي األصح، وشكرًا.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 5 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

النقطة التي أثارها األخ الد تور محمد  شكرًا سيدي الرئيس، 

وعلى حار  المقبرة عدم السماح »علي حسن بشأ  المادة التي  قو : 

، في الواقع ال يوجد «بدفن أي جثة  ال بعد استالمه لتصريح الدفن

 10حرا  للمقابر، عندما  نت أسكن في منطقة سترة جميع مقابرها ال 

وجرداب ومدينة عيسى أيضًا يوجد عليها حار  واآل  جميع مقابر سند 

ال يوجد عليها حار . أذ ر في هذا السيا  أنه قد و ع ش ص على 

 حدى المقابر ويدفع له مقابل ذلك من قبل األوقاف لكي يباشر أمور 

هذه المقبرة، لكنه في األ ير رف  العمل ليالً على أ  يعمل نهارًا 

 15م استقالته، ما فقط، وقد بقي في المقبرة ليلة واحدة فقط وبعدها قد

 أريد قوله هو أنه ال يوجد حرا  على المقابر في الواقع، وشكرًا.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 20 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

لعل الحكومة  در  أ  من الحكمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ال أحد سيهرب من المقبرة!   لمها أعدم وجود حرا  على المقابر؛ لع

 ؛و ع حرا  عليها، في الحقيقة يجب أال نقف عند هذا األمريتم لذلك 
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فهم يحفرو ،  (multi usersعلى المقابر لكنهم )موظفين أل  هنا  

وهم ينظفو ، وهم يراقبو  وهم يعملو   ل شيء، وبعضهم  ما 

ذ رت معاليك قد ال يجيدو  القراءة بالعربية، و    ا  في  ل مقبرة 

بحرينيو  يعملو  لإلشراف لكنهم ليسوا حراسًا عليها، وليس منو  

 5بهم ما ي ذ ر في القانو  اآل ، وليسوا مطالبين به، لكن ليس معناه 

حذف ذلك من المادة بل يبقى في المادة على أ   تطور أمور المقابر أ  ي

و  حسن، والطرائف حو  ذلك  ثيرة، أحد الحرا  طلب هوية الميت 

وأ ّر الجنا ة حتى جيء بالهوية، وعندها وجد الهوية منتهية الصالحية 

 وشكرًا.فأرى أ   مرر المادة  ما جاءت، فقيل له أيضًا صاحبها انتهى! 

 10 

 يـــــــــــــــس:الرئ

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 15ما  فضل به األخ جواد عبا  صحيح،  شكرًا سيدي الرئيس، 

مثالً مقبرة الحورة وهي من أ بر المقابر في المنامة ال يوجد عليها 

حار ، ولكن يوجد شيخ مقيم فيها وهو المس و  عن  ل أمورها، 

حالة الوفاة يقوم باإلجراءات الشرعية التي يجب القيام بها في هذا ففي 

ال صوص، أما حار  بمعنى الكلمة فال يوجد، و ما ذ ر األخ عاد  

 20المعاودة ال يمكن أ  يبقى أحد في المقبرة ليالً، فلماذا نضيفها في 

القيّم على »القانو  وهو غير موجود أساسًا، ولماذا ال نغيره  لى 

 مثالً؟ وشكرًا. «المقبرة
 

 الرئيـــــــــــــــس:
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شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 5مالحظة دقيقة وصائبة بحسب  هفعالً هذ شكرًا سيدي الرئيس، 

ما أرى، لكن قبل التطر   لى هذه المالحظة فقط سأعقب على  الم 

أ ي الع ي  جاسم المه   ب صوص اإل افة التي اقترحها فهي   افة 

جيدة ولكن  ما  فضل األخ عاد  المعاودة ليس هنا مكانها؛ أل  في 

ا  مسمى المادة أصل المادة قبل أ  يتم  عديلها من قبل مجلس النواب  

 10عن نتكلم ، هنا « جراءات ما قبل الدفن»وليس «  صريح الدفن»

 صريح الدفن لذلك جاءت اإلجراءات المتبعة في الدفن فقط، ال طورة 

( ر بت 22أل  المادة )« حار  المقبرة»في هذه المادة  تمثل في عبارة 

ن ( م15من  الف أحكام المادة )»عقوبات وقالت في البند الساد : 

