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 5 سادسة والعشرين المضبطة الجلسة 

 الثالثدور الانعقاد العادي 
 الخامس الفصل التشريعي 

 
 26الرقـم:    
 10 هـ1442  شعبان  29التاريخ:   

يل  11     بر  م 2021 إ
 

الشورى جلسته   الانعقاد عشرين  ال ة وسادسالعقد مجلس  من دور 
، عند الساعة العاشرة  عن بُعد  الخامسمن الفصل التشريعي    الثالثالعادي  

 15هـ الموافق  1442  شعبان  شهر   من  التاسع والعشرين  الأحدمن صباح يوم  

يل    من شهر   الحادي عشر بر علي    السيد، برئاسة صاحب المعالي  م2021  إ
أصحاب السعادة أعضاء    مشاركة ، ورئيـس مجلس الشورى  بن صالح الصالح
 المجلس وهم: 
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الووت  .   العضوووووووو الووتساو م ادااووووووووو      وووت 
الوعو  و .  يضو ووووت  وووووووووو لو   الووووتسواوو    الوعضوووووووو 
الوووووو ووووووتا .  يضوووووو ووووووت  وووووو ووووووت    الووووووعضوووووووووووووو 

 إ ووووو  لبن الد.   ت. داووووو    التساو   العضوووووو  
 الووووووعضووووووووووووو  وووووو وووووو    وووووو وووووو ووووووت  وووووو وووووو  .
الوووو ووووعوووودوووو .   الووووعضوووووووووووو  وووو ووووعوووو   وووو وووو ووووت 
لوووو وووو   ووووووووووو وووو وووو  .   الووووعضوووووووووووو  وووو ووووبوووو وووو  
 العضوووووووو الووتساو م   وو   لدووت  ال وو  وووووووون. 
الووووو وووووبووووو  . ضووووودوووووبووووو    الوووووعضووووووووووووو  ووووووا  
لوووووودوووووو  .  لوووووودووووووت    الووووووعضوووووووووووووو  وووووووا  
الووووو.وووووعوووووبووووو ووووو . ضووووو وووووت  ووووودووووو      الوووووعضوووووووووووو 
الووو اووووووووو ووو ووو . موووو لووووت ضاوووووووووبووو    الوووعضوووووووووو 
الووووو ووووو.ووووو لووووو . يضووووو وووووت   الوووووعضوووووووووووو     ووووو  

الووووووو ا وووووووت. الوووووووعضووووووووووووووو        ووووووو  وووووووووووووو  
إدوووو ا ووووبوووو   وووو.وووو وووو   .  الووووعضوووووووووووو   ووووووووووو  
لووووووودوووووووت   ووووووو  .   الوووووووعضووووووووووووووو   وووووووووووووو  
الوو ضوووووووووو لوووو . موو ووبوو وووو    الووعضوووووووووو  ووووووووودووبوو وووو  
الووودووو وووو   وووو .   الوووعضووووووووووو  وووووووووو وووبووو   وووووووووو    
لوووووبوووووت     ضووووو ووووو .  الوووووعضووووووووووووو  وووووووووووو    
الووووت  وووووووووو  .   الوووعضووووووووووو  وووووووووودوووو    وووووووووو لووو  
الوو ووعوووو   م.  لوودووووتالوو ضوو وو   لوووو      الووعضوووووووووو 
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لوودووووتالوو ضوو وو   وو وو ووووت  وو  ووووووووبوو .   الووعضووووووووو 
يدوووو  لودووووتالوعو  و  ضاووووووو   الووووتسواوو    ن.الوعضوووووووو 

 العضوووووووو الوتساو  لدوتالع    لدوت  الع  و  .
الووووت  ووووووووووو  .  موووو وووو   لوووودووووت    الووووعضوووووووووووو 
 العضووووووو لدتالو  ل لدتال اوووووو  ال . ووووووو . 
الووووووعوووووو ا  .  لوووووودووووووت   لوووووو وووووو    الووووووعضووووووووووووو 
 العضو التساو م   ط   لدتال د   ال و   . 
الوووووو وووووو  وووووو .  يضوووووو ووووووت   الووووووعضوووووووووووووو  وووووو ا  
الوووو.ووووعووووبوووو وووو .  الووووعضووووووووووو  ووووب وووووووووون  ا ووووووووووت 
الوووتساو     وووت ل   ضاووووووو  ل  .  العضوووووووو 

 ضووووووو التساو     ت ل      ت ال  ال . الع
 العضوووووووو الوتساو   . وووووووو     وت  ووووووو ضو  .
الووووو ووووو  وووووت.   الوووووعضووووووووووووو  ووووو.ووووو   وووووو وووووووووووو  
إ وو وو  مضووووووووو  .  الووعضووووووووو  وووو  اوووووووو    وو.وووو  
الوووووو وووووو وووووو ووووووو . لوووووو وووووو    الووووووعضووووووووووووو  وووووووا  
 الووووووووعضووووووووووووووو  وووووووو لوووووووو    وووووووو    وووووووو  وووووووو .
ضوووو ووووبووووتا .  إدوووو ا ووووبوووو    الووووعضوووووووووووو  وووو  ووووووووووو  
الووووو ووووواووووو .  يضووووو وووووت   الوووووعضووووووووووووو  وووووو وووووووووووو  

 
أحمد العصفور الأمين العام    المستشار أسامةسعادة  الجلسة  شارك في  وقد  

   لمجلس الشورى.
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 كل من: الحكومة هذا وقد مثل   
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى  -1

 والنواب. 
الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس  -2

 5 المجلس الأعلى للبيئة. 

 
 

 الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم: شارك فيكما 
 

 10  :النفطمن وزارة  •

 السيد حسين جعفر مكي مستشار بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.  .1

 سليمان روحي المصيص مستشار قانوني.السيد  .2

 

 الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: من وزارة  •

التقويم   .1 إدارة  مدير  المحروس  عباس  لمى  البيئية  السيدة   15والرقابة 

 بالمجلس الأعلى للبيئة. 

التنوع  .2 إدارة  مدير  بأعمال  القائم  الوسمي  عبدالله  نوف  السيدة 
 الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة. 

 السيد صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة.  .3

 20 السيد بدر صالح التميمي رئيس المجلس البلدي الجنوبي.  .4

س اللجنة المالية والقانونية بمجلس السيد باسم عبدالله المجدمي رئي .5
 المحرق البلدي. 

الخدمات  .6 لجنة  رئيس  الوداعي  براهيم  إ شبر  السيد  الدكتور 
 والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي.

 25 السيد سامر أحمد الخروف استشاري شؤون الإشعاع النووي. .7
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السيد محمد الأمين حسن الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة  .8
ية. والثرو  ة البحر

 السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي مستشار قانوني بشؤون البلديات.  .9

الأعلى  .10 بالمجلس  قانوني  مستشار  العتيبي  سليس  حسن  السيد 
 5 للبيئة. 

 

 : المواصلات والاتصالاتمن وزارة  •

البيئة  السيد   .1 وحماية  السلامة  إدارة  مدير  المرباطي  يوسف  محمد 
ية بشؤون الموانئ والملاحة.  البحر

 10 دة كوثر عبدالرضا غلوم باحث قانوني أول. السي .2
 

 : من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب •

الشورى  - مجلسي  لشؤون  المساعد  الوكيل  الفايز  أحمد  دينا  السيدة 
 والنواب. 

 15 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.  -
 

 من وزارة الصحة:  •

براهيم الهرمسي الهاجري الوكيل المساعد للصحة  .1 الدكتورة مريم إ
 العامة.

 20 الدكتورة نجاة محمد أبوالفتح مدير إدارة الصحة العامة. .2

 السيدة رجاء رضا السلوم رئيس قسم صحة البيئة.  .3

 

 الصناعة والتجارة والسياحة: من وزارة  •

 .العيد مستشار خبير الشؤون القانونية  منعمحمد عبدالم السيد -
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   :شؤون الـكهرباء والماء وزارةمن  •

يعات  - للتوز التنفيذي  الرئيس  نائب  فخرو  محمد  عدنان  المهندس 
 وخدمات المشتركين.

 
الجلسةكما   في  الأمين   شارك  الجيب  يوسف  ية  فوز  5الدكتورة 

والسيد  والبحوث،  والإعلام  العلاقات  لشؤون  المساعد  العام 
الجلسات  لشؤون  المساعد  العام  الأمين  الصديقي  محمد  عبدالناصر 
هيئة   رئيس  غربال  عبدالسلام  نوفل  الدكتور  والمستشار  واللجان، 

بالمجلس القانونيين  والمستشارين  المعدد من  ،  هيئة  ستشارين  أعضاء 
الأقسام    شاركالقانونيين، كما    10عدد من مديري الإدارات ورؤساء 

 الرئيس الجلسة: معاليوموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح 
 

 : الرئيــــس
بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة  

 15من الفصل التشريعي    الثالث من دور الانعقاد العادي    السادسة والعشرين 
السابقة  ،  الخامس الجلسة  عن  الغائبين  الأعضاء  أسماء  بتلاوة  ونبدأ 

د  المستشار أسامة أحم. تفضل الأخ  والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة
 الأمين العام للمجلس.   العصفور
 

 20 : الأمين العام للمجلس

السلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته، وأسعد الل   ه  شكرًا سيدي الرئيس،  
لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة   صباحكم جميعًا بكل خير،

 وشكرًا. ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، ،  من دون عذر
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 : الرئيــــس
متوافرًا.   الجلسة  لانعقاد  القانوني  النصاب  يكون  وبهذا  شكرًا، 

إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على    الآنوننتقل  
السابقة، الجلسة  عليها؟ مضبطة  ملاحظات  هناك  الأخ    فهل  تفضل 

 5 الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 :الدكتور محمد علي حسن عليالعضو 
  ً ، يتعلق بالاسم  40لدي تعديل في الصفحة  ا سيدي الرئيس،  شكر

بالانقراض، حيث  المهددة  للأصناف  العالمية  التجارة  لاتفاقية  المختصر 
 10س(، والكلمة الصحيحة هي )سايتس(؛ لذا أرجو  و وردت كلمة )سايك 

 وشكرًا. تصحيح الخطأ، 

 
 : الرئيــــس

الخطأ، تفضل الأخ  أرجو من الإخوان في المضبطة تصحيح  شكرًا،  
 15 أحمد مهدي الحداد. 

 

 :أحمد مهدي الحدادالعضو 
، حيث ورد  22لدي تعديل في الصفحة    شكرًا سيدي الرئيس،  

مجمعًا،    124مجمعًا، والصحيح أن عدد المجمعات    624أن عدد المجمعات  
 20 وقد ورد هذا الرقم بالخطأ مرتين، لذا أرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.
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 : الرئيــــس
   هل هناك ملاحظات أخرى؟شكرًا، 

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 5 

 : الرئيــــس
وننتقل الآن إلى البند    .عليها من تعديل  ي جرأ  بما  إذن تقر المضبطة   

مناسبة قرب  ببيان مجلس الشورى  ب   والخاصالتالي من جدول الأعمال  
الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور    تفضل  حلول شهر رمضان المبارك.

 10 الأمين العام للمجلس.  

 
 الأمين العام للمجلس:

الرئيس،   مناسبة قرب حلول  ببيان مجلس الشورى    شكرًا سيدي 
المبارك رمضان  يطيب  :  شهر  المبارك  رمضان  شهر  قرب حلول  بمناسبة 

يكات إلى المقام السا  15مي  لمجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبر
البلاد   عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجلالة  صاحب  لحضرة 

وإلى صاحب السمو الملـكي الأمير سلمان بن    ،المفدى حفظه الل   ه ورعاه
وإلى شعب   ،حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الل   ه

الـكريم على    ، البحرين  المناسبة  هذه  يعيد  أن  القدير  العلي  المولى  سائلين 
بالخ ير والي  الق الـكريم  البحرين   20وعلى    ، من والبركاتيادة الحكيمة وشعب 

الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من العزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل  
إنه سميع مجيب. كما   أعمالنا،  وتعالى صيامنا وقيامنا وصالح  الل   ه سبحانه 
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الشورى   مجلس  ب  جميعيدعو  الالتزام  إلى  والمقيمين  توجيهات  المواطنين 
ية   الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بالإجراءات الاحتراز
لمواجهة الفيروس خلال الشهر الفضيل، والالتزام بالتعليمات الوقائية من 
أجل سلامة الجميع، سائلين المولى عز وجل أن يتجاوز العالم هذه الجائحة  

ً و   ،في القريب العاجل  5 . اشكر
 

 الرئيــــس: 
ً شكرًا، إن شاء الل   ه يكون   ً ا  شهر يم نسأل  و  ، على الجميع  ا مباركً و  ا كر

وننتقل الآن   وكل عام وأنتم بخ ير.،  صيامه وقيامهل يوفقنا وإياكم  الل   ه أن  
 10مواصلة مناقشة تقرير لجنة  بإلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص  

البيئة، المرافق للمرسوم  المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بشأن  
  ، تفضل )ابتداءً من مسمى الباب السابع(  ، م2019( لسنة  65رقم ) 
براهيم منفردي الأخ  مقرر اللجنة.  رضا إ
 

براهيم منفرديالعضو   15 :رضا إ

ية من التلوثالباب السابع:  شكرًا سيدي الرئيس،      : حماية البيئة البر
 توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة. 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟   

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
التالية، تفضل الأخ  إذن ي قر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفرديالعضو   10 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:39المادة )  
 الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفرديالعضو   5 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:40المادة )  
 الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 وجد ملاحظات( )لا ت
 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 20إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفرديالعضو   :رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:41المادة )  

 الحكومة.
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفرديالعضو   :رضا إ
 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:42المادة )  

 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
، تفضل الأخ  الباب الثامنإذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفرديالعضو   15 :رضا إ

بالموافقة    :يئة العمل والبيئة الداخليةالباب الثامن: ب توصي اللجنة 
 على مسمى الباب كما جاء من الحكومة. 

 

 الرئيــــس: 
 20 ملاحظات على مسمى الباب؟ هل هناك  

 
 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟   

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
إذن ي قر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفرديالعضو   10 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:43المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15تفضل الأخ علي عبدالله    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 العرادي. 
 

 : علي عبدالله العراديالعضو 
الرئيس،   سيدي  أخرى  شكرًا  مرة  موصول  رئيس  إلى  والشكر 

 20امة على هذه المادة وبعض  ع ملاحظة  ريرهم. لديوأعضاء اللجنة على تق 
ً يتز   ها معظم مواد القانون في  نلاحظ أن   حيث   المواد الأخرى،  ا  د، مثل

المادة المادة  هذه   ،43   " التنبيهأضافت  آلات  ومن  واستخدام  ثم  "، 
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" الصوت أضافت  "ثم  ومن    "،ومكبرات  لذلكأضافت  الزمنية    والفترة 
وما    لآلات سيقرر ما هي اإذا كان المجلس  و  "،ا لما يقرره المجلس وفقً و

بشأن    فقط   ملاحظتي  ، فلماذا هذا التزيد؟هي الفترة الزمنية وما هي الآلية
ً   ،ضافة فقرات وعباراتإتزيد وال سئلة قانونية.  أا يضعنا في  وتحديدها دائم

الصوت مكبرات  فقط  التنبيه حددنا  آلات  من   5هناك حالات    ؟لماذا 
إذا كان كل ذلك سيحال إلى    ؟ أخرى. لماذا حددنا أن هناك فترة زمنية

ولـكن    ،مع المادة  التحديد والتزيد؟ أنا سأصوت   لماذا   ،اللائحة التنفيذية
موجود في  أنه  وأعتقد    ،في الأسبوع الماضي  اهذا المثال كان موجودً مثل  

المواد وف  ، مواد كثيرة بعد ذلك تإالتزيد في    وقعنا ضافة فقرات جديدة 
 ً  10وجد  ا، ولا يأحيانا في المحظور. النص كما جاء من الحكومة كان متوازن

ً  ،العامة يهذه ملاحظت ؛لتزيدإلى ا داع    .ا وشكر
 

 الرئيــــس: 
في مشروع  يا    ورد  كما  النص  إلى  الرجوع  تفضل  علي، هل  أخ 
 15 من الحكومة؟  الوارد القانون 

 

 : علي عبدالله العراديالعضو 
ن  ،لا لكيلا  الم  طيل فقط  في  توصي  ادة،الحديث  مع  اللجنة،  أنا  ة 

ملاحظتي  اللجنة، لكيلا نعطل المادة، و  ةتوصيوسأوافق بكل تأكيد على  
 20وإضافة    د،ملاحظة عامة على معظم مواد المشروع في موضوع التزي  هي

صوت  ن فقرات ستتكفل بها بعد ذلك اللائحة والقرارات. لا أطلب أن  
  وفقط   ،مع المادة الموجودة، وأنا في النص الأصلياءت  كما ج على المادة 

 ، وشكرًا. في معظم المواد اللاحقة يدإلى التز ر وددت أن أشي
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.   

 
 :الدكتور محمد علي حسن عليالعضو 

ً على ملاحظتهالعرادي  وأشكر الأخ علي  شكرًا،    5جديرة  ا  ، وهي فعل
إضافته من    ت ما تمبخصوص  لـكن  و  ،والتفكير بشكل عام  ،بالاهتمام

أوضح أن آلات التنبيه تختلف    ، قبل مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة
الصوت، النوع  ت ليسوهي    عن مكبرات  يقاس  و  ه،نفس   من  الصوت 

ضافات التي أضيفت من قبل مجلس  إال  أن  أعتقدلذا    ؛الشدةببالمدة و 
 10 ، وشكرًا.محلهاالنواب في 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟  

 
 15 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

  
 20 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 اللجنة.تفضل الأخ مقرر  
 

براهيم منفرديالعضو   5 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:44المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 موافقة( )أغلبية 
 

 الرئيــــس: 
 20،  الباب التاسعإذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
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براهيم منفرديالعضو   :رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على    : إدارة المواد الـكيميائيةالتاسع:    الباب 

 مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟   
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

التالية، تفضل الأخ  إذن ي قر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة   
 مقرر اللجنة. 

 
براهيم منفرديالعضو   :رضا إ

 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:45المادة ) 
 في التقرير. 
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 الرئيــــس: 
تفضلي الأخت الدكتورة    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 جهاد عبدالله الفاضل. 

 
 5 : الدكتورة جهاد عبدالله الفاضلالعضو 

مشكلة    لدي كانت    .جميعًا   صبحكم الل   ه بالخ ير   شكرًا سيدي الرئيس، 
على  المداخلة  طلب  وقد 43المادة    في  النظام،   ،  لدي  وصوت    تعطل 

وكان بودي   43كانت لدي استفسارات بخصوص المادة المجلس عليها. 
 ، وشكرًا.اللجنة عنها، ولـكننا صوتنا عليها أجابت لو 
 10 

 الرئيــــس: 
تكون    قد  في  هناك  شكرًا،  الإرسال  يكون  وقد  تقنية،  مشاكل 

 هل هناك ملاحظات أخرى؟ المنطقة لديكم ضعيفًا. 
 

 15 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 
 20 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 
براهيم منفرديالعضو   5 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:46المادة )  
 الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 10تفضل الأخ أحمد مهدي    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 الحداد.

 

 :أحمد مهدي الحدادالعضو 
، ولـكن  45كانت لدي ملاحظة على المادة  شكرًا سيدي الرئيس،   

 15 تم التصويت عليها، وشكرًا.

 
 الرئيــــس: 
 أخرى؟ هل هناك ملاحظات شكرًا،  

 
 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 5 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 10 

براهيم منفردي: العضو  رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:47المادة ) 

 في التقرير. 
 

 15 : الرئيــــس

الأخ  تفضلي  المادة؟  هذه  على  ملاحظات  هناك  دلال    ت هل 
 جاسم الزايد. 

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
الرئيس،     20لمادة  ا  بخصوص  اللجنة  إلىاستفسار    لديشكرًا سيدي 

مناولة   وأ ةالجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئجميع على " ي نصها:تال ( 47)
إقليم   عبر  مرورها  أو  الـكيميائية  المواد  استيراد  أو  نقل  أو  تخزين  أو 

  ، مع قرار مجلس النواب  توافقهااللجنة    ةجاء في توصي  حيث "،  ... المملـكة
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كلمةتصويب    على   أتفق   وأنا في  الإملائي  ولـكن    ،"الـكيميائية"  الخطأ 
أعتقد أن كلمة  وتم تعديلها إلى "تمريرها"    قدكلمة "مرورها"    إلىبالنسبة  

الأصح هي  القانون  مشروع  في  وردت  كما    إلىبالرجوع  ف  ،"مرورها" 
  سنجدها التشريعات التي نظمت مثل هذه الأمور  ولاتفاقيات الدولية  ا

 ً  5بري أو  مسألة المرور البا مفردة "مرورها"، وهي التي تتعلق  تستخدم دائم
ً   أنهامريرها" أعتقد  ت"  كلمةالمرور العابر.     هنا أنا لا أتكلم    ،اغير صحيحة قانوني

 ً ً   بلا  لغوي   أحببت المفترض أن تكون "مرورها" وليس "تمريرها".  فا،  قانوني
  أنها   غم رتغيير هذه المفردة    سبب   هامن رئيس اللجنة أو مقرر  أعرفأن  

ً   لغويًاالأصح     تستخدم   حيث كذلك  ت الدولية  حسب الاتفاقيا ب و   ،اوقانوني
 10 .وشكرًا  ،"ا "تمريره كلمة  ت "مرورها" وليس كلمة
 

 : الرئيــــس
إفادتنا بخصوص    منأخت دلال، أعتقد أن    ياشكرًا،    يستطيع 

اللجان أو    لشؤونهذا الموضوع من الناحية القانونية هو المستشار القانوني  
 15فما هي الكلمة القانونية الصحيحة في    ،القانونيين  المستشارين  هيئة  رئيس
الأخ    هذا  مثل  تفضل  القانوني    عبدالرحيم الوضع،  المستشار  علي  علي 

 لشؤون اللجان.  
 