، هنا سنجرم أناسًا ربما ال يكو  من مهمتهم هذا العمل، «هذا القانو 

 15و ما  فضل األخ أحمد الحداد فعالً هنا  أش اص يقومو  بهذا العمل 

أحيانًا  طوعًا وأحيانًا بتكليف من أهل المنطقة، وقد يكو  القائم على 

 الف ذلك ولكن ليس بمسمى أو ذلك الم ذ  أو قيّم على المقبرة 

، فمن أجل  حكام المادة أرى أ   عود  لى اللجنة «ار  المقبرةح»

جهة اال تصاص؛  ونها  عرف مرامي هذه المادة مع ليتشاوروا بشأنها 

 20والمقاصد من ألفاظها وذلك إليجاد لفظ مناسب. هذه هي المرحلة 

من يقوم بالدفن على نس ة من األ يرة وهي مهمة جدًا، فحصو  

كن من هو هذا الش ص؟ أ صور أ  في التصريح  روري جدًا، ول

اجتما  اللجنة يمكنهم الوصو  بهدوء  لى لفظ مناسب، ومن ثم يرجع 

 النص مرة أ رى  لى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

 25 :الرئيـــــــــــــــس
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 .علي حسن علي محمد الد تور األخ  فضل شكرًا، 

 

 :علي حسن علي محمد الدكتور العضو

أؤيد ما  فضل به سعادة و ير ش و  الرئيس،  سيدي شكرًا 

 5مجلسي الشورى والنواب حو  أهمية استرداد هذه المادة من قبل اللجنة، 

ألنه ال يمكن  طبيقها مع عدم وجود حرا ، وفي الوقت نفسه هنا  

 عقوبات متر بة على عدم وجود حرا ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 المعاودة. فضل األخ عاد  عبدالرحمن  شكرًا، 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

ال ن يد  رجا  المادة  لى اللجنة ــ وليسمح  شكرًا سيدي الرئيس، 

لي رئيس اللجنة بالتحدث نيابة عنه ــ هذا أمر  نفيذي  اص بالحكومة 

 15وليس  اصًا بالقانو ، وبالتالي ال يمكن  غيير نص المادة، فلماذا نسترد 

فيها؟ بالنسبة  لى المسمى سواء  ا  قيم أو المادة ونحن لن نغير 

حار ، فقد يوجد في األوقاف السنية والجعفرية معينو  في المقابر 

باسم قيم وغيره، وقد يكو  هذا المسمى موجود، ولكن هذا اإلجراء 

غير مفعل، واألوقاف لهم الحق في  صدار أو  وجيه العما  الذين يعملو  

 20موظفين، ولكن  6أو  5يوجد ربما  لديهم، وأعتقد أ  في  ل مقبرة

نحن ال نعلم ما هو التنظيم الموجود، وال نعرف المسميات التي لديهم، 

القانو  يو ع ليس لليوم فقط، فالقانو  له  جراءات، لذا أعتقد أننا لن 

ذلك نجد مسمى، وسواء سمينا القيم على المقبرة حار  أو قيم أو غير 

اليوم غيرنا مسمى )الجها ( أننا  ما  فلن ي ثر ذلك على صياغة المادة،
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 لى )هيئة(، فأحيانًا الو ارة  تحو   لى هيئة، والهيئة  تحو   لى و ارة، 

ولكن هذا ال ي دي  لى  عطل القانو ، وطالما أننا متفقو  على نص 

 ، وشكرًا.عليهاالمادة فأرجو أال يعطلنا هذا المسمى عن التصويت 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

اقتراح سعادة و ير ش و  أ  ما أردت أ  أقوله هو  ا،شكرً 

مجلسي الشورى والنواب وجيه في أ   عود المادة  لى اللجنة للم يد من 

 االدراسة إلحكام صياغتها، وأيضًا األخ جاسم المه   طرح اقتراحً 

بشأ  مو و  أهل المتوفى، لذا أرى أ   عود المادة  لى اللجنة  اوجيهً

 10الجهات الم تصة، فقد  صلو   لى صيغة  طمئنو  لها لتستأنسوا برأي 

عاد ا  لى اللجنة، فال ماد ين ويطمئن المجلس لها، وطالما أ  لدينا 

األخ الد تور أحمد سالم   الف في أ  يكونوا ثالث مواد.  فضل

 العري . 

 

 15 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

معاودة، صحيح  مًاما مع األخ عاد  الأ فق شكرًا سيدي الرئيس، 

أننا اليوم ليس لدينا حرا  للمقابر، ولكن سيكو  لدينا حرا  

 مستقبالً.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

األخ عاد  المعاودة يقو   نه ليس هنا  دا ٍ إلعادة المادة  لى  

 اللجنة، فهل   يده في ذلك؟ 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
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معه بشأ  نص المادة. بالنسبة نعم، أؤيده في ذلك، ألنني أ فق  

 لى وجود الحرا  أو القيمين، عندما  نا طلبة طب في مصر،  ا  

هنا  طلبة يسرقو  الجثث من المقابر، ففي الليلة التي  دفن فيها جثة 

 موجودة في المشرحة.أعضاؤه المتوفى  كو  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ما عالقة هذا األمر بالمو و ؟ 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض:العضو 

 10وجود الحار   رورة، فمستقبالً لو أراد أحد سرقة الجثث  

 فبوجود هذا القانو  فإ  الحار  سيمنع ذلك، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

، نحن ال  وجد لدينا سرقات، والبلد سيظل شكرًا، الحمد   

 15 عبدا .  فضل األخ الد تور سعيد أحمدفي أما     شاء ا ، 

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

   نص المادة وا ح، وفي حالة دفن  شكرًا سيدي الرئيس، 

المتوفى من دو   صريح، فإنه  تر ب على ذلك عقوبة. سعادة و ير ش و  

 20 صوصًا وعاقَّب، مجلسي الشورى والنواب طرح س االً حو  من الذي سي 

مع التوجه بإعادة المادة  لى اللجنة  أنه ال يوجد حار  للمقبرة؟ لذلك أنا

 صوصًا في ظل وجود مادة عقابية بهذا الشأ ، ولم يد من الدراسة، 

 وشكرًا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس
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 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

أعتقد أنه ال يمكن أ  نضع  صنيفًا مثل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5صنيف، ونفرض وجود حار  في القانو ، وعلى أرض الواقع ال هذا الت

 يف ووجود لحرا  في المقابر،  يف أ دش القانو  بهذا األمر؟ 

أذ ر أمرًا في القانو  ال وجود له على أرض الواقع؟ ومستقبالً لو  م 

و ع حرا  للمقابر فمن الممكن أ  أجري  عديالً على القانو  وأ ع 

أصنف أمرًا في القانو ، وأقو  مستقبالً سأ ع، هذا التصنيف، أما أ  

 10 فال يمكن ذلك، وهذا أمر معيب في نظر القانونيين، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 
 

 15 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أهم ما ذ ر ه معاليك في مبررات  رجا   شكرًا سيدي الرئيس، 

فأنا ال أ كلم عن غيري ــ هو ما  فضل  مادة  لى اللجنة ــ بالنسبة  ليال

به األخ جاسم المه  . بالنسبة  لى قضية الحار ، ال أجد أنها قضية، 

ونحن ال نغير القانو  الصحيح من أجل و ع قانو   اطئ، فالو ع هو 

 20ال طأ وليس القانو ، يجب أ  نصلح الواقع وأال ن رب القانو ، لذلك 

أدافع عن بقاء صياغة هذه المادة  ما هي، حيث    هذا القانو  س

صحيح ومحبك، ويجب أ  نغير من و ع مقابرنا. بالنسبة  لى ما  فضل 

به األخ جاسم المه   بعيدًا عن القانو ، أعتقد أ  الواقع هو الذي يحكم 

 ذا د لنا في هذه األمور، فسند ل في قضايا  ثيرة، فهل  نانفسه، ألن

 25مكا   ذا  ا  لدى المتوفى  وجتا  أ  نحدد أي  وجة ستحدد يعقل 
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ن  ريدا  دفنه. فيما يتعلق بما  فضل به يدفن المتوفى؟ أعتقد أ  ال وجت