 :  بالمجلس  شؤون اللجانالقانوني ل  المستشار
  ً ية  شكرًا سيدي الرئيس، فعل  20ا كلمة "مرورها" أصح من الناحية اللغو

أن كلمة "مرور" قد يكون بإرادة الشخص الذي يمر  ل"تمريرها"    كلمةن  م
يرجع إلى الشخص  ف إنما كلمة "تمريرها"    ، توافق المملـكة على المرور  أنأو  

 . وشكرًا ، أفضلال  هيكلمة "مرورها"  بالتالي ،بالمرور أمرالذي ي
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 الرئيــــس: 
غربال    عبدالسلام  نوفل  الدكتور  المستشار  الأخ  تفضل  شكرًا، 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.  
 

 5 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا كلمة "مرور" تستغرق المرور والتمرير.   
 ً   مشروع وردت في    كماا أكثر فصاحة وأدنى إلى أن يحتفظ بها  فهي فعل
 .  وشكرًا القانون،

 

 10 الرئيــــس: 

إذً   الأ  أنتم ا  شكرًا،  مع  كلمة    الزايد  الدل  خت تتفقون  أن  على 
"مرور" هي الأفضل. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيس  

 اللجنة. 
 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

ال  نرى  شكرًا سيدي  لا  نحن  كبير أن  رئيس،    كلمتي بين    الفرق 
توافقنا مع مجلس النواب من باب واحد فقط، وهو  و"مرور" و"تمرير"،  

لـكن    أن لوحدها  تمر  ية  الـكيماو المواد  أن  منها  يفهم  قد  "مرور"  كلمة 
فهي مفعول به في    ، هناك من يقوم بتمريرها أو بمرورهاتعني أن  "تمريرها"  

 20هي لا  ف  ،حيث المعنىإنما من  و  الإعراب   حيث ليس من    ة،الحال  هذه
لوحدها   بتمرير   بلتمر  يقومون  أشخاص  للمجلس  .  هاهناك  راجع  الأمر 

ً  لـكننا و  ،الموقر  بين الكلمتين، وشكرًا. ا لا نرى فرق
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 الرئيــــس: 
  ل لادخت  أ، والنو القانونين  والمستشار  ةالإخو   شكرًا، على كل   
  ولاكلمة "مرور" على "تمرير"،    فضلواــ    أيًضاقديرة    ةقانوني   وهي ــ    الزايد

  وكونهم   ، في مجلس النواب على كلمة  ة مع الإخو  الخلاف كبير أن    رى أ
المناسب القانونية  الكلمة  بالإمكان    فإن،  ةاعتبروها   5كلمة    استخدامكان 

أن"تمريرها"،    من  بدلًا"مرورها"   ونقبل    تبقى  أعني  "مرورها"  كلمة 
على   فهل    ةكلم   يحتصح بالتصويب  ية"،    ذلك؟   على   توافقون "الـكيماو

 . علي حسن يالدكتور محمد عل  تفضل
 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

أنه ليس لدينا مانع    ،افي رأيي مسبقً   نت بي    ،شكرًا سيدي الرئيس 
 .وشكرًا ،بقاء على كلمة "المرور" كما وردتإ كن الفيم من كلمة "مرور" 

 

 : الرئيــــس
 15 هل هناك ملاحظات أخرى؟  شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 : الرئيــــس
ب   المادة  هذه  على  المجلس  يوافق  قبل  تعديل  الهل  طرحته   20الذي 
 ؟  قليل 
 

 )أغلبية موافقة( 
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 : الرئيــــس
الماد  هذه  ت قر  المادة    ةإذن  إلى  الآن  وننتقل  المذكور.  بالتعديل 

 التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:48المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 10هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله   

   العرادي.
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
  ، ن طلب الكلمة في هذه المرحلةعشكرًا سيدي الرئيس، أعتذر   

 15  هللم أعلم على ماذا سنصوت،    كوني  ؛السابق  صويتصوت في الت أ  لم أنا  
   لجنة؟على توصية ال أممشروع النصوت على أصل 

 

 الرئيــــس: 
العرادي،    يا  علي  كلمة    الإخوةأخ  استبدلوا  النواب  مجلس  في 

ية"    كلمة   تصحيح   مع"تمريرها"  بـ"مرورها"   ً   تصحيحًا "الـكيماو  20  ا،لغوي
  التي دلال الزايد قالت إن كلمة "مرورها" هي الكلمة القانونية    الأخت 
أ  ، ستعملت  أن  يفترض والإخوة بستبدل  ت    نويجب  "تمريرها"  كلمة 
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المجلس    القانونيونن  والمستشار لمستشار  ال  ــ في  اللجان   شؤونالقانوني 
رئيس اللجنة  و  ،ــ أكدوا هذا الكلام  نيالقانونيورئيس هيئة المستشارين  

ية"    وأنأن تبقى كلمة "مرورها"    في لديه مانع    ليس تصحح كلمة "كيماو
ولذلك صوتنا على هذه المادة كما    ،حسب ما وردت من مجلس النوابب 

 5 ه العرادي.  تم الاتفاق عليه. تفضل الأخ علي عبدالل
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
  ة؟ م وكما وردت في الحك  ت المادة ليس  يعنيسيدي الرئيس،    شكرًا 
 . وشكرًا

 10 

 الرئيــــس: 
ية"    مع كما وردت من الحكومة    هي   شكرًا،  تعديل كلمة "كيماو

 ؟ ( 48على المادة ) ملاحظات   هناك هل لغويًا فقط، 
 

 15 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 

 20 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
  باب المسمى  إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى   

 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة. عاشرال
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المشعة:    الموادالعاشر:    الباب  بالموافقة على  والمصادر  اللجنة  توصي 
 كما جاء من الحكومة. الباب مسمى

 

 5 الرئيــــس: 

 ؟ الباب مسمى هل هناك ملاحظات على  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 ؟ الباب مسمىهل يوافق المجلس على   
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

، تفضل  الأول  الفصل إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى   
 الأخ مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 20توصي  (:  49: المادة )المؤينة  المشعة  والمصادر  المواد:  الأول  الفصل 

 اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
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 الرئيــــس: 
ادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي  هل هناك ملاحظات على هذه الم 
 الحداد.

 

 5 العضو أحمد مهدي الحداد:

  استيراد التي تقول: "يحظر    العبارة  بخصوصشكرًا سيدي الرئيس،   
..." هل هناك عقوبات أو جزاءات في حال مخالفة  النفايات  جلب   أو

 . وشكرًا ذلك،بشأن  الموقرة للجنة ؟ حبذا لو تفيدنا اأحكام هذه المادة
 

 10 : الرئيــــس

لشؤون  عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني  شكرًا، تفضل الأخ   
 .  اللجان

 

 :بالمجلس  اللجان لشؤون القانوني  المستشار
 15تعاقب على مخالفة أحكام هذه    92شكرًا سيدي الرئيس، المادة   

والغرامة بالسجن  مغط  ،المادة  هي  الخاص    في   اةوبالتالي  الباب 
 . وشكرًا ،بالعقوبات

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،    أقول   أريد  كنت شكرًا سيدي  العقوبات    باب  إن  أن 

 . وشكرًا  اللاحقة،  المواد   من  وغيرها  المادة  هذه   مخالفة   على   عقوبات   فرض ي
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 الرئيــــس: 
 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 10 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:50المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟   

 
 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

بالتعديل الوارد  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة    (:51المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15غانم بن فضل    أختفضل ال  دة؟هل هناك ملاحظات على هذه الما 

 البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.  
  

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
  الزايد   دلال   والأخت   العرادي   علي   الأخشكرًا سيدي الرئيس،   
 20 .وشكرًا أولًا، لهما الاستماع أتمنى الكلام، يطلبان

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  
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 العضو علي عبدالله العرادي: 
الرئيس،    سيدي  الحكومة    النصشكرًا  من  جاء    صياغته كما 
  ،الترخيص  منح  قبل  أمرًا  سنفرض   بأننا   ي تصور   ولا  أكثر،  مضبوطة

هي    بالترخيصالمرخصة التي ستقوم    الجهات  أنوخاصة أننا نتحدث عن  
 5،  التي يجب أن تفرض الاشتراط، وبالتالي هذا الاشتراط يكون بمناسبة

كلمة  إلى  "وبمناسبة"    عبارة  تغيير العملية وليس قبلها، فأعتقد أن    أثناءأي  
،  الأضبط  هو "قبل" ليس في محله، والنص الأصلي كما ورد من الحكومة  

 . وشكرًا المطلوب،  المعنى  إلى  يؤدي حيث 
 

 10 الرئيــــس: 

 ، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير. شكرًا 
 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  وأرى شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ علي العرادي،   
 15الاختلاف    تقليلعلينا  وأضبط،  النص كما جاء من الحكومة هو  الأن  

النواب وافقوا على النص    الإخوةإلى مشروع متكامل،    لنصلمع النواب  
أن نرجع إلى النص كما ورد    فأرى   ، كما ورد من الحكومة وهو الأفضل

 .  وشكرًا ،من الحكومة
 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
  ؛ ""قبلكلمة  إلى  "وبمناسبة"    عبارة  غيرناشكرًا سيدي الرئيس، نحن   

المشروعات    منض  تر في  هلأن ية أو    عندأصحاب  استخدام مواد كيماو
منتجة للإشعاع أن يأخذوا موافقة    أوأجهزة أو مواد مصدرة للإشعاع  
المرخصة أولً  قانونية،  المجلس والجهات   5ا. كلمة "مناسبة" ليست مفردة 

المف  فمن  الشيء،  عمل  قبل  يؤخذ  الموافقات  وأخذ  أن   ترضالترخيص 
إلى    هالذلك غيرنا  ،"وبمناسبة" التي ليس لها ربط بفكرة المادة  عبارة تغير  ت

منح  و   ،"قبل"  كلمة وقبل  الترخيص  منح  قبل  تكون  أن  يجب  "قبل" 
 . وشكرًا ،الموافقة

 10 

 : الرئيــــس
، ورد في المادة أن أخذ موافقة المجلس  علي  ولـكن يا دكتور محمد  

 يكون قبل منح الترخيص، فكلمة "قبل" موجودة. 
 

 15 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

الرئيس،   نعم  للتأكيد،    سيدي  جاءت  وقد  موجودة  بالفعل 
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 20إذن كلمة "بمناسبة" لا تخل بالمعنى أبدًا، وقضية "قبل منح  شكرًا،   

 تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.  الترخيص" موجودة كذلك. 
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 دلال جاسم الزايد:  العضو
الرئيس، شكرًا    هو    سيدي  الحكومة  مشروع  في  ورد  كما  النص 

الأسلم، حيث إن نص المادة يقول: "على الجهات المرخصة وبمناسبة منح  
هناك   أن  النص  هذا  من  والغرض  الغاية  أن  يستشف  التراخيص..." 

 5ية، ولذلك بعد الحصول على هذه الموافقات تم اشتراط أن  ئموافقة مبد
نح الترخيص. ما اتجهت إليه اللجنة من  يتم أخذ موافقة المجلس قبل م

تعديل والنص على: "على الجهات المرخصة قبل منح التراخيص..." معناه  
أنه في كل طلب سي قدم لابد من اتخاذ هذا الإجراء، وربما تكون هناك  
طلبات ست قدم وهي غير مستوفية للاشتراطات كاملة، أو غير مستوفية  

 10يذية من إجراءات وغيرها؛ لذلك أتفق مع  لما تم تحديده في اللائحة التنف
كما جاءت في مشروع    51من سبقوني من الإخوان بالكلام في أن المادة  
 القانون هي الأسلم صياغة ومضمونًا، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
 15شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون   

 مجلسي الشورى والنواب.  
 

 ورى والنواب:وزير شؤون مجلسي الش
أوافق الأخت دلال الزايد والأخوين علي    شكرًا سيدي الرئيس، 

 20العرادي وعبدالرحمن جمشير فيما ذهبوا إليه. لو أردنا أن نقر ب المعنى  
من   تبدأ  المادة،  هذه  وسط  اعتراضية  جملة  هناك  أن   فسنجد 
"... للمشروعات التي ي مكن أن يشمل..." إلى "... والأجهزة المصدرة  

المادة مرة أخرى  لل  وقرأنا  الاعتراضية  الجملة  أزلنا هذه  ولو  إشعاع..."، 
فسنجد أن النص الذي أتى من الحكومة هو الأصوب؛ ولو قرأنا النص  
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على النحو التالي: "على الجهات المرخصة قبل منح التراخيص أخذ موافقة  
المجلس قبل منح الترخيص..." فسنجد أن الخلل واضح جدًا. ما المراد  

ن الترخيص؟ ولماذا الترخيص؟ سيكون الجواب: "... للمشروعات التي  م
ي مكن أن يشمل نشاطها استخدام المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد  
ية والأجهزة المصدرة للإشعاع..."، لو أزلنا هذه العبارة وقرأنا المادة    5النوو

أخذ موافقة    على النحو التالي: "على الجهات المرخصة قبل منح التراخيص
المجلس قبل منح الترخيص" فلا أعتقد أنها تستقيم، والصحيح أن نقول:  
"على الجهات المرخصة بمناسبة منح التراخيص أخذ موافقة المجلس قبل  
منح الترخيص"، أي أن المادة كما جاءت في مشروع الحكومة أصوب  

 10 وأدق، وشكرًا.  
 

 الرئيــــس: 
 علي حسن علي.شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد  

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

بعد القراءة المتأنية الآن لهذه المادة أرى    شكرًا سيدي الرئيس،  
 أن النص الوارد من الحكومة بالفعل هو الأفضل، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
اللجنة  شكرًا،    رئيس  حسن  علي  محمد  الدكتور  إخوان  يا   20إذن 

الوزير كلهم قالوا إن النص الوارد من   والمتحدثون من الإخوان وسعادة
اللجنة   توصية  على  نصو ت  وبالتالي سوف  الأفضل،  النص  الحكومة هو 

تفضل الأخ الدكتور  بالموافقة على المادة كما جاءت في مشروع القانون،  
 عبدالعزيز حسن أبل. 
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الرئيس،   سيدي  الأخ    شكرًا  يتحدث  أن  قبل  أعلق  أن  أردت 

الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، وأتفق مع ما تفضلتم به، وأوافق  
 على قرار التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.  

 5 

 الرئيــــس: 
 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 10 

 الرئيــــس: 
 ؟ ( كما جاءت من الحكومة51)  هل يوافق المجلس على المادة 

 
 )أغلبية موافقة( 

 15 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  20 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:52المادة )  
 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 10 

 الرئيــــس: 
التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:53المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 لجنة؟ هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل ال 

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:54المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
ل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفض 

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:55المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
 20إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:56المادة )  

 الحكومة.
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 ئيــــس: الر

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:57المادة )  

 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 10 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    :(58المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:59المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 ة( )أغلبية موافق
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 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:60المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 10تفضل الأخ أحمد مهدي    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
الرئيس،   المادة    شكرًا سيدي  المصادر    60ورد في  تتم إعادة  أنه 

المصدرة   الجهة  أن  لو  ماذا  منها،  للتخلص  المصدرة  الجهة  إلى   15المشعة 
تنطبق على من يقوم بمخالفة    92رفضت استلام هذه الشحنة؟! هل المادة  

 إلى اللجنة الموقرة، وشكرًا. ذلك؟ السؤال موجه
 

 الرئيــــس: 
السؤال؟  شكرًا،    لديك إجابة عن  اللجنة هل   20تفضل  الأخ رئيس 

 الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،   سيدي  أحمد    شكرًا  الأخ  سؤال  فهمت  قد  كنت  إذا 

جهة مصدرة للنفايات  الحداد بشكل صحيح فإنه يذكر حالة إذا رفضت أي  
هناك   لأن  يحدث  لن  الأمر  هذا  أن  وأعتقد  أخرى،  مرة  استلامها 
الحدود وبين   عبر  النفايات  التجارة وتحرك  ت نظم عملية   5اتفاقيات دولية 
أن  المصدرة  للجهة  ي مكن  أنه  أعتقد  فلا  "بازل"،  اتفاقية  وتسمى  الدول 

نسمع   أن  الأفضل  من  أن  وأعتقد  النفايات.  استلام  رأي  ترفض 
الاتفاقية،   على هذه  تعديل  إذا كان قد حدث أي  البيئة  في  الإخوان 

 أعني اتفاقية "بازل" للمواد الخطرة والنفايات عبر الحدود، وشكرًا.  
 10 

 الرئيــــس: 
من الجيد أن نستنير بآراء الإخوة في المجلس الأعلى للبيئة،  شكرًا،   

المبعوث الخاص لشؤون    ةالأخ الدكتور محمد مبارك بن دينوأرى أن معنا  
 ، فليتفضل.  المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة

 15 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

وصبحكم الل   ه بالخ ير. مرحبًا  السلام عليكم    شكرًا سيدي الرئيس، 
الشورى،   مجلس  أعضاء  السعادة  وأصحاب  أنت  الرئيس  معالي  بك 

الموجود بين أيديكم، وأشكر   القانون  لمشروع   20أعضاء  ونشكركم على دعمكم 
المواد؛   مراجعة  في  بناء  بدور  قاموا  الذين  الإخوة و اللجنة  أشكر  كذلك 

وم تعد الوكالة الدولية  في بعض المواد. الي  آراءهمالأعضاء الذين أبدوا  
وعن   مشعة،  مواد  أي  عن  المسؤولة  الدولية  الجهة  هي  ية  الذر للطاقة 
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المواد   بين الدول؛ وموضوع استيراد أي مواد مشعة ــ وأغلب  التعامل 
بين مورد هذه  اشتراط  فيه  يكون  ــ  تكون لأجهزة طبية  اليوم  المشعة 

حيث يكون الاتفاق بين    المواد وبين الوكيل المستورد لهذه المواد المشعة،
هذين الاثنين بحسب اشتراطات مملـكة البحرين، التي تنص على أنه بعد  
 5انتهاء مدة الإشعاع يتم إرجاع المادة إلى الوكيل الأساسي؛ هذا هو النهج  
في   مشعة  مادة  هناك  أنه كانت  صادف  وقد  حاليًا.  به  نعمل  الذي 

ال ولـكن  استخدامها  مدة  وانتهت  السلمانية  وأغلق  مستشفى  أفلس  وكيل 
ية، وهم قاموا بتوفير   أبوابه، وتمت الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذر
مكان استطعنا أن نصدر له هذه المواد المشعة على حساب الوكالة الدولية  
ية موجود،  ية، فالتعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذر  10للطاقة الذر

المواد المشعة التي تدخل مملـكة البحرين،  وبناء عليه يتم التعامل مع كل  
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
ولبقية    الحداد  أحمد  للأخ  الجواب شافيًا  يكون  أن  أرجو   15شكرًا، 

 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات الإخوة الأعضاء. 
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة.   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي: العضو  5 رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:61المادة ) 
 في التقرير. 

 

 : الرئيــــس
 10تفضل الأخ علي عبدالله    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 العرادي.  
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
الرئيس،   سيدي  أخرى    شكرًا  مرة  موصول  رئيس  إلى  والشكر 

 15نته في أول  بي  ربما  مثال آخر    أيًضا   هذا   ،معالي الرئيس  .لجنةالوأعضاء  
ً أالفي    ةخلامد يفات. نجد أن جمل القانون في    اسبوع الماضي في بند التعر
 ً كما وردت من الحكومة  ة  الأساس أن الصياغة الأصلي و   ،تزيدفيها  ا  دائم

تمامً  آخر    ،امنضبطة  مثال  النشاط  "وهذا  مستوى  يجاوز  ألا  يجب 
  وأالغذاء    وأالماء    وأفي الهواء    لمؤينةا  الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة

 20المجلس الذي وردت    أن  بمعنى   "، الحدود التي يحددها المجلس  ن التربة ع
يفوتم    ه صلاحيات ً ا  ه تعر يفات ثم    بتداء اختصاصاته  وردت  في مادة التعر
قرارات  الأن المجلس هو من يصدر  ( 4)حددت المادة (، 4)في المادة 

الحدود التي يحددها  "وضعنا  و  " الحدود  عن"   وحذفنا غير ذلك. ثم أتينا  و
وفقً ن وربط  ،"المجلس ذلك  اللائحة  ا  تبينها  التي  والإجراءات  للضوابط  ا 
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ً لقانونلالتنفيذية   ابتداء يف   .  تعر يوجد  التنفيذية  لا  لا    ،للائحة  وانتهاء 
قرارات.  لامن سيصدر  هو  المجلس    طالما أنزيد فيه  تيحتاج النص إلى أن ن

 ً من  التحليلات التي أتتنا    معظماللائحة التنفيذية وردت في    عبارةا  طبع
ً   ، مجلس النواب وتوافقت اللجنة مشكورة معها من الناحية  وا  ولـكني شخصي

تزيدً ب  القانونية أجد  المجلس  أولً أنها  لمن جهة  ا،  ها   5ا ضمن صلاحيات 
ً   للإشارة إليها.   وجد ضرورةتوبالتالي لا   أصلًا  ف  لم نعر    أننا  ا والأهمثاني

ن اللائحة التنفيذية هي اللائحة التي يصدرها  إنقل  ، ولم  التنفيذية  اللائحة
ً ،  المجلس وتحدد الإجراءات والضوابط يفها أصل  ؛اونحن لا نحتاج إلى تعر

مرة   .وبالتالي هذا تزيد آخر   ،لأنها ضمن اختصاصات المجلس الأصيلة
 10نضع  وتزيد  ن أننا كلما  على  لـكن هذا مثال  وقف ضد النص  أ  أخرى لن

 ً في النهاية    من المؤكد أنني طلقه.النص ولا ت  تقيدالتفاصيل هنا إن ف اجمل
ً و ، غير مقبول اد فيه تزيدً أجولـكن ، لن أصوت ضد قرار اللجنة  .اشكر

 

 الرئيــــس: 
 15  ادة في الم   ان هناك تزيدً أ  الأخ علي العرادي  ىر ي  لى كل  ع شكرًا،   

في  ولـكنه مع توصية اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد    ليس له داع  
 . هل هناك ملاحظات أخرى؟ قرار مجلس النواب الموقر

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 20 

 : الرئيــــس
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
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 : الرئيــــس
،  الفصل الثاني  المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى إذن ت قر هذه   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

الثاني  المؤين  :الفصل  غير  )الإشعاع  المادة  اللجنة  (:  62:  توصي 
 من الحكومة.ت كما جاء  هذه المادةبالموافقة على 

 

 الرئيــــس: 
 10دة الأخ عبدالرحيم علي علي  ما هو الإشعاع غير المؤين؟ تفضل سعا 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. 
 