ابنها بشأ  وجود األب ووجود األم، أيهما أولى به؟ األم قلبها يتفطر على 

المتوفى ربما أ ثر من األب، فهل يقدم األب لواليته، أم  قدم األم 

رفنا ، وأعتقد أ  ع  سهلةلعاطفتها، أم يقدم اإل وا ؟ هذه المسألة ليست 

 5يحكمها بسالسة وسهولة، فنحن نقدم الكبير، وأحيانًا قد يكو  لدى 

المتوفى عشرة   وة ولكن يتقدمهم العم والكل يسمع له، أو قد 

ال ا  والكل يسمع له، أو قد  تقدمهم األم والكل يسمع لها، يتقدمهم 

فنحن ال نتد ل ونقو     القانو  مع فال  أو مع فال ، فلنتر  األمر 

 لواقعنا الذي نحن عليه، وأسأ  ا  للجميع العمر المديد، وشكرًا.  
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 15أنا مع نص المادة الوارد من الحكومة.  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ا بالنسبة  لى حار  المقبرة، أعتقد أ  مجلسنا ومجلس النواب يقر

القانو ، ولكن  ذا  ا  هنا  أي  لل في  طبيق هذه المادة سواء من 

  ر  من الجهة التي   ال  القرارات، أو من  ال  األمور اإلدارية التي

فالبد من محاسبة الجهة المعنية، ألنه من الطبيعي ،  مثل هذا القانو 

 20أ  يأ ي القانو  أوالً وبعد ذلك  نظم األمور التالية، فإذا أقر القانو  

بو ع حرّا  على المقابر فعلى الجهة المس ولة أ   طبقه، و ذا لم يتم 

لمعنية من قبل مجلس النواب  طبيق القانو  فالبد من محاسبة الجهة ا

 سواء  ا  بالتحقيق أو بتوجيه س ا  أو باالستجواب، وشكرًا.
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

نحن بصدد مشرو  قانو ، وما  طرقت  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5طأ، وبالتالي بدايةً نحن نبحث  ليه مجرد رأي يحتمل الصواب ويحتمل ال 

من الممكن  رجا  المادة  لى وفي القانو  ــ و ما  فضلت معاليك ــ 

اللجنة، وبحث  لية و ع مثل هذه الضوابط، والمسألة ليست أ  نسير 

رفٍ قد ن تلف عليه فيما بعد، فنحن نضع قانونًا ومن ثم نتفق في ع  

 عليه، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 رًا،  فضل األخ  الد محمد المسلم.شك 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 15يكو     و ع الحرا  على المقابر  شكرًا سيدي الرئيس، 

 وفًا من سرقة الجثث للتطبيب والتشريح، وهذا الت وف مبرر في 

ال ار ، ولكن ليس له مبرر دا ل مملكة البحرين. عندما  عاد المادة 

، %100 ليها شيئًا، والمادة صحيحة  لى اللجنة فاللجنة لن  ضيف 

 ن مع اإل وة المعنيين.يونحن ناقشناها مر 
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

و ع حار  على المقبرة ليس فقط من أجل  فادي ، أخ  الديا  

سرقة الجثث، و نما أيضًا للسماح بالدفن وفقًا لإلجراءات المتبعة، وذلك 

ة بالدفن، وهذا التصريح بأ  يكو  هنا   صريح من الجهة الم تص
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 هذا هو األسا  من وجود الحار . ويقدم  لى حار  المقبرة، 
 

 خالد محمد المسلم: العضو

نحن لدينا عدة أديا ، وهنا  أديا   حر   سيدي الرئيس، 

 5 الجثث، ولها مقابر  ذلك.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

المسلمين وعند حتى عملية الحر  عند الهندو  بمثابة الدفن عند  

ن، ولكن المهم أال  تم عملية الدفن أو الحر   ال بوجود يالمسيحي

 10 صريح رسمي من الجهة الم تصة، فيسلم هذا التصريح  لى حار  

  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد.  المقبرة.
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

نحن  ذا و عنا نص في القانو  وار أينا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15أنه البد أ  يكو  هنا  حار  على المقبرة، فكل جهة م تصة  فيه

ن حار  للمقبرة، ال نضيع الوقت بالقو   نه على أرض ييفترض عليها  عي

الواقع ال يوجد حار  للمقبرة، بل يجب أ  يكو  هنا  حار  للمقبرة. 

 ذا  ا  في الو ع الراهن ال يوجد حار ، فلنعين حارسًا، ولننظم 

لقانو ، هذا األمر مهم سواء على المستوى التنظيمي أو على األمر وفقًا ل

 20المستوى األمني، وبالتالي نضع النص ونتمسك به، والجهات المعنية 

 ن حار ، وشكرًا.يعليها أ   لت م بتعي
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي محمد ال  اعي. 

 25 
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 خزاعي:الدكتور محمد علي محمد ال العضو

نقترح الموافقة على المادة  ما وردت  شكرًا سيدي الرئيس، 

في مشرو  القانو  الوارد من الحكومة، بدالً من  عاد ها  لى اللجنة، 

 وشكرًا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  اللجنة  طلب التصويت على المادة  ما وردت من شكرًا،  

لمادة  لى اللجنة أم الحكومة، فهل ما ا  هنا  أحد متمسك بإعادة ا

نصوت على المادة؟  ذا  م التصويت على نص المادة  ما ورد في مشرو  

 10القانو  الوارد من الحكومة، فسيتم التصويت عليه بالتعديل المطلوب 

الطبيب المعالج أو الطبيب >من األ ت دال  ال ايد والذي ينص على: 

، هل <لمتوفىالكشف على ا الذي أجرى.... ...الشرعي بحسب األحوا 

 هذا هو التعديل؟
 

 15 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

ال يا سيدي الرئيس، لإليضاح فقط،  الم األ ت دال  ال ايد  

التي أعدناها  لى اللجنة.  11هو عن المادة السابقة، وهي المادة 

وب صوص المادة التي نناقشها حاليًا اللجنة  وصي بالموافقة على نص 

الطبيب >المادة  ما ورد في مشرو  القانو  مع  صحيح  عريف 

 20م ها ين الكلمتين. ما قرأ ه يا سيدي الرئيس أي مع است دا <،المعالج

( التي أعدناها  لى اللجنة لم يد من الدراسة، 11 ا  في المادة )

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25يا أ ت دال  ال ايد، في حالة الوفاة الطبيعية ال يجو  شكرًا،  
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ن دفن الجثة بغير  صريح من الطبيب المعالج في و ارة الصحة. أرجو م

األ ت نانسي دينا مقررة اللجنة  عادة قراءة نص المادة بعد التعديل، 

 .نانسي دينا  يلي  ضوري فضلي األ ت 

 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

(: 14نص المادة بعد التعديل: المادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

في حالة الوفاة الطبيعية ال يجو  دفن »( بعد  عادة الترقيم: 15المادة )

الجثة بغير  صريح من الطبيب المعالج في و ارة الصحة، و ذا وجدت 

شبهة  د  على أ  الوفاة جنائية، أو ظروف  دعو  لى ذلك فال ي صرح 

 10بالدفن  ال بعد  بالغ الجهة القضائية الم تصة، والحصو  على  صريح 

منها بالدفن بعد  يدا  الطبيب الشرعي  قريره، وعلى حار  المقبرة 

 اح بدفن أي جثة  ال بعد استالمه لتصريح الدفن<، وشكرًا.عدم السم
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

طبيب الصحة الم تص »المادة  قو :  شكرًا سيدي الرئيس، 

ش ص ما في مستشفى  اص فما هو  يفإذا  وف، «في و ارة الصحة

 20هنا؟ هل ينقل  لى و ارة الصحة إلعطائه شهادة وفاة؟!  اإلجراء المتبع

أ منى عليكم التأني هنا، ال أعرف لماذا نحن مستعجلو  على هذا 

القانو  ونقوم بتصحيحه في الجلسة، األمر الذي قد يجعلنا نت ذ قرارات 

سريعة، و أ  المجلس لجنة اجتما  اليوم!  ذا  انت هنا  مالحظات 

جنة ليناقشوها ويرجعوا لنا في األسبو  القادم بما فلتعط لألعضاء في الل

 25 يرونه مناسبًا...
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 الرئيـــــــــــــــس:

األخ رئيس اللجنة قا  صو وا على التعديل، ونحن قلنا فلنتأنى  

حيث    هنا  مقترحات أ رى يجب النظر فيها، وفي النهاية الرأي يعود 

 . ليكم..