 :بالمجلس  لمستشار القانوني لشؤون اللجانا
يف في المادة )  مشروع القانون  ( من  1شكرًا معالي الرئيس، التعر

يقة مباشرة أو    نجميع أنواع الأشعة التي لا تؤدي إلى تأيي "   هبأن  15المادة بطر
  " أشعة الليزر وموجات الراديو والرادار ك عليها    سقوطهاغير مباشرة عند  

المادة  هو  هذا   في  الوارد  يف  يف  (، و1) التعر ً التعر يفً أحيان تعر يعد    ا ا 
 ً  ا. محضً   اعلمي
 

 20 الرئيــــس: 

 ؟ "التأيين". ما هو "تأيين "هو  "المؤين" 
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 : المجلس  لمستشار القانوني لشؤون اللجانا
يف    تعر ابالنسبة  هذا  قبل  هناك  فيه  المؤينة  ةشع ألإلى  ذكر   ،

الإشعاعات  بيتا و جاما  إشعاعات   وهذه  معرفة،  فغير  هي  عمومً ،  ا 
ً تتناولها  يمكن أن  مصطلحات علمية بحتة    .االلائحة التنفيذية وتضع لها تفسير

 5 

 الرئيــــس: 
كل     ول  أنت   ،على  فنيًا. قانوني  سعادة    ست  أن  أتصور  ولذلك 

ً   ، "المؤين"كلمة  معنى  يفهمنا  قد  بن دينة  مبارك  الدكتور محمد   ير خوة إا لل تنو
الأخ الدكتور محمد مبارك بن    تفضل ما هو المؤين؟ ،الأعضاء في المجلس

 10 للبيئة.  المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى   ةدين
 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 : جلس الأعلى للبيئةرئيس الم 
ينة  ؤ مواد م  تنشق إلى شقين المواد المشعة  شكرًا سيدي الرئيس،   

 15سيكون  هل استخدامهم    ،ستخداملا، وهذا يعتمد على ا مؤينةومواد غير  
 ً ً   اطبي المؤ   ؟ امثل أغلبيغير  و ستخدم  ي  هن  الطبية  الاستخدامات  يكون  في 

المؤين يستخدم في المفاعلات وإنتاج الطاقة وإنتاج  و   .تأثيره أقل من المؤين
ية   لا سمح الل   ه، وشكرًا. القنابل النوو

 

 20 الرئيــــس: 

تريد أن تقول لنا إن المؤين هو للاستخدام الخطر أي الإشعاعات   
ية وما شابهها. وغير المؤين للأغراض السلمية   مثل  الخطرة للأسلحة الذر

 كذلك؟ الأغراض الطبية وما شابهها. أليس  
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 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

 .نعم 
 

 5 الرئيــــس: 

رأي الأخ الدكتور محمد علي حسن علي،  لنستمع  ل على كل   شكرًا،   
 فليتفضل. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،   سيدي  به    شكرًا  تفضل  ما  إلى  الأخ  بالإضافة   10سعادة 

وأشعة    نةمؤي  أشعة تنقسم إلى نوعين    عةالأش  ينة،بن د  مبارك  الدكتور محمد
شعة المؤينة هي ذات الطاقة العالية  أوال  ن، ما تقوم بالتأييأي    غير مؤينة 

الإ فيها  تتحول  بروتوناتلـالتي  إلى  أن  نلا  و  ،كترونات  في  نريد  دخل 
ا  مأشعة جاما وأشعة إكس وغيرهتفاصيل علمية كثيرة، ومن أمثلة ذلك  

ية ذات الخطورة العالية  التي ت    عةمن الأش  15مثل  طلق من المواد الـكيمياو

اليورانيوم وغيره. الأشعة غير المؤينة هي الأشعة ذات الطاقة المنخفضة  
ا. فهناك فرق بين ما تقوم  م مثل أشعة الراديو، أشعة الميكروويف وغيره

يل المادة إلى الأيوناتالمشعة  به هذه المادة   وهي مادة  ،  المؤينة من تحو
وهي عكس  ،  كتروناتلـرة واحدة فيها البروتونات أكثر من الإذذات  

 20 ة، وشكرًا.المواد غير المؤين
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 الرئيــــس: 
يف  على كل ، ليس لنا إلا  شكرًا،    احترام كلمة العلم والعلماء في تعر
شرحفل  ،المفرداتهذه   محدد،  علمي  يف  تعر محمد    هها  الدكتور  سعادة 
، وذلك  رئيس اللجنةمحمد علي حسن  ا الأخ الدكتور  وأيضً   ةبن دين مبارك  

 5 تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.   كله لتنويرنا وتنوير الإخوة الأعضاء.
 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الرئيس،   سيدي  لأنني  س  شكرًا  يف  التعر هذا  في  بدلوي  أدلي 
سهلًاGoogle)  في   هوجدت معرفتهو   (  الواحد   Ionizing)  :بإمكان 

radiation  )  ،10الإشعاعات المؤينة للوسط الذي تمر فيه  الإشعاع المؤين 
فيه   تمر  الذي  الوسط  تأيين  على  تعمل  عالية  إشعاعات ذات طاقة  هي 
بعض   طرد  إلى  يؤدي  مما  الوسط  بذرات  الشعاع  اصطدام  بسبب 

الوسطإ في  الأيونات  وتكو ن  الذرات  وملـكترونات  الأشعة  ،  هذه  ن 
ثل الإلـكترونات والبروتونات والنيوترونات وأشعة  الجسيمات الأولية م

الهيليوم.   ذرة  نواة  عبارة عن  التي هي  الإشعاع  ألفا  أن مصادر   15ونجد 
الص  المؤين  ً   نع البشرية  شيوع السينية  الأكثر  الأشعة  أجهزة  هي  اليوم  ا 

الإشعاعي. هذا  أنواع التعرض  ثم يذكرون  وغيرها من الأجهزة الطبية.  
 (، وشكرًا. google)موجود في 

 

 20 الرئيــــس: 

، ما  المتاهاتإلى هذه    شكرًا لك أخ عبدالرحمن جمشير، لا تأخذنا  
 الأخت   تفضلي شرحوه ولم يقصروا.  خوة  إال، وومفهومنريده شرح بسيط  

 الدكتورة ابتسام محمد الدلال.  
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 العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
أن  ، وهو  اشيء بسيط جدً   التأين موضوع    شكرًا سيدي الرئيس، 

 ً متعادلة كهربائي والجزيئات  ذرات    أيينالتو ا،  الذرات  إلى  يلها  تحو هو 
 ً بائي يف البسيط لها  ، هذا هو اوجزيئات مشحونة كهر هي متعادلة  ، فالتعر

ً ، و ينةتأفتصبح م شحونة إلى م تحول  5 . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 . هل لديك رأي آخر؟ شكرًا، الأخ أحمد مهدي الحداد  

 

 10 العضو أحمد مهدي الحداد:

 ؟  63هل نحن في المادة    شكرًا سيدي الرئيس، 
 

 الرئيــــس: 
 .  62نحن في المادة   

 15 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 وشكرًا. ، 63لدي ملاحظة في المادة  

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 : الرئيــــس
 ؟ ما جاءت من الحكومةهل يوافق المجلس على هذه المادة ك 

  
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 : الرئيــــس
، تفضل  الباب الحادي عشرإذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى   

 الأخ مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي: العضو رضا   10 إ

توصي اللجنة    إدارة المواد والمخلفات الخطرة:  الباب الحادي عشر: 
 كما جاء من الحكومة.مسمى الباب بالموافقة على 

 

 الرئيــــس: 
 15 ؟ مسمى البابهل هناك ملاحظات على  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 20 ؟ مسمى البابهل يوافق المجلس على   

 

 موافقة( )أغلبية 
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 الرئيــــس: 
. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  مسمى البابقر  ي  إذن   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:63المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 10د مهدي  تفضل الأخ أحم  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
  :تنص على  ( 63)من المادة    (ج) الفقرة    شكرًا سيدي الرئيس، 

ية التي تحمل  " ية أو البر ية أو الجو حظر السماح بمرور وسائل النقل البحر  15ي 
ية   ية أو البحر ية أو الجو ية في البيئة البر المخلفات الخطرة أو النفايات النوو

يمكن  ربما  ، السفينة  مثلًا  طائرة أو سفينةمرت    إذا   ،"المملـكة عبر إقليم  
ولـكن أن    اعتراضها،  نستطيع  هل    نعترضكيف  الجو؟  في  الطائرات 

 ؟ وشكرًا. المجلس وأالإخوان في اللجنة  إجابة من قبل هناك 
 20 

 الرئيــــس: 
ال  في  إشكرًا،  أو  اللجنة  في  ا الخوان  لمجلس  لديكم لبيئة  لأعلى    هل 

أح للأخ  دين  تفضل   .الحداد  مدجواب  بن  مبارك  محمد  الدكتور    ةالأخ 
 .  المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة

 25 



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              ( 54)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 :رئيس المجلس الأعلى للبيئة

،  (Transit)هنا أغلبه من ناحية الـالمقصود  معالي الرئيس،  شكرًا   
إلى جو، ويمكن أن تكون البحرين  فالانتقال قد يكون من بر إلى بحر  

يق البر  فنحن  (،  Transitاليوم منطقة )  5نحذر أن تأتينا مخلفات عن طر

يقول لنا   يق الشخص  و يق الجو أو عن طر إنه سوف ي صد رها عن طر
لـكي يكون  الثلاثة  الميناء في البحر مثلًا، فالمقصود أنه شمل خطوط النقل  

 . (Transit)الـنوع من أنواع  ر لأي ظفيها ح
 

 10 الرئيــــس: 

البساطةأي ب  العابرة    منتهى  منطقة أخرى  إلى    (Transit)المواد 
ً ذلك منع سواء كان ت   ً بر ً ا أو بحر  . اا أو جو
 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 15 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

من  نعم.    الخوف  من  نوع  اليومعملية  أي  هذا  فأنت   تهريب، 
 د، وشكرًا. الاستيرار أي نوع من أنواع ظ تحس

 

 الرئيــــس: 
 20 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا، أعتقد أن الجواب واضح.  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   
 اللجنة. مقرر  

 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:64المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 

 موافقة( )أغلبية 
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 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:65المادة )  
 الحكومة.

 
 

 10 الرئيــــس: 

 ؟ هل هناك ملاحظات على هذه المادة 
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 15 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 الرئيــــس: 
 20إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:66المادة )  

 الحكومة.
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

ضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تف  
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:67المادة )  

 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 10 الرئيــــس: 

إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 15توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:68المادة ) 

 في التقرير. 
 

 الرئيــــس: 
   هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام   

 محمد الدلال.  
 

 10 العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

مراكز الأبحاث وعلاج  "  ذكر فيها  68المادة    شكرًا سيدي الرئيس، 
الذي يجب   " بسبب موضوع الزئبقعلاج الأسنانلقد وضعوا " ،  "الأسنان 

ً   منعيقة معينة، إلا أنه منذ سنوات  أن يتم التخلص منه بطر  ا دخول  أصل
عن الزئبق  (، وهي عبارة  Amalgamحشوات الـ )هذه المادة التي هي 
ً  ا منع تصنيعه ، وقد تم منع استيرادها أساًسا، ومع الفضة والنحاس  15ا  حالي

،  تصنع ولـكن لا تستورد من قبل مملـكة البحرين هي    ، في معظم الدول
 . وشكرًا

 

 الرئيــــس: 
 20وننتقل الآن إلى المادة التالية،  ،  68شكرًا، لقد صوتنا على المادة   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:69المادة ) 

 في التقرير. 
 

 5 الرئيــــس: 

الأخ علي عبدالله    تفضل  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
 العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
 10رئيس وأعضاء  إلى  الشكر  ب   أتقدم  مرة أخرى  شكرًا سيدي الرئيس، 
  27أو    26  في  أنه  أعتقد  الدلال.   أشكر الدكتورة ابتسام  ، وأيًضااللجنة

ــ 2019ديسمبر   الذاكرة  تخني  لم  إْن  ــ  )نهرا(  م  بمنع    صدر عن  قرار 
تحتوي  استخدام أي أجهزة طبية    عا من أيضً و  ،استخدام هذه الحشوات
الحكومة يتحدث    مشروع وفق ما ورد في    69المادة  على الزئبق. لـكن نص  

 15النص المعدل يتحدث عن كيفية تنظيم  و  ،عن عملية إنتاج وتخزين ونقل
عملية الإنتاج    أننحن نعلم  و  ،اوالمعنى مختلف تمامً   ،عملية الإنتاج والتخزين 

 ً مادي أو معنوي،    هو أي مدخل   الإنتاج التنظيم، ف  ا موضوع تشمل أصل
وبالتالي أجد أن النص    ،بما في ذلك التنسيق والتنظيم والترتيب وكل شيء
 ً  ،ا الهدف من هذه المادةبعد التعديل هو نص غير مكتمل ولا يحقق أصل

الما أن  الصحيحة، وأن وأعتقد  الحكومة هي  في مشروع   20دة كما وردت 
 ً ا  إضافة كيفية تنظيم عمليات الإنتاج والتخزين والنقل هي قاصرة أصل

 .  ا، وشكرًاوفي غير محله 
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 الرئيــــس: 
اللجنة  شكرًا،  رئيس  رأي  ،الأخ  في   يعل  الأخ  هذا    العرادي 

يفضلالموضوع   الوارد    نلعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانوا  و
 تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.  ،من الحكومة

 5 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
ً   شكرًا سيدي الرئيس،  على ملاحظته.    للأخ علي العراديا  وشكر
موجودة،   صحيح  المخلفات  تلك  ومعالجة  ونقل  وتخزين  إنتاج  عملية  أن 

لذلك نحن توافقنا مع    الإنتاج؛لـكن عملية تنظيمها هي أشمل من عملية  و
 10ليس هناك    هأنعلى  مجلس النواب في هذا الأمر، وربما ينظر إلى الموضوع  

التنظيم تشمل عملية الإنتاج  وفرق،     يتبع الإجراءات وما  ولـكن عملية 
نحن نرى في اللجنة  ف  ،ن أمور تتعلق بعملية التخزين والإنتاج نفسهذلك م

 . كما جاءت في أصل مشروع القانون، وشكرًاشمل من المادة أأن هذه 
 

 15 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
أنا    . حسن  الدكتور محمد علي   الأخوأشكر    شكرًا سيدي الرئيس، 
 20يجب أن  "  تقول:  . المادة الأصلية يذهب اللبسقرأ المادة لـكي  أفقط س

تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الناتجة  
عن أنشطة الرعاية الصحية على عملية إنتاج وتخزين ومعالجة تلك المخلفات  

بمعنى أن هذه الشروط وهذه   ،هذا هو النص الأصلي  .."، والتخلص منها.
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الأنشطة هذه  بكل  معنية  العملية    ،المعايير  كانت  أو  عملية  سواء  إنتاج 
اللجنة   تعديل  إلى  نأتي  نقل.  أو  تعديل تخزين  الذي    أو  النواب  مجلس 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن  "  : توافقت عليه اللجنة
رعاية الصحية على كيفية تنظيم  التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة ال 

 5  عنفي التعديل نتحدث فقط  أننا  بمعنى    "، الإنتاج والتخزين والنقل  ة عملي

العمليات بشكل كامل نتحدث عن  العمليات ولا  والمعنى    ،تنظيم هذه 
تمامً  الإنتاج    أيا،  مختلف  لم تنصب على عمليات  والمعايير  الشروط  أن 
ات، هذا  ة تنظيم هذه العملي النقل، ولـكن ستنصب على كيفيووالتخزين  

ً جانب  الحمد  وــ  في الأساس، ولـكن    مختًصا، أنا قانونيا أنا لست  . طبع
 engineering 10الـ )  ماجستير في بأنني أحمل شهادة الكذلك    أتشرف ــ  لل   ه  

management)  يف عملية    وأعلم  ،جورج واشنطن  جامعة  من أن تعر
ة، بما في ذلك التنظيم،  كل المدخلات المادية وغير المادييشمل  الإنتاج  

ونحن هنا نتحدث عن    ،وبالتالي موضوع التنظيم يدخل ضمن عملية الإنتاج
عملية  التي تندرج تحت    والأمور  ،ا. النص الأصلي أشملنص مغاير تمامً 

ه  الخلاصة  يالإنتاج  ذلك.  وغير  والجدولة  والتخزين  النقل   15   بالضرورة 

تحدث فقط  يقرأناه وفق التعديل    إذا النص  أن    ــ   أعتذر عن الإطالة و  ــ 
ولن    ،نظم الإنتاج والتخزيننالشروط والمعايير ستتناول كيف    أن  عن
الإنتاج  ي عمليات  والنقلوتناول  في    ،التخزين  ورد  كما  النص  وبالتالي 

ً ب بشكل أكبر، ون مصيمشروع القانو  ا. شكر
 20 

 الرئيــــس: 
المبعوث الخاص    ةشكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دين 

 رئيس المجلس الأعلى للبيئة.    لشؤون المناخ
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 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

  ا مهمً   وللأمانة ليس ،  دةالهدف واضح من الما  شكرًا سيدي الرئيس، 
والأهم هو الفقرة    تحكم في عملية الإنتاج أو تنظيم عملية الإنتاج،أأن    لدي

 5السيطرة على المخلفات والحيلولة دون انتشار  التي تلي ذلك والتي تتكلم عن  
وحتى  المهمة.    هي   إلي   بالنسبة    الفقرةآثارها الضارة بالصحة والبيئة، فهذه  

  عملية تقويم لتخضع  سلية كلها  العمأطمئن الأخ علي العرادي، أوضح أن  
  ؛إنتاج أو تنظيمعملية  عملية  كانت السواء  فأنا لا يفرق لدي    أثر بيئي،

 خامالمواد  ال  ستنتج وكمية  التيكمية المخلفات    سيوضحلأن تقويم الأثر البيئي  
 10وأين  ؟  أم لا  على جودة الهواء  سيكون لذلك تأثير هل  و  التي ستستخدم،

  ؟لا  م البحر أ  ــ مثلًا ــ إلى مخرج فيهل ستذهب    ؟مخلفات ال  ستذهب 
، التي  تقويم الأثر البيئي  عملية  ومنظمة من خلال  محكمةفكل هذه العملية  

سواء ذكر تنظيم أو عملية    فالأمر لن يحدث فارقًا،  . أخرى  مادة  ذكرتها
ً و  ،إنتاج وتخزين    . اشكر

 15 

 الرئيــــس: 
لا   أن الصيغتين   تجد   ، هلهذا الموضوع  ولـكن بخصوص  شكرًا، 
التعديل الذي ورد من مجلس  و  ،الذي ورد في مشروع القانون  تختلفان،
   ؟ النواب

 20 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

الأمر لا يفرق سواء تم التعديل أو لم يتم؛    سيدي الرئيس،  نعم 
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  في   محقق  والهدف  المخلفات،  هذه  على  السيطرة  هو  المادة  في  المهم  لأن
  سواء   بالدورين،  ستقوم  البيئي   الأثر   تقويم  وعملية  المخالفات،  على  السيطرة
 . وشكرًا مباشرة، الإنتاج عملية  أو التنظيم 

 

 5 : الرئيــــس

شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون   
 مجلسي الشورى والنواب.  

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير
 10سجل موافقتي على مداخلة الأخ علي  أ  ةبداي  شكرًا سيدي الرئيس، 

المادة تتكلم  ،  الأخ رئيس اللجنة  موجه إلى   سؤال   لدي   ولـكنْ   العرادي،
نريدها أن تنصب على    والمعايير ذه الشروط  ههل    ،عن شروط ومعايير 

تنصب على كيفية تنظيم عملية الإنتاج    معملية الإنتاج والتخزين والنقل، أ
هذه   أن تخرجنا منالسؤال يمكن    ن هذا الإجابة ع  ؟والتخزين والنقل 

 15إذا كنا نريد من هذه المعايير والشروط أن تنصب فقط على    ،الإشكالية

العمل فهي م تنظيم  لم تكنو  ،وافقةكيفية  ً   كذلك   إن  فعل أن ونريد  ا 
الإنتاج والتخزين والنقل هذه الإضافة سوف    فإن  ، تنصب على عملية 

 نى، وشكرًا. تخل بالمع 
 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   
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 العضو جميلة علي سلمان: 
  ين أل  ،خ علي العراديأال  ةمداخلإلى  ميل  أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

الأن  عتقد  أ به النص  جاءت  وشامل  ذي  محكم  نص  هو    ،الحكومة 
في    فقط  و الهدف من هذه المادةأختصر المراد  اتنظيم  ال كيفية    وموضوع

ا عملية  تنظيم  كيفية  تلك  ونقل  وال التخزين  ونتاج  لإموضوع   5معالجة 
النص  ،المخلفات في  نقول  عندما  الشروط  أيجب  "   : ولـكن  تشمل  ن 

مسألة الشروط والمعايير هي   .."، فإنالتخلص.والمعايير التي تصدر بشأن 
تتضمن  سهذه الشروط والمعايير  فنضع الشروط والمعايير    ، أي عندماشملأ

، معالي الرئيس".  كيفية تنظيم"  عبارة  بسببها   عملية التنظيم التي وضعت 
توضيحه هو   أود  الأشملما  والمعايير هي  الشروط   10كيفية  "   عبارةو   ،أن 

وكأن   ، فقط  العبارةن معنى النص في هذه  الهدف م  ت اختصر "  تنظيم
بينما النص    ،نقلالتخزين والإنتاج والكيفية تنظيم عملية  لـ النص موضوع  
يعني ذلك ل ، لا  يعني موضوع أشمل  التي  النص  والمعايير  تصدر  لشروط 

الصحية   الرعاية  أنشطة  الناتجة عن  المخلفات  التخلص من  عملية  و بشأن 
 15، فبقراءة النص قراءة بسيطة  إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك المخلفات

مع التعديل سوف نرى أن النص الذي جاءت به الحكومة هو الأضبط،  
 ولذلك أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ علي العرادي في مداخلته، وشكرًا.

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس  سيدي  الإنتاج  ،  شكرًا  عملية  تنظيم  كيفية  أن  أعتقد 

يشمل  ف تنظيم العملية    أماشروطها ومعاييرها تشمل عملية الإنتاج نفسها،  و
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وشروط    ،التكنولوجياشروط  ثل  م  معايير الإنتاج والمعايير المحيطة بالعملية 
، ومن باب التوافق مع  تخزينها  وكيفية،  كيفية تناول هذه المواد وغيرها

التعديل الذي ورد أشمل مما هو موجود  مجلس النواب فإن اللجنة رأت أن  
  جميلة  الأخت والأخ العزيز علي العرادي    هولا يخل بالمعنى الذي قصد

 5كما ذكر ــ مجلس النواب مع تقليل موضوع الاختلاف سلمان. من أجل 
الإخوة أرى   بعض  على    ــ  النواب  الإبقاء  مجلس  من  جاء  كما  النص 

من الإبقاء     مانعًا لم ير    دينة  بن  والأخ الدكتور محمد  ،ووافقت عليه اللجنة
ن بالنص كما جاء من مجلس النواب ووافقت عليه  ونحن متمسك، وعليه
 ، وشكرًا. اللجنة

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.   

 

 العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
الرئيس،  به  أذهب أيضً   نيأنة  الحقيق  شكرًا سيدي   15ا إلى ما جاء 

  تنظيم الإنتاج لأن موضوع  سلمان؛  جميلة    والأخت الأخ علي العرادي  
الموضوع   تجعلسوف الكلمة هذه  نتاج نفسه، فأعتقد أنإيختلف عن ال

آخرهوهو  ا،  جدً   ا محدودً  وإلى  المعالجة  ً .  موضوع  ذكر  طبع الأخ الآن  ا 
رئيس اللجنة أن التنظيم يشمل الإنتاج وما حول  حسن  الدكتور محمد علي  

 20أن الموضوع هو  يتبين فقط  ، و الإنتاج، ولـكن هذا لا يتبين في النص
ً  ،تنظيم عملية الإنتاج  ا. وشكر

 

 الرئيــــس: 
 لأخت دلال جاسم الزايد.  شكرًا، تفضلي ا  

 25 
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 العضو دلال جاسم الزايد: 
نأخذ في الاعتبار أننا أمام  أولًا يجب أن    شكرًا سيدي الرئيس، 
فنية متعددة وكثيرة،   اينظم أمورً ــ كما تفضلت ــ أن  هم يمكن  مقانون  
ً   يجب أن يكون ولذلك   في صياغته وفي بنوده بما يؤدي الغرض    االنص محكم

 5خل في كمالية  ي    يفلت أمرًا معينًا أو تنظيمًا معينًا من هذا المشروع بحيث لا  

  حظرت خاصة أن بعض نصوص المواد أوجبت أو  والنص وتطبيقاته،  
  العقوبات ب  با  في جزاءات    ا رتبت عليهوووضعت قواعد آمرة بهذا الشأن  

قانون العقوبات، وخاصة فيما يتعلق    موجودة في ا  أيضً أخرى    عقوبات و
لا  ، وأي كلمة تؤثر في الصياغة، فالمحاذير والأمور التي يجب عدم اتباعهاب

 ً فرق أن هناك  ي    اشك  التنظيم،  عندما  أو مسألة  برمتها  الإنتاج  عملية   10راد 

سلمان    ةجميل  ت ما تفضل به الأخ علي العرادي والأخأنا أتفق مع  لذلك  
في  غانم البوعينين    سعادة الوزير الأخا  شار إليه أيضً في هذا الجانب، وما أ

الجزئية.   و وهذه  النواب،  مجلس  في  الإخوان  مع  اختلفنا    كان لو 
إلى اتخاذ  وإلى توقيع عقوبات  ومضمونه يؤدي إلى نتائج  في  الاختلاف  
الاختلاف إجراءات أن  أي  وجاه   ،  وله  مانع    ؛ أسبابهته   15من فلا 

يتم اتخاذ قرار بشأنهفيه  وي نظر    الأمر  عادبحيث ي  ،  لاختلافا ، أما إذا  و
كان الاختلاف لمجرد كلمة أفضل أو كلمة مغايرة ولـكنها تحقق الأثر  

 ها، فهنا يمكن ألا نقف عندها، وشكرًا. والنتيجة ذات
 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.   
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 العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
تريد    العامة والبيئة  شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت لجنة المرافق  

ولـكن ليس في    هذه الكلمةيمكن أن تضاف  ف  "التنظيم"أن تضيف كلمة  
يجب : "التالي  على النحو أن يكون النص    رأيي الشخصي في  الموقع.    هذا

 5أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الناتجة  

عملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك  عن أنشطة الرعاية الصحية على  
، وتنظيم جميع هذه العمليات بهدف السيطرة على  المخلفات والتخلص منها 

 هذه المخلفات"، هذا هو رأيي، وشكرًا. 
 

 10 س: الرئيــــ

 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  
 

 العضو جمال محمد فخرو: 
الرئيس،   أنه    أنالحقيقة  في    شكرًا سيدي  منه  ي فهم  قد  التعديل 
 15، ولـكنني أتمنى أن نستمع لرأي رئيس  أفضل من النص الأصلييكون  

أفضل من   هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بخصوص الصياغة، أيهما
وال الصياغة  لم    . شموليةحيث  ما  أنا  الإخوان  من  بين  أسمع  ما  يفر ق 

الصياغتين، والأخ الدكتور محمد علي حسن قال إن كلتيهما بالنسبة إليه  
رئيس  من    أن نسمع . أتمنى  يكون لديهم رأي آخر  . الإخوان قد مناسبتان
 20بخصوص أي النصين أفضل    تفسيرهالقانونيين بالمجلس  المستشارين  هيئة  

كما جاء من الحكومة أم  النص    ، حكامالقانونية والإالصياغة    حيث من  
 بتعديل مجلس النواب؟ بعد ذلك يمكننا أن نقرر، وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
غربال    عبدالسلام  نوفل  الدكتور  المستشار  الأخ  تفضل  شكرًا، 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.  
 

 5 ة المستشارين القانونيين بالمجلس: رئيس هيئ

يتعدى    لا  الأمر  الرئيس،  سيدي  البدائلالشكرًا  بين    ،مفاضلة 
ً إالأعتقد أن  و أو أنها لا  ا  ضافة التي أتت بها اللجنة لم تشمل الغرض فعل

لأنني أعتقد  تفي بالغرض الذي انتهت إليه اللجنة أو مجلس النواب الموقر،  
أن م  أنه يجب  مداه  الأمر  النواب  يبلغ  مجلس  المقترح من  التعديل  ن 

 10تنظيم والرقابة على عملية  الهو إضافة مفردة كيفية ، ووالذي تقترحه اللجنة
، اكذا وكذا، لأنه بدون شرط الرقابة يضحى النص الأصلي أكثر شمولً 

لا تضيف أي شيء    "كيفية التنظيمعبارة "أو    "تنظيم "كلمة    حيث إن
هر العملية كاملة، والتي تكفل تحقيق  لأنها خلت من الرقابة التي هي جو

التي   يعية  التشر للبيئةتحدث  الغاية  الأعلى  المجلس  رئيس  سعادة    ، عنها 
ً   " تنظيمال كيفية  عبارة "ولـكن    15ا إلا إذا اقترنت بكيفية تنظيمه  لا تفيد شيئ

أدنى أن يظل النص  ف  "الرقابة" ، ولـكن إذا وردت بدون  يهوالرقابة عل
 ، وشكرًا. الحكومةالأصلي مثلما ورد من  

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،   أميل  شكرًا سيدي  اللحظة  في هذه  نفسي  أن    إلى  أجد 
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الجلسة   في  السابقة  بالمادة  أسوة  الدراسة  من  لمزيد  المادة  هذه  نسترد 
 . ، فهل يمكن ذلك يا سيدي الرئيس؟ وشكرًاالسابقة

 

 الرئيــــس: 
محمد    شكرًا،  والدكتور  واضحة،  الآن  الأمور  لا  علي حسن،   5نحن 

وفضلوا الرجوع إلى  . تكلم عدد من الإخوة  ثقل عليكم في اللجنةننريد أن  
القانون  النص  ً ، وكما ورد في مشروع  فيهم    ن بم  المتداخلين أغلب  ا  تقريب

ن النص كما ورد  وا أوجدالشورى والنواب    سعادة وزير شؤون مجلسي
وأيًضاو  ، محمد    اف  وكاف  في  الدكتور  لديهم  فرق  لا  إنه  قال  بن دينة 

أيًضا  التعديل.  بعد  أو  الحكومة  الوارد من  بالنص  الأخذ   10  ذلك، سواء 
نص  الإلى    أيد الرجوع القانونيين بالمجلس  هيئة المستشارين  الأخ رئيس  

أعتقد  الآن    .وقال إنه أشمل وأوفى بالغرض  ،كما ورد في مشروع القانون
بحسب   النص  على  نصوت  فسوف  بإعادته  عليكم  ن ثقل  لا  حتى  أنه 

خوان إما تفضل به معظم التوصيتكم، وإذا لم يلق  الموافقة فسنصوت على  
القانون. أعتقد    وهو  المتداخلين  15أن هذا هو  النص كما ورد في مشروع 

  يختلفوا معنا ألا  أرجو  فالنواب  مجلس  إذا اختلفنا مع  والأفضل والأسلم،  
ً ؛  هإن شاء الل     ت وما دام،  ماا محكً لأننا نريد أن يكون هذا القانون قانون

تنا فسحة  أعط   فقدالجهة المعنية بهذا القانون لا تجد غضاضة بين النصين  
 تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي..  حسب قناعاتناب لاتخاذ القرار  

 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
أقول   أن  أريد  كنت  الرئيس،  سيدي  أكن    شكرًا  لم  ربما  إنني 

ولـكنني أرى أن التريث هو الأفضل لأنه في نهاية الأمر   ،مصيبًا في النهاية
م، فلا مانع من إعادة النظر في هذه المادة، لن ينتهي هذا القانون اليو
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معاليكم  لنحن نرى أنها أشمل، وفي النهاية الرأي    "كيفية التنظيم"عبارة  لأن  
 وللمجلس الموقر، وشكرًا.

 

 الرئيــــس: 
 5لا تحتاج إلى مزيد من  ، ومحسومةوأرى أن الأمور واضحة شكرًا،  
 تفضل الأخ علي عبدالله العرادي. .  النقاش

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
الثالثة  للمرة  الكلمة  طلب  على  آسف  الرئيس،  سيدي  ،  شكرًا 

سؤال  و صدرك.  سعة  على  وزير  سأله  أشكرك  مجلسي  سعادة   10شؤون 
ذهب اللغط في هذه سي  أنه  وأعتقد  ،  نا كذلك سألتهالشورى والنواب، وأ

،  تصدرالشروط والمعايير التي س  بخصوص   المادة. الفكرة من هذه المادة 
الشروط  أن هذه  أم  ،  المعالجةوعلى عمليات التخزين والنقل  ستصدر  هل  

فهمي  ؟  عمليات الإنتاج والنقل والمعالجة  على عملية تنظيمستصدر  والمعايير  
أن  للمادة   الإنتاج  هو  عمليات  ستتم  كيف  لتحدد  ستصدر   15الشروط 

ومع ذلك  ا،  كيف يتم تنظيمه   تصدر لـكي تحددوالتخزين والنقل، ولن  
عن هذا  ــ أن يجيب  ا  مشكورً حسن ــ  سعادة الدكتور محمد علي    تمنى علىأ

هو السؤال نفسه الذي سأله سعادة  وذهب اللغط،  ه سي  السؤال، وأعتقد أن
التخزين والنقل  على  الشروط والمعايير    الوزير، هل ستصدر أم عمليات 

 20اللغط  ت ذهب  سوف  أن الإجابة   أعتقد ؟  تنظيم ذلك  يةكيفستصدر على  
 وص هذه المادة، وشكرًا. بخص

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  
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 العضو جمال محمد فخرو: 
الرئيس،  يتريث في    شكرًا سيدي  يريد أن  اللجنة  طالما أن رئيس 

أن لديهم مادة سابقة  وطالما  الموضوع، وطالما أن هناك رأيين مختلفين،  
ن يشكل ذلك  وليقومون بدراستها، فبإمكاننا أن نعطيهم مدة أسبوع واحد  

اطمئنانًا   سيشكل  وإنما  عليهم  المادة  بحيث    لهم،  أكثر إثقالًا   5يدرسون 
يأتونا بقرارهم في ال نا إذا صوتنا على المادة  . لا أعتقد أنأسبوع القادمو

فسوف ننتهي من القانون اليوم، لأن لدينا مادة معادة إليهم، فأتمنى أن  
 نستجيب لطلب رئيس اللجنة ونعيد المادة إليهم، وشكرًا. 

 

 10 الرئيــــس: 

ا متمسك باسترداد  ورئيس اللجنة أيضً رأيكم  إذا كان هذا هو    شكرًا، 
المادة؛ فلا مانع لدي في ذلك، وإن كنت أرى غير ذلك، ولـكن خضوعًا  

المادة إلى اللجنة أو التصويت    إعادة   الرأي على لرأي المجلس فسوف نأخذ  
 في مشروع القانون   ت كما وردعليها بتعديل اللجنة أو التصويت على المادة  

 15 هل هناك ملاحظات أخرى؟  . بالترتيب 
 

 ملاحظات( )لا توجد
 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
إذن ت عاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل   

 الأخ مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:70المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
 20التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:71المادة ) 

 في التقرير. 
 

 5 الرئيــــس: 

المادة؟  تفضل الأخ عبدالرحمن    هل هناك ملاحظات على هذه 
 محمد جمشير. 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 10ما دام مجلس النواب وافق على المادة كما    الرئيس،  شكرًا سيدي  

الحكومة من  أن  ، جاءت  جاءت    كذلك   عليهانوافق    فأرى  من كما 
لنقللالحكومة الاختلافات  ،  أن    .هذه  أعتقد  التعديلات  لا  هذه 

ية جدً    ن تؤثر في شيء؛ لذا أرى على أن نصوت على توصيةا، ولضرور
 وشكرًا. من الحكومة،  مجلس النواب بالموافقة على النص كما جاء 

 15 

 الرئيــــس: 
 علي.الدكتور محمد علي حسن  شكرًا، تفضل الأخ  

 

 :الدكتور محمد علي حسن عليالعضو 
 20أن نغير  على  في الجلسة الماضية    نحن اتفقنا شكرًا سيدي الرئيس،   

التي تكون "عبارة  إلى    " لـكةلمماالمرتبطة ب "كل المواد التي ترد فيها عبارة  
 ً وهو النص القانوني الصحيح باعتبار أن الدول تكون  ،  "ا فيها المملـكة طرف
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 ً فالنص  في    ا أطراف بالاتفاقيات،  مرتبطة  تكون  ولا    المعد ل الاتفاقيات 
" ً  ، وشكرًا. هو الصحيح من الناحية القانونية  " ا فيهاالتي تكون المملـكة طرف
 

 الرئيــــس: 
 5 علي عبدالله العرادي. شكرًا،  

 

 : علي عبدالله العراديالعضو 
الرئيس،    اللجنةأشكرًا سيدي  رئيس  مع  عدلنا    أولًا:  ،تفق  نحن 

من  (  37ــ )   الذاكرة  ني إذا تخدمــ  هذا هو نص المادة  ادة سابقة. ثانيًا:  م
 10والأهم أن القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون   . ثالثًا:الدستور

ً   ت قمعاهدات فر  ال هناك ثلاث    ،في الاتفاقية  ابين كيف تكون الدولة طرف
أن تكون البحرين مرتبطة .  التصديق و،  الانضماموالتوقيع،    :، هيمراحل

لبحرين  في اباتفاقية قد تكون فقط وقعت عليها، ولم تدخل هذه الاتفاقية  
من الدستور، وبالتالي    (37)مادة  ال  هات ز النفاذ وفق الآلية التي حددحي

 15قد    " المرتبطة بها"جملة  أن  بمعنى    ، لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة للبحرين
توقيع فقط  تصديق  ،تكون  أو  انضمام  تكون  حيز    ،وقد  بمعنى دخلت 

ً   ،الانضمامب نستطيع أن نصدق  لا  وبالتالي  ،  النفاذ ا  بينما التي تكون طرف
،  ام لهاضم وإما تم الانأي إما صدقنا عليها    ،بمعنى دخلت حيز النفاذ  ،فيها

المعاهدات، والنص    لقانون  المتحدةاتفاقيات الأمم  وهذا كما هو وارد في  
 20 وشكرًا.   ،بعد التعديل هو النص الصحيح

 

 الرئيــــس: 
 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  

 

 25 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
مسمى الباب  إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى   

 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة. الثاني عشر
 

براهيم منفرديالعضو   10 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على مسمى    :التنوع الحيوي:  ني عشرالباب الثا
 الباب كما جاء من الحكومة. 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟   

 
 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
التالية، تفضل الأخ  إذن ي قر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفرديالعضو   5 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:72المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
المادة؟   هذه  على  ملاحظات  هناك  دلال    هل  الأخت   10تفضلي 

 جاسم الزايد. 
 

 : عضو دلال جاسم الزايدال
  ولـكن  على هذه المادة،اعتراض    الرئيس، ليس لديشكرًا سيدي   

 15(  72)   مضبطة الجلسة. المادةفي  ن  يضم  أريد أن أؤكد موضوعًا، وأود أن  
يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع  "  :أن  على  نصت 

ذات   والمناطق  الطبيعية  المحميات  بتحديد  المعنية  والجهات  البيولوجي 
نحن نتكلم عن  "،  ئية وحدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها الحساسية البي 

وتم الجغرافية،  والحدود  المناطق  تلك  تحديد  فقرة    ت مسألة  إلى  إضافة 
علىالمادة   " تنص  الجغرافية:  الحدود  بتعيين  المجلس  قرار   20..."،  وينشر 

أن  أ المادةردت  لنص  مفهومنا  الجغرافية  ،  أؤكد  الحدود  تحديد  إن 
ية والمناطق ذات الحساسية لن يكون مجرد تنسيق مع للمحميات الطبيع 

هذا القرار سيصدر بالتوافق مع تلك الجهات وفق اللجنة  إن    اللجنة، بل 
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الموضوعتأكيدً أردت  فقط    ،المشكلة المجلس    أنأعني    ،ا لهذا    هو دور 
ً ، وشمع اللجنة الوطنية التوجيهية  نشر القرار المتفق عليه  ا. كر

 

 الرئيــــس: 
 5 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 10 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 15إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفرديرضا العضو   :إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:73المادة ) 

 20 في التقرير. 
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 25 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفرديالعضو   10 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:74المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفرديالعضو   5 :رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:75المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 10   هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 20إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
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براهيم منفرديالعضو   :رضا إ
دة بالتعديل الوارد  توصي اللجنة بالموافقة على هذه الما  (:76المادة ) 

 في التقرير. 
 

 5 الرئيــــس: 

   هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة   
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 

براهيم منفرديالعضو   :رضا إ
 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:77المادة ) 

 في التقرير. 
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 الرئيــــس: 
تفضلي الأخت الدكتورة    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 ابتسام محمد الدلال. 
 