 5 

 العضو جمال محمد فخرو:

القرار لديك يا سيدي الرئيس حتى ن حسن الصياغة، وال يمكن  

 أ  نستعجل بهذه الطريقة، وشكرًا. 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل سعادة األخ غانم بن فضل هذا هو الصحيح، شكرًا،  

 البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 15عندما ط رحت فكرة  عادة المادة  لى  س،شكرًا سيدي الرئي 

اللجنة ظهر  ساؤ ، ولن نضيف شيئًا، وأنا أ وقع أنكم لن  ضيفوا 

شيئًا، ولكنني أ منى أمرًا واحدًا فقط، فنحن نتكلم حاليًا نيابة عن 

جهات حكومية أ رى، فو ارة الصحة ــ مع احترامي لها ــ وو ارة 

كلم عن مو و  )حار  الدا لية  ذلك، نحن لسنا م ولين بالت

 20المقبرة(، فالمقابر  تبع و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، 

والمطلوب هو أمر واحد فقط، وهو أ  نرجع  لى اللجنة وي ستدعى فقط 

ش ص مس و  من قبل و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، حتى 

، وهل نعرف     ا  هنا   وجه  لى  عيين حرا  للمقابر أم ال

باإلمكا  أ  يعين القائمو  حاليًا على المقابر ــ سواء  ا  الم ذ  أو 



 16المضبطة       م4/2/2018 ( 86)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

اإلمام أو أي ش ص ــ للقيام بمهام الحار ؟ وهذا هو الحاصل فعالً، 

حيث    الممارسة الحالية في مدينتي مثالً، في  ل مقبرة مسجد، 

 غسيل والمسجد فيه  مام وم ذ ، وحاليًا الم ذنو  هم من يقومو  بعملية 

المو ى ودفنهم، ونحن من نسجل عندهم حيث نجلب لهم شهادة الوفاة 

 5من و ارة الصحة، وحاليًا سوف ي طلب  صريح من الجهة القضائية في 

حالة الوفاة الجنائية، فنبدأ بجلب التصريح وي سجل في سجل  اص، 

وهكذا. وس النا  لى اإل وة في و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف 

ل هنا   وجه  لى  عيين حرا  للمقابر؟ ربما  كو  العملية هي ه

 كليف ش ص ما، وعندها ي ضاف مسمى هذا الش ص في القانو ، 

 10وأنا أقو :    على من يقوم بالدفن عدم السماح بدفن الجثة أيًا  ا ، 

سواء  ا  الم ذ  أو الحار  أو غيرهما، فال يسمح بالدفن، و ذا دفن 

ية فيكو  هو المس و ، وي عاقب ئة وجود شبهة جنابدو   صريح في حال

عندما يذهب  أ يده، ( من هذا القانو ، هذا ما أود 22بالمادة )

 يجاد لفظ مناسب لهذه الج ئية فقط، وليس عليهم القانو   لى اللجنة 

 15 عادة النظر في المادة  كل، حيث  نني أ صور أ  الجميع متفق على 

مة هي األسلم واأل ثر  حكامًا، أ  المادة  ما جاءت من الحكو

ولكننا يجب أ  نحصل على مسمى لهذا الش ص الذي سيقوم بمهمة 

وعلى حار  المقبرة عدم >الدفن. أنا أسأ  اآل  ب صوص هذه المادة: 

، فلو جاء أهل <السماح بدفن أي جثة  ال بعد استالمه لتصريح الدفن

 20سيقو  النا  ليس المتوفى ومعهم التصريح، فلمن يسلم هذا التصريح؟ 

لدينا حار  في المقبرة مثالً، وسنقو  للجهة الحكومية عينوا حراسًا! 