 5 :عضو الدكتورة ابتسام محمد الدلالال

لا يجوز التقدم بطلب  "  :تقول هذه المادةشكرًا سيدي الرئيس،   
ية لأي اختراع يستند إلى   للحصول على أي حق من حقوق الملـكية الفكر
من   عليها  الحصول  تم  التي  الجينية  الموارد  عن  معلومات  أو  بحث  أي 

على  إلا  المملـكة الحصول  المجلس  بعد  هذا  ،  "موافقة  مع  هل  يتفق 
ية؟ أم أن هناك شيئًا    الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى حقوق الملـكية   10الفكر

،  عن هذا الموضوعخاًصا بالنسبة إلى هذا القانون؟ نتمنى أن يجيبنا أحد  
 ً  ا. وشكر

 

 الرئيــــس: 
 15،  ستطيع أن يجيب عن استفساركإذا كان أحد ي  شكرًا، لا أعلم 
للبيئة  الولـكن   الأعلى  المجلس  في  الإخوان  أن  .  الجوابلديهم  أكيد 

بارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ  الدكتور محمد متفضل الأخ  
 . ورئيس المجلس الأعلى للبيئة

 

 20 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  

 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة
بهذا    المعنية  الوسمي  نوف  الأخت  ربما  الرئيس،  معالي  شكرًا 
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ابتسام الدلال؛  الدكتورة  الموضوع والإجابة عن استفسار سعادة العضو  
 لأنه للأمانة ليس لدي الجواب، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
الأخت    تفضلي  مدير  شكرًا،  بأعمال  القائم  الوسمي  عبدالله   5نوف 

ا بالمجلس  الحيوي  التنوع  للبيئة إدارة  وشؤون  ب  لأعلى  الأشغال  وزارة 
 . البلديات والتخطيط العمراني

 

 القائم بأعمال مدير إدارة التنوع  
 10 : الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة

الرئيس،    معالي  البيولوجي  شكرًا  التنوع  اتفاقية  مع  يتفق  نعم 
ياجنا)وبروتوكول   المضمن ضمن هذه الاتفاقية، فهو ضمن الاتفاقيات    (و

 . الدولية الخاصة بذلك
 

 15 الرئيــــس: 

هذا الكلام لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومع قوانين  أي أن   
ية.   الملـكية الفكر

 

 القائم بأعمال مدير إدارة التنوع  
 20 : الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة

 الرئيس، وشكرًا. نعم، لا يتعارض معالي  
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، إذن الجواب واضح. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  

 

 :العضو أحمد مهدي الحداد
ب الرئيس،  سيدي   5ابتسام    ةالدكتورالأخت  سؤال  إلى  النسبة  شكرًا 

ية  المنظمة  الالبحرين عضو في    الدلال، مقرها في جنيف، والدولة التي  فكر
ً ع وفقً تعمل وتشر  وذات سيادة   ا مع الاتفاقيات  ا للقوانين المحلية واتساق

أعتقد أن ما تفضلت به ممثلة المجلس الأعلى   .التي تعقدها مملـكة البحرين
   وشكرًا.   هذا الموضوع،إلى صحيح بالنسبة  

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 : العضو علي عبدالله العرادي
 15هو  التعديل الأول    ،في المادة   ن هناك تعديلاشكرًا سيدي الرئيس،   

لأن هناك    ؛ بائص   عديل، وهذا الت"داخل أو خارج المملـكة"جملة    ةزالإ
اــ  اتفاقية   مدريدوهي  ً   ــ  تفاقية  عملي ية  الفكر الملـكية  حقوق  ا  وبالتالي 

وتسجل   الإجراءات  تستكمل  أن  بعد  ذلك  يتم  البحرين؟  في  تتم  كيف 
، وبالتالي لا  مدريد  ة اتفاقي في  كذلك من قبل الجهة المعنية في البحرين  

داع   ن إلى    يوجد  الحقوق  تكون هذه  المملـكة.    ًصا أن  أو خارج   20داخل 
الأخرى بالملـكية    ،الجزئية  المعنية  الاتفاقيات  مع  ذلك  يتعارض  هل 

ية؟  والملـكية  ل  ؛يتعارض   لا  الفكر ية  الفكر الملـكية  اتفاقيات  كل  أن 
منظمة    وكل الاتفاقيات التي تنضوي تحت  الاختراع ات الصناعية وبراء
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موادها    (WIPO)  الـ في  تضع  على  تنص صراحة  من  الدولة هي  أن 
القانوني  إال والموافقةلـطار  السماح  عملية  تتم  السماح    تاوعملي   ،كيف 
ً   ان موافقة تتطلبوال من غير  أنه  موافقات الجهات المرخصة، بمعنى    ابتداء

يضر البيئة أو    شيئًا   شخص   يخ ترعو الوارد أن  أالمعقول   يضر النظام العام و
وي  القوانين  ال يخالف   قبل  داخلية  من  موافقة  المنح  البلد  داخل   5ثم  جهة 
ية والصناعية  أن    ــ   قصيرة  بإجابةو ــ  بمعنى    ها،يسجل اتفاقيات الملـكية الفكر

التي   الاتفاقيات  ية وكل  التجار والعلامات  المؤلف وغير ذلك  وحقوق 
طرف أن تضع ضمن  اللدولة  اأعطت  (  WIPO)  منظمة الـتنضوي تحت  

وبالتالي هذه المادة لا تتعارض    ؛قوانينها الداخلية القواعد المنظمة لذلك
 10 ، وشكرًا. اأبدً 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.  

 

 15 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

، لدي استفسار أيًضا، المادة الأصلية تقول:  شكرًا سيدي الرئيس 
ية  " الفكر الملـكية  على حق من حقوق  الحصول  بطلب  التقدم  يجوز  لا 

المملـكة خارج  أو  اختراع  داخل  وهيلأي  الموارد    ..."،  عن  تتحدث 
يةا حين    فقط،  لحيو الجينية أن  في  الموارد  عن  يتحدث  المعدل    . النص 

لـكن   الجينية،  الموارد  موضوع  من  أشمل  ية  الحيو الموارد  أن   20لا  أعتقد 
والجينية محددة بشكل ،  الجينية  اختاروا الإخوان في اللجنة  أعرف لماذا  

ية أشمل، فهل هناك أي مبرر أو سبب لهذا الموضوع؟وأقل،   أنا    الحيو
ا كان يتحدث عن داخل أو خارج المملـكة،  النص سابقً أيًضا أن  رأيت  

التعديل   على:  لـكن  المملـكة"ينص  عليها من  الحصول  تم  التي  ،  "الجينية 
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  ،بحث خارج المملـكة على موارد داخل المملـكة  هعند  صار   شخص   مثلًا
التعديلات التي    رأيت أن   ني أنا غير مختص، لـكن  . عدم ربط  هناكإذن  

ال  لأن  ؛  أخلت بشيء أو بآخر قد  نواب يمكن أن تكون  أتى بها مجلس 
ية والجينية مختلف  ً ، ونا الحيو  . اشكر

 5 

 الرئيــــس: 
أن   عبدالعزيز   دكتور يا  شكرًا،    بتفسير   أعتقد  المعني  هو سؤالك    ه 

إذا  على المادة كما اقترحها الإخوان  وافق  يلم    ، وإلاالمجلس الأعلى للبيئة
  ة تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دين  .الكلمة تخل بالغرض  تكان

 10 ورئيس المجلس الأعلى للبيئة.   المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

النص المقدم من الحكومة    أنشكرًا سيدي الرئيس، للأمانة مع   
ية" و  كلمة   فيه  وردت  الأدق.   ة "الجيني  كلمة   لـكن "الحيو  15  في   هنا " هي 
ية  الملـكية  حقوق  موضوع  عن  نتكلم  لا  المادة  نص   نتكلم  ما   بقدر  الفكر
  يتميز   البحريني  اللؤلؤ  اليوم  مثلًا   الجينية،  الموارد  على  المعلومات   بحث   عن
  حصلت   التي   الحادثةلدينا تخوف من    ؛العالم  دول   في   اللؤلؤ  بقية   عن  جينيًا
أحد أن  أي  أراد إذا  ،ولأجل ذلك هذه المادة موجودة  ،السابق في  لنا 

 20  موافقة  على   يحصل أن    فلابديستنسخ أو يحصل على جينات هذا اللؤلؤ  
  نفسه  وهذا  الجينات،  على  المحافظة   هو  فتركيزنا   ،للبيئة  الأعلى   المجلس
 . توكولناوبر  مع  يتماشى الذي

 



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              ( 87)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

 : الرئيــــس
ية"ن  و تفضلماذا    واحدة،  كلمةب  ،دكتور محمديا     "؟ الجينية"أو    "الحيو

 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 5 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

 ، وشكرًا. "الجينية" أدق 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
  ة فيبن دينمبارك  أتفق مع الدكتور محمد    شكرًا سيدي الرئيس،  
لأن المواد الجينية هي المواد التي    ؛هي الأصح وهي الأدق"الجينية"  أن  

سواء كانت    ،لحفظ السلالاتــ  أو في المستقبل  ــ  لها قيمة فعلية الآن  
 15المقصود بها هو الأدق في هذا  ف  . سلالات زراعية أو حيوانية أو تناسلية

يةالموضوع وليس   وبالتالي نحن نميل إلى التعديل الذي ورد    ؛الأمور الحيو
ً ، وفي النص    .اشكر

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.  

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
ية"و  "الجينية "الفرق بين   ت أوضح لقد،  شكرًا سيدي الرئيس    " الحيو
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مداخلات ً   في  وفعل الماضي،  اللجنة  أا  الأسبوع  رئيس  مع  الجميع  و تفق 
على  ا  تمامً   فأتفق .  انواته وبالخلية    ةمرتبط  ها لأن"الجينية"  بالنسبة إلى كلمة  

ية"، وشكرًا. أفضل من "الجينية" أن   "الحيو
 

 5 الرئيــــس: 

  ،رئيس اللجنةوالمجلس الأعلى للبيئة،  وشكرًا، إذن كل المتداخلين،   
يةكلمة "على  "الجينية"    ة الإخوة الأعضاء يفضلون كلم و ، وأرجو أن  "الحيو

المادة. لسلامة  أبل  عبدالعزيز  الدكتور  ملاحظات    يطمئن  هناك  هل 
 ؟ أخرى

 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
الباب الثالث  . وننتقل الآن إلى  بتعديل اللجنة  إذن ت قر هذه المادة  
 20 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة. عشر

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
الثالث    البيئية:الباب  المقاييس  على    عشر:  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 كما جاء من الحكومة. مسمى الباب
 25 
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 الرئيــــس: 
 ؟ مسمى البابهل هناك ملاحظات على  

 
 ت( )لا توجد ملاحظا

 5 الرئيــــس: 

 ؟ مسمى البابهل يوافق المجلس على   
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيــــس: 

. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  مسمى البابقر  ي  إذن   
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 15توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:78المادة )  

 الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 الرئيــــس: 

ل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفض 
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 10توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:79المادة )  

 الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 15 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 20 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:80المادة )  
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 رئيــــس: ال
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 20إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:81المادة )  

 الحكومة.

 الرئيــــس: 
 5 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 10 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
 15ل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفض 

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:82المادة ) 

 20 في التقرير. 
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 الرئيــــس: 
المادة؟  هذه  على  ملاحظات  هناك  السيد    تفضل   هل   سعادة 

 غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 
  

 5 شؤون مجلسي الشورى والنواب:وزير 

استفسار من أخي سعادة رئيس اللجنة  لدي    شكرًا سيدي الرئيس، 
هنا لأن أحدث  نا  بسيط  أو  وحيد  ً   نابلفظ  نص  خلاف ومع  النواب  مع  ا 

كل  استبدلنا  أن   "،المواصفات "  بكلمة   "مقاييس"ال  مةالحكومة.  يرى  ألا 
 ً ً   ة؟ وهل يرى أن كلم ا هناك فرق في هذا النص    ة رادا هي المالمقاييس فعل
 10ولـكن    ،المجلس  ثم للجنة    فالقرارالمواصفات؟ إذا كان كذلك    بدلًا عن
نص  ال توافق مع النص الحكومي والمن باب    فأرى  كذلك،  إن لم يكن

ربما يكون    " المواصفات" الإبقاء على  أن  الذي وافق عليه مجلس النواب  
 . ، وشكرًاأسلم
 

 15 الرئيــــس: 

 حمد علي حسن علي.شكرًا، تفضل الأخ الدكتور م 
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
ا  أولً ،  "المقاييس البيئية"هو    ابشكرًا سيدي الرئيس، عنوان الب  
 20. الأمر  "المقاييس"إلى    "المواصفات" كلمة    غيرنا   ابمع عنوان الب  اتساقًا 
ً ن  أالآخر   ا في الأنظمة  المقاييس والمواصفات والشروط والضوابط أحيان

هي  و  ، بالتبادلستخدم  ت   المقاييس  الصحيح.  محلها  في  بالضرورة  ليس 
المادة    ها لأن  ؛الأشمل يكون "في هذه الحالة تتعلق بأرقام. لو قرأنا نص 



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              ( 94)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

المعنية الحق في أخذ عينات سواء من   ةمن الإدارة المختصة والجه   لكل  
يوت أو مواد أخرى ليتم تحليلها التحليل يؤدي بنا    "، التربة أو الماء أو الز

أعتقد    وعليه   ؛بالإنجليزي  (Standard)وهي مقاييس  ،  إلى معرفة أرقام
 ، وشكرًا. أنها هي الكلمة الأصح والأدق في هذه الحالة

 5 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
الرئيس،    سيدي  أقول  وددت  شكرًا  أن  مرة إنه  فقط  كل   10في 

ً   ــ   المجلس ونتحدث عن اختصاصاتهنتحدث عن   المادة  مثل يضع  "  12ا 
ً   ــ  " المجلس المعايير والمواصفات والأسس ا نستخدم كلمة  في كل مرة دائم

ال  . "المواصفات" التنفيذية    اللائحةتحدد  "  ه نفس   الشيء  70ة  مادوفي 
  ربما   ،"المقاييسإلى "  غيرناهافي هذه المادة  ...".  المواصفات والضوابط

ً   نعم  15  "المواصفات"ا بين  ا مع تسمية البعض، ولـكن هناك فرق أيضً تماشي
اللغة وفرق في الاستخدامات كذلك. أعتقد أن    فرق في،  "المقاييس"و

  ، ا يتوافق مع ما ورد في مواد المشروعالنص الذي أتى من الحكومة أولً 
المقاييس    . وكذلك يؤدي المعنى المطلوب  ا،موغيره  70والمادة    12المادة  
 ، وشكرًا.آخر مختلفأمر 
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.  
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 العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
ً   العرادي علي    الأخ أتفق مع   شكرًا سيدي الرئيس،   ا  جملة وتفصيل

المواصفات تطلق على الأشياء التي ذكرت في هذه المادة    .في هذا الموضوع
أو  سواء   لها  السيول  أو  الماءالتربة  وإنما  مقاييس  لها  ليس  فهذه   ،

ً كوش ،مواصفات  5 ا. ر
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

الرئيس،   سابقً   شكرًا سيدي  أن كلم كما ذكرت    " المواصفات"  تيا 
ً   انتستخدم   " المقاييس"و المواصفات    . هنفس   المعنى   صدا بالتبادل لقأحيان

هذا    ، رائحتهأو  لشيء سواء لونه  االمواصفات تعني صفات    ا،لا تعني أرقامً 
يائية. أما عندما يتعلق الأمر ب   ، تحليلال ما يتعلق بالأمور الـكيميائية والفيز

 15ذكرتها سابقًا    ، وقد نتكلم عن مقاييسهنا  و  ،يؤدي إلى أرقامالتحليل  فإن  
اللتر  رام  جملي أي كذا    ،(Standard)   بالإنجليزي إلى    المكعب في  أو 

التربة  اسو  ،آخره تحليل  المادةأو  ء  هذه  في  المذكورة  الأخرى   ،المواد 
. ليطمئن قلب الأخ علي  "اتالمواصف "وليس    "المقاييس"فالمقصود هنا  

أحمد    العرادي  وفي    إلى   لعريض اوالدكتور  صحيحة  الكلمة  مكانها  أن 
ً الصحيح، و  20 . اشكر

 

 الرئيــــس: 
المادة لنطمئن  شكرًا، على كل    سلامة  إلى  ، قبل أن نصوت على 

تفضل  .  خوان في المجلس الأعلى للبيئةإالكلمة ومعناها في هذه المادة من ال
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المبعوث الخاص لشؤون المناخ ورئيس    ةالأخ الدكتور محمد مبارك بن دين 
   . المجلس الأعلى للبيئة

 

 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  
 5 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة

الإخوان أدلوا بدلوهم بخصوص تصنيف    شكرًا سيدي الرئيس،  
لأن   ؛مقاييس وليست مواصفاتإلى أنها فعلًا    كن أنا أميل ، ولـ دةالما

لتحليل  إليها  المقاييس والمعايير التي يرجع  لديه  اليوم  ة  ئ الأعلى للبيالمجلس  
ولـكن  من  أي   المواد،  المشار  إذا كان  هذه  المادة  المواد  إليها  نص  في 

 ً  10هي مواصفات، فأنا لست قانونيًا ولـكنني أرى أن الأجدى  ا  السابقة فعل
المواد نص  عن  الخروج  والسابقة  عدم   ، ً وليست  فني مقاييس  هي  ا 

 وشكرًا.  ،مواصفات
 

 الرئيــــس: 
تلخيص  يا  شكرًا،    محمد  تفض به  تفضلت  ما  دكتور  كلمة أنك   15  ل 

كلمة  ولـكن  "مقاييس"،   اعتمدت  قد  السابقة  المواد  كانت  إذا 
"مواصفات" فأنت أيًضا تريد أن تسير في هذه المادة بالاتساق مع المواد  

 التي سبقتها، أليس كذلك؟  
 

 20 المبعوث الخاص لشؤون المناخ  

 : رئيس المجلس الأعلى للبيئة
 ، كلامك صحيح، وشكرًا.سيدي الرئيس نعم 
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 الرئيــــس: 
المجلس    رئيس   ة بن دينمبارك  إذن الآن الأخ الدكتور محمد  شكرًا،   

  سابقة ا إذا كانت مواد  ولـكن أيضً   " مقاييس"الأعلى للبيئة يتفق مع كلمة  
كلمة   كلمة    " المواصفات" ذكرت  عن  المادة  هذه  تخرج  ألا  فيجب 

ً   "المواصفات"  5تفضل الأخ عبدالرحيم علي  .  ا مع ما سبقها من مواداتساق
 .  بالمجلس المستشار القانوني لشؤون اللجان  علي

 

 :  بالمجلس  مستشار القانوني لشؤون اللجانال
الرئيس،   سيدي  البيئية  شكرًا  المقاييس  عن  يتكلم  الباب  ،  هذا 

 10سعادة الدكتور  . كما قال  تكلم عن المقاييست  وجميع المواد التي وردت فيه 
،  أو الماء أو الزيتتحليل عينات من التربة    عند أنه  علي  علي حسن  محمد  
حدود المقاييس المعمول    ر غي إذا كانت في  و،  تأتي بمقاييسالتحاليل  فإن  
في    " مقاييس"وبالتالي كلمة    ،مخالفةتجاوز هذه المقاييس فتعتبر  ت  أو بها  
 محلها، وشكرًا. في  ه المادةهذ

 15 

 الرئيــــس: 
تفضل    ، هي الكلمة المناسبة في هذا النص  " المقاييس "كلمة  شكرًا،   

 الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 20 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 ، وشكرًا. اشكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما ذكرته سابقً  
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 25 



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              ( 98)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

 العضو جمال محمد فخرو: 
فإما أن    ،"المقاييس " ا الباب  سمينا هذشكرًا سيدي الرئيس، نحن   

ونغير  أن نثبت تسمية الباب    وإما ،  "المواصفات "ونثبت    الباب نغير تسمية  
أن نضع كلمتين  لا يجوز  حيث إنه  ،  " لتصبح "المقاييس"المواصفات كلمة "

 5مختلفتين في الباب نفسه. ربما استخدمنا كلمة "المواصفات" في أبواب أو  
المطلو  ب في ذلك الباب أو ذلك القسم، أقسام أخرى لـكي تتسق مع 

عن   نتكلم  نحن  الأصح هي  "مقاييس" وهنا  الكلمة  أن  أعتقد  وبالتالي  ؛ 
 "المواصفات"، وشكرًا.كلمة "المقاييس" وليس 

 

 10 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.   
 

 العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
ا أننا نتكلم عن تحليل فلابد أن يكون  طالم   شكرًا سيدي الرئيس،  

 15محمد  مثلما ذكر الأخ الدكتور  وهناك مقاييس، لأن التحليل فيه معايير،  
توجد أرقام، والأرقام تعني مقاييس، والمواصفات تعني  ه  نأعلي حسن  

(Description)    فإذا ذكرت  سوف نراهاالأشياء التي  وتعني وصف ،
" في بعض الأبواب سابقًا فهي مواصفات فعلًا، ولـكن  مواصفاتكلمة "

 ، لأنها تعنى بالأرقام، وشكرًا. "مقاييس"في هذا الباب هي  
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  
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 العضو علي عبدالله العرادي: 
  هقبلو  حسنعلي  الدكتور محمد    بعد توضيح  شكرًا سيدي الرئيس، 

محمد   الدكتور  سعادة  المستشار  رأي  وكذلك  ة  دينبن  مبارك  كذلك 
ة، وأسحب ملاحظتي، فنحن  صحيح   "مقاييس"كلمة  القانوني، أرى أن  

 5الأخ الدكتور محمد  قال  مثلما    ،في هذا الباب  فعلًا نتحدث عن شيء آخر 
، فأنا  ا المواد اللاحقةوأيضً   . تقنيوعن جانب فني  نتحدث    ة مبارك بن دين
سأقتر  ) تغيير ح  كنت  المادة  وهي  مواد  79ها،  من  ذلك  آخر  وإلى   )

أسحب  فسوف  فني  الموضوع  أن  بما  ولـكن  المقاييس،  عن  تحدثت 
 ، وشكرًا. الصحيحة  " هيالمقاييس"وكلمة ملاحظتي، 

 10 

 الرئيــــس: 
 ؟ أخرى هل هناك ملاحظات شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 15 

 الرئيــــس: 
 المادة بتعديل اللجنة؟ هل يوافق المجلس على هذه  

 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 الرئيــــس: 
الباب    مسمى   إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى 

 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة. الرابع عشر
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
مسمى الباب    توصي اللجنة بالموافقة على  :الباب الرابع عشر: الرسوم 

 . ومةكما جاء من الحك
 5 

 الرئيــــس: 
 ؟ مسمى البابهل هناك ملاحظات على  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 10 

 الرئيــــس: 
 ؟ مسمى البابهل يوافق المجلس على   

 
 )أغلبية موافقة( 

 15 

 الرئيــــس: 
. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  ي قر مسمى البابإذن   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  20 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:83المادة )  
 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
،  الباب الخامس عشر  مسمى  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

توصي اللجنة    :التفتيش والضبطية القضائيةالباب الخامس عشر:   
 .مسمى الباب كما جاء من الحكومة بالموافقة على

 

 الرئيــــس: 
 20 ؟ مسمى البابهل هناك ملاحظات على  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 ؟ مسمى البابهل يوافق المجلس على   

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  ي قر مسمى البابإذن   

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:84المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
المادة؟   هذه  على  ملاحظات  هناك  دلال    هل  الأخت   15تفضلي 

 جاسم الزايد. 
 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
من رئيس اللجنة    أحببت أن أطلب شكرًا سيدي الرئيس، بداية   

ً إلى ا   اتحديدً (  84أن ت عاد المادة )  20لو نظرنا إليها  تها، فأهميإلى  ا  للجنة نظر
أيًضا.  عن مسألة المفتشين، ومسألة الضبطية القضائية  سنجد أنها تتكلم  ف

( البند  في  "المفتشين"  كلمة  ووردت  أووردت  يتعلق  (  مأموري  بفيما 
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في البند )ب(.  من قبل وزير العدل  سيخولون  الضبط القضائي الذين  
مسألة  ت  ذكر وا الإخوان في مجلس النواب،  تعديلات أجراها أيضً   توجد

المرخصة،   الجهات  أو  الأخرى  الإخوان  عتبر  أأنا  والجهات  تعديل  أن 
لو  بالبند )ج(  يتعلق  ما  مناسب، ولـكن أقول إن  المجلس النواب هو    من

 5لا يجوز للمفتشين  سنجد أنه ورد فيه "فنظرنا إليه بحسب مشروع القانون  
إ في أي من  المشار  يتك)أ( و)ب(  البندينليهم  البند )أ(  م عن  ل..."، 

المجلس، والبند )ب( يتكلم عن موظفي   الذين يندبهم رئيس  المفتشين 
العدل   المعني بشؤون  الوزير  الذين سوف يخولهم  مأموري  صفة  المجلس 
ــ أن دخول    ضبط. بحسب المادة المنصوص فيها ــ في مشروع القانون

ً بالذات    ىسكنلل الأماكن المخصصة   ً   الا يجوز إعطاؤها حظر  10حًا  واض اومنع
دون الحصول  من    ى يجوز دخول الأماكن المخصصة للسكنوصريحًا، فلا  
تصريح   الدستوري  وعلى  المبدأ  فيه  بذلك، وهذا روعي  النيابة  إذن من 

الملـكية الخاصة ومسألة الدخول   المساكن،  إلى  الذي ينص على  حرمة 
قانون  أيضً والقانون  بموجب  أعطى  وأيًضا   في  الوارد  التنظيم  بموجب  ا 

 15ة  ضمان  اهذفي  يتم إلا بإذن من النيابة العامة، و ألا  الإجراءات الجنائية  
مجلس  من  ما ورد في تعديلات الإخوان  نظرنا إلى  لو  .  هذا الحق  لصون

والإخوان   الذين  من  النواب  الشورى  المادة  اتفقوا مجلس  نص  ،  على 
لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في  " ورد فيه  سنجد أنه  ف

دون    البند  للسكنى  المخصصة  الأماكن  دخول  المادة  هذه  من  )ب( 
 20"، طبعًا معنى ذلك أن المفتشين  الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة

هنا دخول   لهم  على  من  الأماكن  يجوز  الحصول  أو  دون  الإذن  هذا 
الإذن  التصريح، أخذ  وجوبية  يندب  وقصر  الذين  المفتشين  وزير    همعلى 

أعتبره جسيمًا، ومثلما بي نا أن هذه المادة ت نظم خطأ  ه  العدل، وهذا في
الضبطعمل   ومأموري  يتم بمناسبة  و   ،المفتشين  يك  ا  عملهم  وتحر تخاذ 
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عندما تتخذ أي  أنه  نحن نعلم  . و الدعوى الجنائية لكل فعل أو جريمة مخالفة
م تكون  لا  التي  الإجراءات  محاضر  من  في  الإجرائية  للقواعد  راعية 

بسبب    للبطلان  كل الأدلة والإثبات ذلك  عرض  ي    ،الاستدلال والتحقيق
أنا أستطيع الآن فيها.    بطلان الإجراءات الشكلية لجمع تلك الاستدلالات

أوصي   للأمانة  ب أن  ولـكن  لت حسن  التعديلات  المادة  هذه  إعادة   5يجب 
يواءم فيها ما بين التعديل الأخذ بهذه الملاحظات  ات المدخلة، وصياغتها و

ً و ،مع المستشار القانوني حتى يتم العمل بموجبها   . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 10شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون   

 مجلسي الشورى والنواب.  
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
الرئيس،   سيدي  ذهبت    شكرًا  فيما  الزايد  دلال  الأخت  أوافق 

 15)أ( البند  :تكون من ثلاثة بنودتالمادة   ئًا بسيطًا.أضيف شيإليه، وربما س
ندبهم رئيس المجلس للقيام بأعمال التفتيش واتخاذ  يمفتشين  عن  يتكلم  

للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. والبند )ب(    الإجراءات اللازمة
منصوص  اللجرائم  القضائية، ويتكلم هنا عن ايتكلم عن موظفي الضبطية  

. إذن البند )أ( حدد مهام المفتشين، والبند )ب(  عليها في هذا القانون
لموظفي المهام  القضائي  حدد   20ن، حيث إن )أ( وهم مفتشوكل،  الضبط 

و)ب( يقومان بأعمال التفتيش، و)أ( و)ب( لا يعفيان من الحصول  
العامة، ولـكن مع ال النيابة  النواب أعفوا  على إذن  أسف الإخوان في 

  مالمفتشين المذكورين في البند )أ( من الحصول على إذن النيابة رغم أنه
بأعمال شبيهة بأعمال الضبط القضائي ولـكن في اختصاص معين.    ونيقوم
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إذن ما ذكرته الأخت دلال الزايد صحيح، حيث إنه يجب على الاثنين  
كلت في  العامة  النيابة  إذن  على  الأول.    يالحصول  الأمر  هذا  الحالتين، 

بخصوص  الآخر  لفظ    الأمر  استبدال  بلفظ  قضية  الأخرى"  "الجهات 
أشمل وأعم وأصوب، والسبب   " الجهات الأخرى""الجهات المرخصة"،  

لوالتاليهو   المرخصة؟  الجهات  هي  ما  المادة    :  إلى  من 1) ذهبنا   )5 
الجهةف التعاريف   أن  بها  هي    المرخصة  سنجد  منوط  إصدار  أي جهة 

البيئة هناك تخصص في  ، فتراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على 
وفقط  العمل المحتمل  ،  التأثير  ذات  المشروعات  .  البيئة على  تراخيص 

فهي ليست    ، ط بها إصدار هذه التراخيصو أخرى ليس منهناك جهات  
 10على  ،  بالتفتيش  موظفوها مختصون ولـكن    ،المجال  هذا ذات تخصص في  

التفتيش البيئي ضمن مهام البلديات، وصحة  كان  ،  ديات البل:  سبيل المثال
البيئة من ضمن مهامها كذلك، فهنا ربما يحتاج رئيس المجلس إلى الاستعانة  

يجب أن  ، ف اللفظبه هذا  حسب ما ألزمنا  ب غير مرخصة    بجهات أخرى 
أعمال التفتيش. أعتقد  بمختصة  ، فهي غير مرخصة ولـكنها  ايكون مرخصً 

 15وافق عليه مجلس النواب أصوب  وي نص الحكومة  كما جاء ف اللفظ  أن  
للعمل   ذات  بحيث  وأضمن  أخرى  جهات  بأي  الرئيس  يستعين 
فلو  أنتدب    اختصاص.  بأن  علي   موظفين من جهات مرخصة  حجرت 

ولـكنها  فربما    اتحديدً  ترخيص  ذات  ليست  أخرى  إلى جهات  أحتاج 
كما  أن اللفظ  العمل. أعتقد  هذا  في  ون  لديها مختص ، أي  ذات اختصاص

 20في البند )أ( أوافق  النواب  مجلس    ووافق عليهورد في مشروع الحكومة  
في  عليه تمامًا، وأختلف بشأنه مع إخواننا في لجنة المرافق العامة والبيئة  

ليس  و   ، تامعليه توافق  (  )بالبند  اللفظ في  . بخصوص  مجلس الشورى
الحكومة   بين  ما  اختلاف  واللجنة  ومجلس  هناك  بمجلس    الموقرةالنواب 

المشار  لمفتشين  لقضية أنه لا يجوز  البند )ج( أيًضا توجد  في  و  .الشورى
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الإخوان في  ، وتعديل  مشروع الحكومة)أ( و)ب( كما جاء في  في  إليهم  
لا يجوز  " هوالشورى،  في مجلس  وافقت عليه اللجنة  الذي النواب  مجلس  

من   )أ( لبند  مفتشين في اال  أعفيت   ا أن  ن إذ  "، الضبط القضائي  ي مأمورل
أجل   من  ضروري  إذن  وهو  العامة،  النيابة  إذن  على  القيام  الحصول 

 5 بأعمالهم، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.  

 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

ما تفضلت  ا مع  في الحقيقة أجد نفسي متفقً   شكرًا سيدي الرئيس، 
 ،الرئيس  معالي   .ادلال الزايد في هذا الموضوع الحساس جدً   به الأخت 

وبالتالي    ، نص واضحبن الدستور نص عليها  لأحرمة المنازل حرمة مطلقة  
جدً  مهم  الموضوع  هذا  الباب   . اتنظيم  أن  الضبطية    كما  عن  يتحدث 

 15رئيس    ، فإنومع الاحترام والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للبيئة  ، القضائية
قضائية ضبطية  أي  اختصاصه  من  ليس  العدل   ؛المجلس  وزير    لأن 

والأوقاف  الإسلامية  المختص  الهو    والشؤون  القضائيةبوزير    ، الضبطية 
إلى إعادته  في حاجة    نا عتقد أنأ  لاو ،وبالتالي أنا أتفق مع النص الأصلي

لأن ما أدخل من قبل مجلس النواب الموقر مع كل الاحترام    إلى اللجنة؛
 20ن الذين يعينون من قبل رئيس  يالمفتش  فقد أعفى  ،موفقًاوالتقدير ليس  
  نص   وقد   الإذن،  الحصول على  أو أي رغبة في   ضبطية المجلس من أي  

المسألة الرئيسية  و  للبند )ب(،ا  ا وفقً يعينون لاحقً   ن على م  فقط  لـكن 
ال  لديه  يكون مخولً هي أن من  أن  ينبغي  القضائية  السلطة  ضبطية  ا من 

الوزير  و  ،لـكنه ليس سلطةو ا هو مؤسسة رسمية،  مً تالمجلس ح و  ،المختصة
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 . هو الذي يمثل السلطة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تصريح له بتعيينهم
البند )ج(  نص  آخر  تعبير الذي جاء في  ال  ،دخول المنازل  بخصوص ثم  
على  "  هو العامةالحصول  النيابة  بذلك من  أن يجب  التصريح  و  "،تصريح 

 ً التصريح  و  ،أما الإذن فقد يكون موافقة شفهية  ،اا ومحددً يكون مكتوب
 5  فقط   إذن   لدي  قد يكونفيمكن أن يبرز لصاحب السكن، أما الإذن  

مع الاحترام والتقدير لكل من وبتقديري  ــ    والتصريح  ولا أبرز التصريح.
لأن التصريح    ؛من الإذن  بشكل أساسيأدق    هو  ــ  الرأي  مع هذايختلف  

 ً الجزئية التي  وفقط    .ا ومحدد المواصفات وما شابه ذلكقد يكون مكتوب
لا أرى إعادة المادة إلى    الأخت دلال الزايد هي أنني  معفيها  ختلف  أ

 10من الحكومة    ذي جاء الأصلي الالمادة    نص  أرى التصويت علىاللجنة، و
من التعديلات التي    أكبر   بشكل ام بالدستور  وفيه التز   ،وألزم  قأنه أدل

   وشكرًا.، وردت من مجلس النواب الموقر مع كل الاحترام والتقدير له
 

 الرئيــــس: 
 15 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
نجد أن  وهي أننا  ملاحظة عامة  بداية لدي    شكرًا سيدي الرئيس، 

هذا القانون كانت  عموم  معظم الصياغات التي أتت في النص الأصلي في  
يكون   مثالً أدق، وقد  تفضلت  .  على ذلك  اهذا  ما   20الأخت   بهأنا مع 

وزير  الزايد،  دلال   سعادة  به  أفاد  ما  الشورى    مجلسيشؤون  وكذلك 
أ  الدكتور الأخ  ا  وأيضً   والنواب، الجزئية    جزئيتان،هناك    بل. عبدالعزيز 

 والطعنموضوع الإجراءات    وأيًضا المتعلقة بالوضع الدستوري    هي   أولىال
الموضوع يتم وفق إجراءات صحيحة.    ؛ في هذا  لم  الأخرى  الجزئية  ولأنه 
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النص المقترح الجديد فيه الـكثير من المحاذير  أو  الصياغة الجديدة    هي أن
يات والحر الحقوق  موضوع  تمس  الضبطية  و  ،التي  أن  ذلك  على  مثال 

الوزير    صادر عن  ئية هي سلطة استثنائية يتم منحها بناء على قرار القضا
العدل بشؤون  السلطة،   ، المعني  تمنح هذه  القوانين كيف  وقد حددت 

من  وأيضً  فقط  تمنح  هي  العدلقبل  ا  الإسلامية    وزير   5والشؤون 
  وإما ما عن التنظيم  إولة  ؤعموم الجهات التي تكون مسلوتمنح    والأوقاف،

المثالعلى  و  ،التحقق القضائي  و مأمور:  سبيل  العمل    الضبط  وزارة  في 
  وفي ،  والتنمية والاجتماعية يتأكدون من نسب البحرنة ووضع السجل

العمل   العامل  يتأكد  هيئة تنظيم سوق  القضائي من أن  الضبط  مأمور 
 10البلديات تتأكد  و الصحي،    تتأكد من الوضع الصحة    ووزارة  ،  لديه تصريح

آخر،   شق  المد ومن  من ني  الدفاع  والمداخل   يتأكد  آخر    وإلى   المخارج 
بموجب و أعطاها القانون بموجب هذه الآلية    اتوهي كلها جه   ،ذلك
صفة مأموري الضبط  وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف  قرار  

صفة استثنائية لها علاقة بإنفاذ القانون   ــمرة أخرى  ــ  القضائي، وهي  
 15  هسنجدفينا إلى النص بعد التعديل  إذا أتومن خلال الرقابة والتفتيش.  

هو مساس بالحقوق هنا. الأمر الآخر    يوجد وبالتالي    ، ق بين حالتينقد فر  
معينةقأنه   فئة  على  الفئة  هذه  المرخصةوهي    ،صر   هناك    ،الجهات 
جهات عديدة   شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ سعادة وزير    تفضل   ــ كما 
  ،جزئية معينةأو ب م بعمل معين  لقيال  هارئيس المجلس أن ينتدب  يرىقد  

يف الوارد في المادة    وهي ليست   20(  1)من الجهات المرخصة وفق التعر
يفات. لدي ملاحظات كثيرةالتي تناولت ا  من هذا القانون  ولـكن    ،لتعر

دلال    ةأضم صوتي إلى صوت سعادة الأستاذ  إطالةكون هناك  تلـكي لا  
يتم ضبط صياغتها لـكي تتوافق    ،تعود هذه المادة إلى اللجنةأن  في  الزايد   و

ً   ،مع القصد من ورائها    .اوشكر
 25 
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 5أقدر كل ما ذكر بخصوص هذه المادة فيما    شكرًا سيدي الرئيس، 

ذكرت التي  الثلاث  بالملاحظات  موضوع    بشأنوهي    ،اتحديدً   يتعلق 
المرخصة   وعلاقتهم  والجهات  القضائي  بالمفتشين  الضبط  مأموري 

لن أناقش هذا  و  ،الفرق بين الإذن والتصريحووالاختلاف بين الفئتين  
ً أن  طالما  و  ،الموضوع الآن إلى    ( 84) إعادة هذه المادة  إلى    اهناك اتجاه

 10 . ا، وشكرًاللجنة لمزيد من الدراسة فنحن نوافق على إعادتها
 

 الرئيــــس: 
المادة   شكرًا،  إعادة  على  متفق  الكل  اللجنة   إذن  من    إلى  لمزيد 

 ؟ أخرى هل هناك ملاحظات الدراسة. 
 15 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 ؟ المادة إلى اللجنة هذه إعادةهل يوافق المجلس على   

 20 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
المادة    ت عاد إذن    إلى    إلىهذه  الآن  الباب  مسمى  اللجنة. وننتقل 

 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة. السادس عشر
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

عشر  السادس  والتعويض  :  الباب  البيئية  المخالفات  في  التصرف 
الأضرار على    :عن  بالموافقة  اللجنة  البابتوصي  من   مسمى  جاء  كما 

 الحكومة.
 

 10 الرئيــــس: 

 ؟ مسمى البابهل هناك ملاحظات على  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 15 الرئيــــس: 

 ؟ مسمى البابهل يوافق المجلس على   
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 الرئيــــس: 

. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  مسمى البابقر  ي  إذن   
 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي    (:85المادة ) ة:  التصرف في المخالفات البيئي:  الفصل الأول 

 اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

لمادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  إذن ت قر هذه ا  
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:86المادة ) 

 في التقرير. 
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 5 

 الرئيــــس: 
 يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل  

 
 )أغلبية موافقة( 

 10 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

د  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوار  (:87المادة ) 
 في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 اللجنة.تفضل الأخ مقرر  
 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

توصي   (:88المادة )   :التعويض عن الأضرار البيئية:  الفصل الثاني 
 اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15تفضل سعادة السيد غانم    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 الشورى والنواب.    بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ي  أنها   من يقرأ الفقرة الأخيرة يجد  شكرًا سيدي الرئيس،    ة جواز

يكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية  "ا عليه،  للمجلس وليست إلزامً   20و
إذا اقتضت الضرورة التنسيق  قلنا "  خير أال  وفي  "،لتحديد قيمة التعويض 

في صالح    هوالقانون على المجلس    هذا القيد الذي وضعه  أي أن،  "معها
إلزامي، ولـكن      التنسيق   فكأنإذا اقتضت الضرورة  ف  ، الجهات الأخرى
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 ً من   أن حذف ذلك، فأعتقد  افي مجمل الأحوال هو جوازي وليس إلزامي
أنه  ضافة إلى  إبال  ، تصوري الشخصي  ، هذا فينهاية الفقرة لا يفيد النص

في  اختلاف ما بين رأي مجلس النواب والقانون كما جاء    سيكون هناك
هو  وأخيرًا  أولًا  فالأمر  الأصلي،  للمجلس  "  ، جوازي  النص  يكون  و

المناسب  التعويض  قيمة  لتحديد  المعنية  الجهات  مع   5إذا    ...التنسيق 
  نا كأنف  وعندما حذفنا العبارة الأخيرة  "،اقتضت الضرورة التنسيق معها

الأحوا  :نقول كل  في  له    ،لله  يكون  الضرورة  اقتضت  إذا  ولـكن 
من الضرورة ما يوجب   هناك  ربما في أغلب الأحوال ليسو   ،التنسيق

هذا التنسيق. أعتقد أن النص كما جاء في مشروع الحكومة أقرب إلى  
 10 .  ، وشكرًاالصحة

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 15 العضو دلال جاسم الزايد: 

أتفق مع ما تفضل به الأخ غانم البوعينين    شكرًا سيدي الرئيس، 
أمور المستوجبة للتعويض  في ال  أنه  ــ كما نعلم ــ   خاصةوفي هذا الجانب،  

 ً الأضرار المترتبة  ب  ها يراعى وجود الفعل المستوجب للتعويض، وربطدائم
  عليه، وبناء على تلك العلاقة السببية ينظر في موضوع مقدار التعويض، 

 20  لأنه سيتم التفاوض والمناقشة ــ  ا تقدير مدة التعويض  لذلك من المهم جدً و
قيمة  معاينة وحصر تلك الأضرار ومعرفة  و  ــ  موضوع قيمة التعويض  في

متى ما    ينسق  يترك للمجلس أن  فلالهذا الضرر،    جبرًاالمبالغ التي ستكون  
هناك ضرورة أن  ً   ؛رأى  قائم التعويض  مقدار  تحديد  يكون  على    ا حتى 

معينة التعويض  ، أسس  هذا  مقدار  هذه   ، ورصد  حذف  أن  فأعتقد 
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تبقى كما هي واردة في مشروع    أنوأقترح    ،ليس له سبب مبرر  العبارة
 .  ، وشكرًاما أيده الإخوان في مجلس النواببالإضافة إلى   ،القانون

 

 الرئيــــس: 
 5 ر محمد علي حسن علي.شكرًا، تفضل الأخ الدكتو 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،   اللجنة    شكرًا سيدي  هذا النص حتى لا    حذفنانحن في 

يةلأن النص يتكلم عن جو ؛يحدث التباس في تفسير المعنى أن يكون   از
 10إذا كان هذا  وللمجلس التنسيق مع الجهات المعنية عند حدوث ضرر،  

 ً   لا توجدمن يحدد إذا كانت هناك ضرورة أو  للمجلس فهو    االأمر جوازي
  "إذا اقتضت الضرورة التنسيق معها"  العبارةلذلك وجود هذه  وضرورة،  

المجلس    يرى  قد  هرأي اللجنة، لأن  بحسب في النص الأصلي يثير التباس  
يات  اأن هذ ا  لـكن التنسيق أساسً ووبالتالي لا ينسق،    ،ليس من الضرور
له موضوع جواز هو   نظرنا   ــ   هناك داع  فليس  ،  ي   15إلى    ــ   في رأينا وفي 

 . ، وشكرًاتثير اللبس في التفسير فيما بعد وجود هذه الجملة التي ربما
 

 الرئيــــس: 
 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  

 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
النقاش    بعد  المادة بحسب هذا  للتصويت  اللجنة،    سأطرح  توصية 
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  نعود إلى ما تفضل به الإخوة بالإبقاء علىفسقتكم  مواف  ظ  على إذا لم تح
هل يوافق المجلس على هذه .  "إذا اقتضت الضرورة التنسيق معها " عبارة

 المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 اللجنة.تفضل الأخ مقرر  
 10 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:89المادة ) 

 في التقرير. 
 