لكن ربما لدى الجهة الحكومية  وجه   ر، فليأتِ ش ص من الجهة 

 المعنية ويناقشوا هذه اإلشكالية وننتهي، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

نجي رئيس شكرًا،  فضل األخ الد تور عصام عبدالوهاب البر  

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 
 

 5 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

بالنسبة  لى اال تالف الذي حصل بشأ    شكرًا سيدي الرئيس، 

، يكفي <أو عبارة >الطبيب المعالج <عبارة >طبيب الصحة الم تص

في  ، والطبيب المعالج له  عريف  اص<الطبيب المعالج>أ  نقو  

التعريفات، وهو الطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب من جامعة 

 10معترف بها وعلى ر صة م اولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

كفي بدو    افة <  وال دمات الصحية،  ذ  عبارة >الطبيب المعالج

. يكفي في رأيي أ  نقو  <الطبيب المعالج في و ارة الصحة>عبارة 

المعالج<، أعتقد أ  هذا هو التعديل فقط، وأعتقد أنه ليس  >الطبيب

 في المادة أي شيء وهي صحيحة ووافية بالغرض، وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

سيشمل الطبيب المعالج في  <الطبيب المعالج>أي أ  شكرًا،  

 فضل األخ عاد  عبدالرحمن و ارة الصحة أو في المستشفيات ال اصة. 

 المعاودة.
 20 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

لم أ د  ال  صرارًا على المادة  ما هي،  شكرًا سيدي الرئيس، 

بل    مبررات  رجاعها   يدها قوة؛ ألننا  دنا أ  نصوت عليها، ثم 

بدرت فكرة المستشفيات ال اصة، فلو قمنا بالتصويت عليها قبل 

 25فستأ ي وسيتذ ر  رجاعها  لى اللجنة لما  ا  في ذهننا ذلك أصالً، 
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أحد األعضاء هذه الفكرة وسيقولها وسوف نرجع المادة. مي ة النص 

األصلي هو أنه  مت صياغته من قبل الم تصين القانونيين والم تصين 

في المو و  نفسه من الم تصين بالصحة، ولذلك جاء أ ثر حبكة، 

طبيب >أ  بل حتى الوفاة في مستشفى  اص  عالجها هذه المادة.  ما 

 5، المادة عندما أعد ها الحكومة <الطبيب المعالج>أ بط من  <لصحةا

>في حالة الوفاة الطبيعية ــ بجميع  برائها المتعلقو  بهذا القانو  ــ قالت 

، «ال يجو  دفنه بغير  صريح من طبيب الصحة الم تص بغير  صريح

والتصريح معناه أنه نظر  لى أوراقه في المستشفى ال اص أو في بيته 

حيث يقرر ذلك، هو ، أل  لديه  برة فبذلك اوأعطاه  صريحً ذلك غير أو

 10ولذلك هذا النص ي غطي جميع و لى غيره، عليه كشف اليحتا   لى  نه 

المقترحات التي ط رحت. مو و  المستشفى ال اص، حتى لو  انت 

الوفاة في مستشفى  اص، فيجب أ  يمر من  ال  القناة الرسمية، أل  

اصة متنوعة، فهنا  مستشفيات  اصة  بيرة، وهنا  المستشفيات ال 

مستشفيات  اصة صغيرة، فقد يموت أحد فيها ويعطي أي طبيب شهادة 

 15وفاة، ولذلك هذا النص أ بط، و صريح طبيب الصحة ــ  صريح فقط 

وليس  قرير  امل عنه ــ ي يد المادة قوة، وي يد اللجنة  مسكًا بهذا 

 النص، وشكرًا.

 

 ــــــس:الرئيـــــــــ

 20 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

المادة فيها الكثير من األ طاء و حتا   شكرًا سيدي الرئيس، 

 لى  رجاعها  لى اللجنة، وأنا أثني على ما  فضل به سعادة و ير ش و  
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مجلسي الشورى والنواب، فهذا هو الكالم الصحيح، وهو أنه يجب 

ب أي مس و  من قبل  دار ي األوقاف، فينتدب  لى اللجنة ويناق  انتدا

األمر و  طرح وجهات نظر السادة األعضاء، ومن ثم ي ت ذ القرار السليم 

 إلقرار هذه المادة، وشكرًا.
 5 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

 ؟هنا  مالحظات أ رىهل شكرًا،  
 

 (ال توجد مالحظات) 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 يوافق المجلس على  عادة هذه المادة  لى اللجنة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

ي  ذ    عاد هذه المادة  لى اللجنة. وننتقل  لى المادة التالية،  فضل 

 اللجنة. ةمقرر تاأل 
 

 20 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 دة.حذف هذه الماالموافقة على  وصي اللجنة ب (:15المادة ) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ جما  محمد  هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 25 ف رو.