 15 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  
 

 موافقة( )أغلبية 
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 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة.   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي: العضو  5 رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:90المادة )  
 الحكومة.

 

 : الرئيــــس
 10 المادة؟ هل هناك ملاحظات على هذه  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 : الرئيــــس
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 
 : الرئيــــس
 20إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي: العضو  رضا إ
ة كما جاءت من  توصي اللجنة بالموافقة على هذه الماد  (:91المادة )  

 الحكومة.
 

 5 : الرئيــــس

تفضل الأخ أحمد مهدي    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 10جاء ذكر الاتفاقيات الدولية ولم يأِت ذكر   شكرًا سيدي الرئيس، 

إقليمية، فأعتقد   اتفاقيات  إلى  الإقليمية، والبحرين منضمة  الاتفاقيات 
غي التنبيه إلى هذه النقطة، وإضافة "الإقليمية" أيًضا إلى هذه المادة، أنه ينب

 وشكرًا.  
 

 15 : الرئيــــس

 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 : الرئيــــس

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 : الرئيــــس
،  السابع عشرالباب  مسمى  وننتقل الآن إلى    إذن ت قر هذه المادة. 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

بالموافقة على مسمى  :  العقوبات:  السابع عشرالباب    توصي اللجنة 
 الباب كما جاء من الحكومة. 

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 20إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي: العضو  رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:92المادة )  

 الحكومة.
 

 5 : الرئيــــس

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 : الرئيــــس

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 : الرئيــــس

ضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تف  
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي: العضو  رضا إ
 20توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:93المادة ) 

 في التقرير. 
 

 : الرئيــــس
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 25 

 )لا توجد ملاحظات( 
 



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  121)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

 : الرئيــــس
 اللجنة؟ هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل   

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 : الرئيــــس
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي: العضو  10 رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:94المادة ) 
 في التقرير. 

 

 : الرئيــــس
 15 هناك ملاحظات على هذه المادة؟ هل  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 : الرئيــــس
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 20 

 )أغلبية موافقة( 
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 : الرئيــــس
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي: العضو  5 رضا إ

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:95المادة )  
 الحكومة.

 

 : الرئيــــس
المادة؟   هذه  على  ملاحظات  هناك  دلال    تفضلي   هل   10الأخت 

 جاسم الزايد.  
 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
لدي ملاحظة وهي أننا عادة في العقوبات    شكرًا سيدي الرئيس، 

 15عندما نقرر عقوبة لا نضع فيها حكمًا ي نظم حقًا لجهة أخرى، باعتبار أنها  
العقوبات   بمسألة  يتعلق  فيما  القضاء  هو  بها  والمخاطب  متصلة،  تكون 
هذا   في  غربال  نوفل  الدكتور  الأخ  رأي  أسمع  أن  وبودي  والتقرير. 

من    10وضع عقوبة لمن خالف المادة    تطرقت إلى  95الجانب. المادة  
هي المرتبطة بمن يقوم بأي عمل من أعمال التلوث؛    10القانون، والمادة  

 20عند حدود: "ي عاقب بالحبس مدة لا تقل    95المفترض أن تقف المادة  
عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على  

من هذا القانون"،   10مادة  خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام ال
وتقف عند هذا الحد. و ِضــع  في المادة نص: "دون الإخلال بحق المجلس  



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  123)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

يقاف الأعمال والمشروعات المخالفة متى كان الضرر على البيئة حالًا   في إ
التأخير"،   يحتمل  الجنائي  ولا  الحكم  أن  الرئيس  معالي  ننس   ي قيد  ولا 

ية، وبالتالي إقحام نص: "دون  الإجراءات وما قد يصدر من أحكام مدن
يقاف الأعمال والمشروعات..." في نص مادة  الإخلال بحق المجلس في إ
محله،   غير  في  أنه  أرى  المقررة،  والعقوبة  المخالفة  المادة  نص  فيها   5يقرر 
الذي   الفعل  بي ن  الذي  الأول  بشقها  فقط  المادة  تبقى  أن  والمفترض 

قانون، وفيما خالف ذلك من  يستوجب العقاب والعقوبة المقررة وفق ال 
المفترض أن تحذف العبارة الزائدة، أعني عبارة: "دون الإخلال..."، 
لأنه يبقى لجهة الإدارة الحق متى ما رصدت انطباق أي مخالفة لأي  

 10أو غيرها من المواد ــ ووجود أي ضرر من أضرار    10مادة ــ سواء المادة  
في الوقف والسحب وتحديد مدة   التلوث ــ وفق ما وافقنا عليه ــ لها الحق

ا تخذ القرار في شأنه أن يتقدم بالطعن  المقابل ي صبح لمن  الوقف، وفي 
قرارها   اتخاذ  في  الإدارة  جهة  حق  ربط  ولـكن  المدنية؛  المحاكم  أمام 

أرى أنه غير ملائم وغير مناسب، وبودي    95الإداري بنص هذه المادة  
 15 هذا الجانب، وشكرًا.   أن أسمع رأي الأخ الدكتور نوفل غربال في 

 

 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 20 علي عبدالله العرادي:  العضو

بداية أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال    شكرًا سيدي الرئيس، 
الزايد. بالعودة إلى هذا الباب سنجد أنه يتحدث عن العقوبات، بمعنى أن  
حدد ما هي العقوبات ــ إن كانت حبسًا أو غرامة أو غير   هذا الباب ي 
هذا   مواد  إحدى  بمخالفة  جرمي  بفعل  قام  من  بها  ي عاقب  التي  ــ  ذلك 
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المادة    القانون؛ هذه المادة تتحدث المادة نحن 10عن مخالفة  . في هذه 
نتحدث عن عقوبة قررها القانون، وبالتالي من غير الوارد ــ وليس فقط  
من غير المناسب ــ أن نضم ن باب العقوبات أي صلاحيات قد ت عطى 
لمجلس الإدارة، أو ت عطى للمجلس، أو ت عطى لجهة تنفيذية أخرى معنية  

يقاف الأعمال  بهذا القانون. الآن إذا أرد  5نا أن يكون لهذه الجهة الحق في إ
"أحكام   باب  أعني  الباب،  بعد هذا  باب  المخالفة، فهناك  والمشروعات 
بشكل مختلف من  المادة ونصيغها  فيه هذه  أن نضع  بإمكاننا  متنوعة"، 

من هذا القانون، أو ننقل هذه المادة إلى    95دون الإخلال بنص المادة  
، وبالتالي نربطها بالمادة التي  10ها إلى المادة  صلاحيات المجلس، أو ننقل

ية هنا ضمن باب مخصص    10خالفتها، أما أن نضع صلاحيات المجلس الإدار
للعقوبات ــ بمعنى أنه يتضمن عقوبة على فعل جرمي ــ فهذا غير وارد، 
نناقش   عندما  ثانيًا:  أولًا.  هذا  الباب،  هذا  في  المواد  هذه  توضع  ولا 

يقاف  صلاحيات هذا المجلس ، فهل يملك هذا المجلس من تلقاء نفسه إ
هذه الأعمال أم يوقفها بعد أن يصدر حكم؟! هذا أمر آخر، بما أننا أعطينا  
وفق   الصلاحية  هذه  نعطيه  أن  فبإمكاننا  أخرى  صلاحيات   15المجلس 
وباختصار   الباب.  هذا  في  الصلاحية  هذه  توضع  لا  ولـكن  القانون، 

عند حد العقوبة، وتنقل الصلاحية  أتصور أن المادة يجب أن تقف فقط  
الموجودة في المادة إلى الباب اللاحق ــ باب "أحكام متنوعة" ــ أو تذهب 

 نفسها، وشكرًا.   10إلى صلاحيات المجلس أو في المادة 
 20 

 : الرئيــــس
غربال    عبدالسلام  نوفل  الدكتور  المستشار  الأخ  تفضل  شكرًا، 

 جلس.  رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالم
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 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:  رئيس
الرئيس،  سيدي  العقوبات    شكرًا  مجال  في  التشريعية  الصياغة 

في   تصاغ  أن  ية  الدستور الشرعية  اقتضت  بدقة، وقد  الجنائية مضبوطة 
أضيق الحدود وألا يتوسع فيها إطلاقًا، وألا ت قتحم في سياق العقوبات  

 5يست من صميمها؛ والنظر المتمعن في عجز  الجنائية أي إجراءات أخرى ل 
إذن   .ياقهـــلًا ــ بأن هذا العجز مقحم في غير س ــ ع ــهذه المادة يفيد ــ ف

الجواب عن تساؤل معاليك هو أنني أعتقد جازمًا أن  ــ معالي الرئيس  ــ 
المادة التي نحن بصددها من حيث كونها مادة عقابية فيه خروج  ع جز 

ويستحسن   الجنائية،  المادة  في  الرشيدة  التشريعية  الصياغة  أصول  عن 
 10 حذف هذا العجز، وشكرًا.  

 
 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 15 دلال جاسم الزايد:  العضو

والشكر إلى الأخ علي العرادي وكذلك إلى    شكرًا سيدي الرئيس، 
في هذا الجانب؛   إثارته  تمت  تأييده ما  نوفل غربال على  الدكتور  الأخ 
لذلك ألتمس من رئيس اللجنة ــ الذي أوجه له شكرًا كبيرًا هو وأعضاء  
اللجنة جميعًا على ما لمسناه من تعاون في كل الملاحظات واتخاذ القرار  

 20الشأن ــ الأخ الدكتور محمد علي حسن إذا اقتنع  الصائب دائمًا في هذا  
بذلك أن يتم تعديل المادة بأن تبدأ فقط بـ: "ي عاقب بالحبس مدة لا تقل  
عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على  

من هذا القانون"    10خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة  
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يتم حذف عبارة: "دون الإخلال..." إلى نهاية    ونقف عند هذا الحد، و
 المادة، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
 5على كل ، الآن الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي  شكرًا،   

يقاف الأعمال  ا تفقا على حذف عبارة: "دون الإخلال بحق المجلس في إ
ا ولا يحتمل التأخ  ير"، والمشروعات المخالفة متى كان الضرر على البيئة حال ًّ

رأي   هو  فما  الأمر،  هذا  أيد  أيًضا  القانونيين  المستشارين  هيئة  ورئيس 
 تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. رئيس اللجنة؟ 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
المادة كما ذكر وتفضل القانونيون تتكلم عن    شكرًا سيدي الرئيس، 

ن هذا القانون. الحق م  10الغرامة أو الحبس لمن خالف أحكام المادة  
يقاف المشروعات، تفضلوا وذكروا أن   الموجود للمجلس الأعلى للبيئة في إ
نص   في  موجود  أصلًا  وهو  التشريعية،  الصياغة  لأصول  مخالف   15هذا 

القانون، وإذا أخذنا برأيهم فأعتقد أن رأيهم هو الصواب، أعني حذف  
المتعلق بحق المجلس، ولـكن أريد أن أطمئن   المادة  شخصيًا إلى أن عجز 

أنه موجود في   القانون، وأعتقد  هذا الحق موجود في مواد أخرى من 
مواد أخرى؛ وعليه فإن خلاصة الكلام أنه لا مانع من حذف عجز المادة، 

 20 وشكرًا.  
 

 : الرئيــــس
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 ؟ أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 5 : الرئيــــس

بعد حذف عجزها، أي حذف   95إذن سوف نصو ت على المادة  
والمشروعات   الأعمال  يقاف  إ في  المجلس  بحق  الإخلال  "دون  عبارة: 

ا ولا يحتمل التأخير"،   هل يوافق  المخالفة متى كان الضرر على البيئة حال ًّ
 ؟ بالتعديل المذكور المجلس على هذه المادة 

 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 : الرئيــــس
ت    المادة إذن  المذكور  قر هذه  . تفضل الأخ علي عبدالله  بالتعديل 

 15 العرادي.  
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
كانت لدي ملاحظة قبل التصويت حول    شكرًا سيدي الرئيس، 

أن   ما أخشاه  في مادة أخرى؟! أخشى  الحق موجود  بالفعل هذا  هل 
 20صو تنا   نحذف هذا الحق وهو غير موجود في مادة أخرى، ولـكن بما أننا 

 على المادة فلا يوجد إشكال، وشكرًا.  
 

 : الرئيــــس
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تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون  شكرًا،   
 اللجان بالمجلس.  

 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:  
يقاف النشاط والغلق موجود    شكرًا سيدي الرئيس،   5بالفعل حق إ

المادتين   الحذف،    86  45في  من  غضاضة  لا  وبالتالي  المشروع،  من 
 وشكرًا.  

 

 : الرئيــــس
 10يا أخ علي العرادي هذا هو الرد على تساؤلك، حيث  إذن  شكرًا،   

يقول الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان إن هذا الحق موجود في مواد  
 ننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.. وأخرى سابقة

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 15توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:96المادة ) 

 في التقرير. 
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
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 المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل يوافق  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 5 الرئيــــس: 

وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة.   
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 10توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:97المادة ) 

 في التقرير. 
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 15 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 20 

 )أغلبية موافقة( 
 الرئيــــس: 
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اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل   
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
 5توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    (:98المادة )  

 الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 على هذه المادة؟  هل يوافق المجلس  

 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 20 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد    (:99المادة ) 
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 في التقرير. 
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 5 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى المادة التالية،    إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة.  

 15 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:100المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 20 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
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 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 على هذه المادة؟ هل يوافق المجلس  

 5 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 10 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:101المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الوارد في التقرير. 
 15 

 الرئيــــس: 
 ملاحظات على هذه المادة؟ هل هناك  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  
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 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 5 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:102المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الوارد في التقرير. 
 10 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 15 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 20 الرئيــــس: 

عديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بت 
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:103المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الوارد في التقرير. 
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:104المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة   20توصي 

 الوارد في التقرير. 
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  15 العضو رضا إ

  ( بالتعديل    (:105المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الوارد في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 ق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل يواف 

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  10 العضو رضا إ

  ( بالتعديل    (:106المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الوارد في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

  ( بالتعديل    (:107المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الوارد في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 15 ق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل يواف 

 
 )أغلبية موافقة( 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 20 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
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  ( بالتعديل    (:108المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الوارد في التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 5 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 10 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 15اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،  إذن ت قر هذه المادة بتعديل   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:109المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 20 من الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  139)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 المجلس على هذه المادة؟ هل يوافق  

 5 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   

 10 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:110المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 15 

 الرئيــــس: 
 ظات على هذه المادة؟ هل هناك ملاح 

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 25 الرئيــــس: 
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إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:111المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة   5توصي 

 من الحكومة.
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
ضل الأخ  إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تف  

 20 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
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المادة كما جاءت    (:112المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 
 من الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 5 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 10 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 15،  مسمى الباب الثامن عشرإذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى  

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
متنوعة:ا  أحكام  عشر:  الثامن  على    لباب  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 20 كما جاء من الحكومة.مسمى الباب 
 

 الرئيــــس: 
درويش  تفضل الأخ    ؟ بمسمى البا هل هناك ملاحظات على   

 أحمد المناعي. 
 25 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
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بالإشارة إلى مشروع قانون  تحياتي للجميع.    شكرًا سيدي الرئيس، 
في    يت في مداخلت ــ بين  26ــ الجلسة في هذه الجلسة نناقشه  البيئة الذي  

السابقة   ً كونه    القانون   على مشروع موافقتي  الجلسة  فراغ ً   ايسد  يعي ،  اتشر
قيامه  ول المباشر بسبب إهماله أو خيانته أو  ؤلـكن يجب أن يعاقب المسو
 5وليس المؤسسة التي يعمل فيها    ،لبيئةلعما سببه من أضرار   ديعمل كيب

ً أن  إلا إذا ثبت   في هذه ف  ، بين المخالف والمؤسسة التابع لها  ا هناك تواطؤ
معالي الرئيس ورئيس  أتابع مداخلتي وأرجو يا    .الحالة يجب معاقبة الجميع

رئيس اللجنة ذكر في رده على  العزيز  إلا أن زميلي  أن يتسع صدركما،  اللجنة  
المسأ  ي استفسار هي  العامل  فيها  يعمل  التي  المؤسسة  وعلى    ،ولةؤن 

 ً  10 ...ول أمام الجهازؤالمس، وأن االمؤسسة محاسبته داخلي
 

 الرئيــــس: 
  ، أحكام متنوعة  :الباب الثامن عشرنتكلم عن  نحن  يا أخ درويش،   

تعليقك   يكون  أن  يفترض  للنقاشو المطروحة  المواد  الآن أنت    ،على 
 15 . أخذتنا إلى مكان آخر

 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
،  المسؤول المخالفير إلى معاقبة  مادة تشلا توجد    سيدي الرئيس، 

 وهنا المشكلة.
 20 

 الرئيــــس: 
اقتراح بإضافة مادة فيجب  إن كان لديك  المواد.  الآن نناقش    نحن 

باقتراح تتقدم  ً   ك أن  المجلس  للجنة لدراسته  إلى اويحول    ا مكتوب وموافاة 
والمواد    ،أحكام متنوعة:  نتكلم في الباب الثامن عشرالآن  إنما نحن  بالرأي،  
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الباب  لدي  كان   فإذا  ، تتعلق بهذا الباب تعليق على موضوع هذا  ك أي 
  كتتقدم باقتراحأرى أن    .مكان آخر ما تطرحه الآن فله  ما  أ  فتفضل به،

ً   نت ك   نإوالمجلس سوف يناقشه   ما    حسب ب بإضافة مادة جديدة    امقتنع
 والمجلس له قراره.  ت،تفضل

 5 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
حالته إلى  إذن المطلوب مني هو كتابة المقترح وإ  سيدي الرئيس، 
 اللجنة؟  

 

 10 الرئيــــس: 

 أخرى على مسمى الباب؟  هل هناك ملاحظات ، نعم 
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 15 الرئيــــس: 

 ؟ مسمى البابهل يوافق المجلس على   
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 الرئيــــس: 

. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  يقر مسمى الباب  إذن 
 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:113المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الوارد في التقرير. 
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 س: الرئيــــ

إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:114المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة   20توصي 

 الوارد في التقرير. 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
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 توجد ملاحظات( )لا 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 5 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية،   

 10 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
بالمواف  (:115المادة )   اللجنة  المادة كما جاءت  توصي  قة على هذه 

 من الحكومة.
 15 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 20 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
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 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
إذن ت قر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ   
 5 اللجنة. مقرر  

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:116المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الوارد في التقرير. 
 10 

 الرئيــــس: 
المادة؟   هذه  على  ملاحظات  هناك  دلال    هل  الأخت  تفضلي 

 جاسم الزايد. 
 

 15 العضو دلال جاسم الزايد: 

في  كما ورد    116  نص المادةلا أتفق مع    شكرًا سيدي الرئيس،  
القانون "  ؛مشروع  على:  تنص  بحماية  فهي  معنية  جمعية  أو  مواطن  لكل 

عن وقوع  علِم  لكل شخص  ..." بينما نص الإخوة في مجلس النواب: "البيئة
جعلوا في اللجنة  والإخوة    "،أية مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس

 20ة البيئة علم عن وقوع  بحماي ين لكل شخص أو جمعية معنيالمادة تنص على "
القانون هذا  لأحكام  مخالفة  أنني    "،المجلس  تبليغ  أية  التأكيد  أحببت 

اللجنةشخصيًا   إليه  ذهبت  ما  موضوع    ،مع  تقصر  لم  على  كونها  التبليغ 
أن    ؛المواطن في  مسؤولية  المقيمين  والمواطنين  مسؤولية  باعتبار  مشتركة 

  ة الجمعيات المعنيدور  أن أبين أن  فقط  الأمور. أحببت  الإبلاغ عن هذه  
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البيئة كبير   لإنفاذ هذا  اليوم  بحماية  للبيئة  الأعلى  المجلس  التعاون مع  في 
 ، وشكرًا. القانون

 

 الرئيــــس: 
 5شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون   

 مجلسي الشورى والنواب.  
 

 النواب:وزير شؤون مجلسي الشورى و
الرئيس،   ية    ها،نفس  الملاحظة  لدي  شكرًا سيدي  ولـكن من زاو
 10علم بوقوع  إن  إنما لكل شخص حق التبليغ  و  ،لكل مواطنليس  أخرى.  
ً   ،مخالفة مواطن كان  مقيمً سواء  أو  ً ا  بداية شخص  ا.  هذا    ،لكل  هو  من 

أقرالأنا أرى أن    ؟ الشخص النواب    هنص كما  في  بمجلس  الدقة  منتهى 
هو    ــ   قانونهذا الريف في  ا كما جاء في التع ــ  لشخص  ا  ،الصياغة القانونية

يةوأي شخص طبيعي أو اعتباري،    ن إذ  ،الجمعيات هي أشخاص اعتبار
فالشخص    لفظاستغرقها  واستوعبها   أو  مكن  ي شخص،  فردًا  يكون   15أن 
بحماية    ون هل فقط المعنيثانيًا:    . يغني  " شخص "أعتقد أن لفظ    جمعية؛ لذا 

( المتعلقة  2)  ة لهم حق التبليغ أم أي شخص آخر؟ لنذهب إلى المادةالبيئ 
وأهدافهب القانون  تطبيق  "  نطاق  على:  تنص  هذا  والتي  أحكام  تسري 

كل مخاطب الإذن    ..."،  القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد 
 20أعتقد  لذا  ليس فقط الجمعيات ذات الاختصاص البيئي،  و  ،بهذا القانون

يفي بالغرض بأقل   ،امجلس النواب دقيق جدً ه كما جاء وأقر النص أن  و
ممكنة المواطن  : افأولً   .ألفاظ  وليس  هو  أيضً   ،الشخص  الشخص  ا 

ثانيًا:  الجمعيات وغير الجمعيات.    يشمل فهو    ،الاعتباريو الشخص الطبيعي  
  ه أي شخص آخر من حق  ،لا   ؟ البيئة   حماية عن    سؤولونهل فقط أولئك الم
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ً أن يبلغ.  لو رأى أي مخالفة   في  ــ  على سبيل المثال  ــ  ا عندنا نظام  حالي
لا  و  ،أن تصور المخالفة وترسلها إلى المعنيينبإمكانك من خلاله  البلديات  

المبلغ هو  من  بلو  ،يسأل  من  بالبيئةغ  إنما  يهتم  شخص  من    ، هو  وليس 
 ً ي العمل  ا له صفة فأو شخصً   ،ا في جمعية بيئيةالضروري أن يكون عامل

 5النص  أن  أن يبلغ عنها. أعتقد  بإمكانه  البيئي، أي شخص يرى أي مخالفة  
أكثر دقة    ــ   الرئيس   اليكم معيعود إليوالأمر    ــ   مجلس النواب   أقره كما  

من النص الذي اقترحه الإخوان في  كذلك  و   ،وإحكام من نص الحكومة
 اللجنة، وشكرًا. 