 



 16المضبطة       م4/2/2018 ( 90)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

 العضو جمال محمد فخرو:

س الي هو: لماذا ألغيت هذه المادة؟  شكرًا سيدي الرئيس، 

 اللجنة لم  ذ ر سبب حذف هذه المادة.

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 عادة  رقيم المواد، فلذلك  وصية اللجنة بالنسبة  لى  تألنه  م 

( هي الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة مع 15المادة )

  عادة الترقيم. 

 

 10 العضو جمال محمد فخرو:

لكن لماذا  م حذف هذه المادة؟ وهل  م حذفها نهائيًا من  

 القانو ؟ األمر ليس وا حًا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 ساؤ  األخ جما  ف رو في مكانه،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20سبب الحذف، طبعًا اإل وة النواب أيضًا حذفوا هذه معرفة فقط نريد 

يعتبر المولود أو المتوفى »ولكن لدي مالحظة: المادة  قو  المادة، 

، «مقيدًا بسجل المواليد أو الوفيات، حسب الحالة، عند   مام القيد

ش ص  ذا و ع معلومات ناقصة فال يعتبر المولود أو المتوفى الأي أ  

مقيدًا  لى أ  يتم  جراءات القيد، عند ذلك يعتبر مقيدًا أو ال، فالمسألة 
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هذه المادة  حتا   لى ذ رها في القانو  أم ال؟ و ال فإ  أي  هي هل

ش ص يستطيع أ  يسجل اسم المولود فقط ويعتبر مقيدًا، وهذا غير 

 صحيح، والبد من ا با   ل اإلجراءات و ال فلن يعتبر مقيدًا، وشكرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

هذه على  لٍ سنقف عند هذه المادة وسن جل مناقشة  شكرًا، 

 فضلي األ ت دال   المادة وباقي مواد المشرو   لى الجلسة القادمة.

 جاسم ال ايد. 

 

 10 دالل جاسم الزايد: العضو

فقط أ منى على اللجنة النظر في  شكرًا سيدي الرئيس، 

ءات دعاوى ا تساب األسماء واأللقاب االمرسوم بقانو  بشأ   نظيم  جر

ر بطة بهذا المشرو  بقانو ، و عديلها، أل  بع  نصوص هذا المرسوم م

 وشكرًا.

    15 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، أنتِ قلتِ  المك وأعتقد أ  اإل وة في اللجنة سمعوا  

ما ذ ر ه. قبل أ  أرفع الجلسة،  ل عام وأنتم ب ير، نحن نعي  هذه 

األيام ال ا رة بالمناسبات الوطنية، ولدينا مناسبة ذ رى الميثا  الذي 

 20أيام، ونحن حريصو   10رابع عشر من هذا الشهر، يعني بعد يصادف ال

على االحتفا  بهذه المناسبة و عطائها ما  ستحق فعالً من  قدير و قييم؛ 

ألنها نقطة فاصلة في  اريخ البحرين الحديث، ولذلك ار أينا أ  نأ ذ 

رأيكم على أ   كو  الجلسة القادمة م صصة لالحتفاء بذ رى 

ن  أثير الميثا  بجوانبه الم تلفة على حيا نا في الميثا ، بحيث نبي
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البحرين سواء  انت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، حيث 

يعتبر ثمرة من ثمار المشرو  اإلصالحي لصاحب الجاللة، فهل يوافق 

فبراير  11التي  وافق يوم المجلس على أ    صص الجلسة القادمة 

 ل الوطني؟لالحتفاء بذ رى ميثا  العم

 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  سوف نحيل ما  بقى من بنود جدو  أعما  هذه الجلسة  لى    

 10 وأرفع الجلسة. وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكر م جميعًا. جلسة قادمة. 

 

 

 (ظهرًا 1:30)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 15 

 

 الصــالحعلي بن صــالح   عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام للمجلس 

    