 

 10 الرئيــــس: 

 ه العرادي. علي عبدالل الأخ  شكرًا، تفضل 
 

 : العضو علي عبدالله العرادي
موصول  الرئيس،  سيدي  شكرًا    في  إلى  والشكر  سبقني  من  كل 

 15يجب أن نقسم المادة إلى قسمين   .وعن أهميتها ،التحدث عن هذه المادة
المادة ــ   لهذه  الأولــ بحسب فهمي  المادة تخاطب    ، القسم  من؟  هذه 

يخاطب العامة، وبالتالي لكل من  ؟ هل القانون  بمعنى القانون يخاطب من
ً   ا أو شخصً   ا طبيعيًاعلم سواء كان شخصً  سواء    ،أو جمعية أو شركة  ا اعتباري

أو كانت    ،بحماية البيئة  ينكانت هذه الجمعية أو الشركة أو الشخص معني 
المخالفات القانون في موضوع  لتطبيق  العام   20  عنى بم   ،للعامة كما هو الإطار 

كل  ل  وليس فقط   ،وقوع أي مخالفةب  مكل من علو   ،مخالفةكل من رأى  
أو   جمعيةلشخص  علولـكن    ، كل  من  الكل  وقوع  عن  هذا  و لمخالفة.  م 
إلى  ــ  الرئيسسيدي  من خلالـكم  ــ  السؤال   الموقرة  أوجهه   ،الحكومة 

  ،كذلك رئيس اللجنةــ و   ولهم كل الشكر والتقديرــ    البيئةوالجهة المعنية ب
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المخاطب هو الكل، ولا تقتصر  هو أن    يفهم  ؟من هو المخاطب بهذه المادة
الطبيعيين   الأشخاص  على  يين  وأالمخاطبة  على  ولا    ،الاعتبار تقتصر 

 ً  غير مواطن.ا أو الشخص الطبيعي إن كان مواطن
 

 5 الرئيــــس: 

عن  أجاب  شؤون مجلسي الشورى والنواب  سعادة وزيرأخ علي،   
  تعني كل شخص طبيعي أو اعتباري،  " الشخص"ة  كلم إن  قال  و   ،السؤال

   ن بهذه المادة.و الجميع مخاطببمعنى أن 
 

 10 : العضو علي عبدالله العرادي

ي والرئيس،  سيدي    لم  الحكومة  من  أتى  الذي  النص    قل لـكن 
 ذلك.  

 

 الرئيــــس: 
 15 . يتكلم عن النص الذي أتى من الإخوة النوابلا، هو  

 

 : العراديالعضو علي عبدالله 
 جاء في مشروع القانون. الذي    صليالنص الأ  عن  أنا أتكلمنعم،     
 

 20 الرئيــــس: 

والذي    تؤيد النص الذي ورد من مجلس النوابالآن الحكومة   
به سعادة وزير  حسب ما تفضل  ــ ب   "كل شخص عبارة "و   ،يخاطب الجميع



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  150)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

ت والنواب ــ  الشورى  ً عني شخصً شؤون مجلسي  ً   اا طبيعي . وأنا  اأو اعتباري
 أعتقد أن هذا هو الجواب. 

 

 : العضو علي عبدالله العرادي
سيدي    أطيل  ولن  ــ  الثاني  السؤال  إذن  الرئيس،  سيدي   5شكرًا 

السؤال  تقع عليه عقوبة؟  الذي لم يقم بالتبليغ  هل    الرئيس إذا تأذن لي ــ
ي  سعادة الوزير، فسؤالمن خلال مداخلة    نهالأول إذا تمت الإجابة ع 

 هل تقع عليه عقوبة أم لا؟ وشكرًا. من لم يقم بالتبليغ الثاني: 
 

 10 الرئيــــس: 

 . فخرو تفضل الأخ جمال محمد شكرًا،  
 

 : جمال محمد فخروالعضو 
الرئيس،  سيدي  أ  شكرًا  أن  أنأريد  رأي  تمامً تفق  أ   ني ؤكد  مع  ا 

 15 ، أعطت الجميع الحق، وأشمل وأدق  مأعتقد أن صياغتهو  ، الإخوة النواب
تمنو المشاركة  ا أحدً   ع لم  تلزم أحدً   ، من  إن لت  اقحيث    ، المشاركةب  ا ولم 

مخالفة الحق في الإبلاغ، وبالتالي لم تحدد  أي    وقوععن   لكل شخص علم
نص اللجنة  و  ، تحديد للمواطنين فقط  ه نص الحكومة كان فيمعينة، وفئة  
المعنيةلتحديد    هفي النواب لجمعيات  الإخوة  من  المصاغ  النص  بينما   ،  
 20النص ليس فيه  أن ا أعتقد أيضً  . ية مجتمعية بالإبلاغؤولعطى الجميع مسأ

  ،إذا أردت أن تبلغ بلغ  ،النص جوازي  يبلغ، لأن  أي عقاب على من
ليس عليك  ف  فلا تبلغ،  وإذا أردت ألا تبلغ  ،مسؤوليتك المجتمعية  ههذف

 ، وشكرًا. إلزام
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 الرئيــــس: 
 حسن علي.شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي  

 

 :الدكتور محمد علي حسن عليالعضو 
الرئيس،  سيدي  يسم  شكرًا  شيء  عن  تتكلم  المادة   5  ى هذه 

  . يطلق عليه في علوم البيئةوهذا ما    ،لـكن المتباينةوالمسؤوليات المشتركة  
ية،هي ج  :اأولً ــ كما تفضل الإخوان ــ  المادة   وأمر مباح أن لكل   واز
علم وهذا    ،من  إجبار،  هناك  باعتبارها  وليس  إليها  المدعو  الأمور  من 

صحيح أن    ثانيًا:  عليه أن يتحملها. والجميع  ية مدنية  ؤولية مشتركة، مسؤولمس
 10الشخص هو الشخص الإنسان أو الشخص الاعتباري سواء مؤسسة أو  

حصرنا    لجنة في الونحن    ،اعليه أبدً   ختلف لم ن هذا  و  إلخ،...جمعية أو شركة
"  الجمعيات، وهنا كلمة "وعند الجمعيات  ،الشخصأن يكون عند  في  الأمر  

باسم    ،إنما بالاسم العام  "،الجمعية"وليس بالاسم    ،نريد أن نذكرها بالاسم
مس لها  يكون  حتى  المسؤول الجنس  تحمل  في  مباشرة  إنؤية    كانت   ولية 

نفع عامال بالإبلاغ عن مواضيع    ،جمعيات ذات  الأولى  الجمعيات   15وهي 
عن بقية الجمعيات الأخرى باعتبار    فردناها نحن  ثًا:  . ثال المخالفات البيئية

أن الجمعيات البيئية أو التي تتعاطى مع الشأن البيئي هي أعلم من غيرها  
لأنه قد يكون هناك تبليغ من جمعية ليس لها علاقة    ، بالمخالفات البيئية
ً   ،بالموضوع البيئي قد تبلغ  فا كان تخصص هذه الجمعية أو مجال عملها  أي

يكون التبليغ خاط  ،عن شيء  المختصة بالبيئة   الجهات  20أو قد يسبب ئًا،  و
الرئيســ  كلام  ال. خلاصة  ا ضررً  اللجنة    ـ   معالي  من  الوارد  النص  أن 

لـكن النص الوارد  وا صحيح،  مجلس النواب أيضً من  النص الوارد  وأشمل،  
المفاضلة   القانون فيه قصور، لذلك علينا الآن  بين  ما  في أصل مشروع 

  ،لنواب ونص اللجنة. نحن نرى أن نص اللجنة أشمل وأعمنص مجلس ا
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ا، لذلك نحن نتمسك  ولا يخل بالمعنى أبدً   ، ولا يضر من الناحية القانونية
اللجنةب أو    فيه أي مشكلة قانونية   لا توجد لأنه    ، النص الوارد من قبل 

ية  يةأو لغو  ، وشكرًا.معنو
 

 5 الرئيــــس: 

 فخرو. شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد  
 

 : جمال محمد فخروالعضو 
علي حسن ألا   الأخ الدكتور محمدعلى نتمنى  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10من الإخوان في    يتمسك بالنص الوارد من اللجنة، لأن النص الذي أتى 
جمعية،    600البحرين لدينا  . نحن الآن في  عدد المبلغين  اللجنة حدد وقلص 

  كهناوبالتالي  ،  فقط  جمعيات  5ة قد تكون هناك  ي البيئ   الشؤون  ولـكن في
جمعية أمام مقرها  لنفترض أن هناك  جمعية لا يسمح لها بالتبليغ.    595

ف  أضرار و  أوساخ وقاذورات   ليس من  بيئية،  الجمعية  أن  يعني  هل هذا 
 15فقط لأنها جمعية لا    ! حقها أن تبلغ لـكي تحمي المجتمع من تلك الأضرار؟

،  كل أجنبي،  كل مواطن  ، كل شخصعلى  نحن نقول إن    نى بالبيئة!تع
ية أن تبلغل  ك   ،ل مقيمك  ية أو شخصية معنو  نهمونطلب م  ،شخصية اعتبار
المحافظة على  هم، بل نطلب منهم التبليغ من أجل  نلزم ــ ولا  شكورين  ــ م 

أرجع  ، لذلك أكثر على البيئة حافظناكلما عدد المبلغين البيئة. فكلما زاد 
ال  هن إوأقول   التوافق مع  الأفضل  النوابخإمن  أشمل    ،وة  نصهم   20لأن 

 المبلغين، وشكرًا.م وأوسع، وليس فيه أي نوع من أنواع التضييق على  عوأ
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 25 
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 : علي عبدالله العراديالعضو 
الرئيس،   سيدي  الثانية.  و  شكرًا  للمرة  الكلمة  طلب  عن  أعتذر 

إن النص الذي اقترحته  رئيس اللجنة قال  حسن    علي  سعادة الدكتور محمد 
لاف في المعنى، وهذا  خ وأ قانوني أو لغوي  خلافأي اللجنة ليس عليه 
 5قانوني وخلاف لغوي وكذلك خلاف في المعنى.    خلافغير صحيح، ففيه  

، بل  هو ليس واجب و  ،وقعت هذا الحقألأنك  يوجد خلاف قانوني،  
أشخاص  هذا الحق على    أوقعت ولـكن اللجنة    ،يحق لك أن تبلغإنه حق، ف

وعلى   البيئة  ةمعني الجمعيات  المحددين  تقديم  و فقط.    بحماية  آلية  كذلك 
المجلسال   ،شكوىال إلى  تقدم  المنفذة    ،شكوى  الجهات  إلى  تقدم  ولا 

 10الذي يقوم بالتبليغ  ، إذن  باب يتعلق بالعقوباتبه  وهذا القانون    ،للقانون
القانون هذا  تنفيذ  بها  يناط  التي  الجهات  يبلغ  أو  فقط  المجلس   ،يبلغ 

التي   القانون  والجهات  تنفيذ هذا  بها  الأعلى  يناط  المجلس  فقط  ليست 
حصرللبيئة أننا  بمعنى  ب ،  فقط  بالبيئةناها  المعنية    صرناها وح   ،الجمعيات 

القانون القائمة لأحكام هذا  بالمجلس.  ، وحصرنا جهة  بالمخالفات  التبليغ 
 15، أشكر سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو، حيث ذكر   الأمر الآخر

أعتقد أن المادة ككل   ن إذعقوبة،    لا توجد عليهأن التبليغ حق، وبالتالي  
يحق لكل على النحو الآتي: "  ترح أن تقرأ المادة أقلذلك    ،صياغةتحتاج إلى  
"، ونكتفي  وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون التبليغ عنهاعن    من علم
مساءلة إذا لم تقم  لا توجد فيه  لكافة، وهذا الحق  ل حق  أنه  بمعنى  بذلك،   

ً   ا به، وإذا علمت سواء كنت شخصً  ً   ا طبيعي ً أو    اأو اعتباري  20  ا أو مقيمً   ا مواطن
، فلا يوجد  فع عامة نجمعي  وأ شركة أو مؤسسة أو جمعية تعمل في البيئة  أو  

المجلس، بمعنى   ةوجه تحديد،   يحق لكل من علم عن  "  :التبليغ لا تكون 
هذا    ونكتفي بذلك،  "،القانون التبليغ عنهاهذا  مخالفة لأحكام    أية  وقوع
 يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا. والأمر   ي، مقترح
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 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  

 

 5 :عبدالرحمن محمد جمشيرالعضو 

شؤون  وزير    ما تفضل به سعادةأتفق مع    شكرًا سيدي الرئيس، 
بيننا  الاختلاف  ما قللنا  كلفخرو.  والأخ جمال    الشورى والنواب  مجلسي

  النواب الحكومة ومجلس  طالما أن  و   ،بين مجلس النواب كلما كان أفضلو 
يجب أن نكون نحن ف  ،كما جاءت من مجلس النوابمتفقان على الصيغة  

أو    معهما،وافقين  تم أكثر  نتوسع  يقول  ولا  كما  ً نتزيد  علي    ا دائم  10الأخ 
ن عن التبليغ عن أي مخالفة  و ولؤ لجميع مسأن ا  تصور . باختصار، أالعرادي

لا    ا هذايمارسوأن  لهم  و  ،وهذا حق  ،بيئية أو  لـكن  و،  يمارسونهالحق 
بالتبليغ،    ،النص واضح الحق  ً   ا شخصً سواء كان  لكل شخص    و أ  ااعتباري
كما    صأفضل الن   ، لذاالوافدين والمواطنين  من  الجميعمل  ، وششخًصا معنويًا

ً  ،جاء من مجلس النواب   15 ا. وشكر
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان. 

 

 20 سرحان:العضو الدكتور منصور محمد 

،  الأفضلما جاء في قرار مجلس النواب هو    شكرًا سيدي الرئيس، 
علي العرادي، لأننا عندما نقول  ة تطرق إليها الأخ  عبارنقصه  ت  ولـكن

شخص" علم لكل  القانون  ...  هذا  لأحكام  مخالفة  أية  وقوع  تبليغ    عن 
لكل شخص علم عن  "عندما نقول  لـكن    يعني أنه واجب،هذا  "  المجلس

 25إن أردت  فأنت    "خالفة لأحكام هذا القانون حق تبليغ المجلسوقوع أية م 
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 التبليغ أو لم ترد فهذا حقك الشخصي، وشكرًا.
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.  

 5 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الرئيس،  سيدي  أنا   شكرًا  الحقيقة  به    في  تفضل  ما  مع  أتفق 

  جاءت لأن الصياغة    ؛يتعلق بالاتفاق مع مجلس النواب  خوان فيما الإ
منزه عن اللغو وعن    المشرع أن    ونعرف نفهم    ونحن  ، ا ومحددةدقيقة جدً 
 10عبارة شاملة،   "شخص  لكل التزيد، وبالتالي عبارة " حتى عن  ، أو  التناقض

. طالما أن النص  اتنطوي على واجب وتنطوي على حق أيضً   وكلمة "علم" 
يقول "لكل شخص" سواء كان شخًصا طبيعيًا أو اعتباريًا، ولـكنني أعتقد  

أيًضا   وملائمة  وواضحة،  جدًا  دقيقة  الصياغة  الصياغةأن  مع  لحسن   ،
للأخ   والتقدير  حسن الاحترام  علي  محمد  الدكتور  في  إوال  العزيز  خوان 

 15معنيين بحماية  "وحدد  "  لكل شخص أو جمعية"لأن نص اللجنة يقول  ،  اللجنة
ً "البيئة كوني مواطنًا،    جانب   بحماية البيئة إلا من  ا. قد أكون لست معني
ً و  دقة  أعتقد أن هناك  وبالتالي  ،  ا ما وأبلغ المجلس عنهبالتالي أرى شيئ

وشمولً وتحديدً  يتعلق  ا  فيما  أكثر  الإخوبا  النواب  ةنص  مجلس  ،  في 
ن لديهم نًصا دقيقًا جدًا،  أننا رأينا أوالحمد لل   ه  ،  شكرهم على هذه الدقةوأ

 20الذي جاء من مجلس النواب هو الأفضل في تقديري،  أعتقد أن النص  
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
أنا أحب    الرئيس،  الوارد من  شكرًا سيدي  النص  أن  أؤكد  أن 

ية، هذا أمراللجنة ليس فيه مشكلة قانونية   أن هو  الأمر الآخر    .ولا لغو
 5كما فسرها القانونيون  و كما وردت من قبل مجلس النواب  "  شخص"كلمة  

الإخو من  الاعتبار  ةوكثير  والشخص  الطبيعي  الشخص  ،  يتشمل 
أي  اللجنة هي  في نص  المذكورة  غير  الجمعيات  بكلمة  ضً وبالتالي  ا مشمولة 

ة  كنا نتمنى أن نسمع رأي الدكتور محمد بن دينإننا  . خلاصة القول  "شخص"
المخالفات   التبليغ عن  يهمهم موضوع  نهاية  القانونلهذا  لأنه  في  لـكن   ،

باعتباره   النواب  مجلس  قرار  إلى  العودة  المجلس  رأى  إذا   10أشمل  الأمر 
لبيئة يرون  المجلس الأعلى لإذا كان الإخوان في  ، وفاللجنة ليس لديها مانع

مشكلة فيه  ليس  الأخرى  الجمعيات  من  رأي  ف  ،التبليغ  نسمع  لو  أتمنى 
 ، وشكرًا.في هذا الموضوع  ةالدكتور محمد بن دين 

 

 15 الرئيــــس: 

من    ت ورد التي  الصيغة  فضلوا  المتداخلين  الإخوة  الآن كل  شكرًا،   
النواب الحقيعط بحيث  القاعدة    واووسع ،  مجلس  ولكل  لكل شخص    ى 

بالبيئة  عما إذا  جمعية بغض النظر   لا، لأن كل إنسان  أم  كانت معنية 
ولذلك الآن مع  ؛  مقيم على هذه الأرض الطيبة هو معني بشؤون البيئة

 20للتصويت المادة    أعرض سوف  رح من آراء  مع ما ط  وتوافق رئيس اللجنة  
لكل شخص علم عن وقوع  التي نصها الآتي: "  مجلس النواب   توصية  بحسب 

عبدالرحيم  تفضل الأخ    ."مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس   أية
 .  علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان
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 :بالمجلس  المستشار القانوني لشؤون اللجان
لن أختلف مع رئيس اللجنة ولـكن سأوضح    شكرًا سيدي الرئيس، 

  ( من هذا 108)بمعزل عن المادة  فكرة أن هذا النص لا يمكن فهمه  
المادة  بقانون  المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة  تعاقب  (  108). 

 5وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا    ،أشهر ولا تزيد على سنة

قدم    كل من  ،اتين العقوبتينتزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى ه 
غير مطابقة للواقع، وبالتالي أي  و  غير صحيحةأو قياسات بيئية  معلومات  

شخص غير معني بالبيئة ولا علم له بالقياسات البيئية أو المواصفات البيئية  
ً ،  أو المعايير  وتبين أن هذا البلاغ غير صحيح ففي هذه الحالة   اإذا قدم بلاغ

حبس، أي أنه    10تعاقب كل (  108) المادة  .  حبسي  ر ومع ذلك  فاعل خيي 

للواقع الهدف    ، من يقدم معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة  وبالتالي 
 بحيث ،  النية  ي نس  ح    نير خآل لهو حماية  هذا النص ومن تعديل اللجنة  من  
ً ــ  على الأقل  ــ  يتقدم ببلاغ يكون  من    أن بشؤون البيئة سواء كان    ا معني

 ، وشكرًا.أو جمعية ا شخصً 
 15 

 ئيــــس: الر
ن الجمعيات يجب أن تكون معنية  إتقول  ، أنتيا سعادة المستشار 
   ، وماذا بشأن الأشخاص؟ بالبيئة

 

 20 :بالمجلس  المستشار القانوني لشؤون اللجان

كذلك، حيث إنه  بالبيئة  الأشخاص معنيون   شكرًا سيدي الرئيس،  
فحتى   البيئة"،  بحماية  معنيين  جمعية  أو  شخص  "لكل  على  الشخص  نص 
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حبس الشخص فاعل الخ ير وحسن النية .  يكون معنيًا وذلك حتى لا ي 
مثال على ذلك، لو أن شخًصا مر  بجانب مصنع ورأى بخارًا يخرج منه،  
فأبلغ المجلس الأعلى للبيئة، فجاؤوا بأجهزتهم الفنية وتبي ن أن هذا البخار  

غير ص  بلاغه  ي عتبر  الحال  في هذا  البيئة،  المقاييس  وغير في حدود  حيح 
( المادة  لنص  وطبقًا  للواقع،  )ال(  108مطابق  هذا  3فقرة  يقدم   )5 

حبس، لذا يجب علينا التوفيق بين النصين، وشكرًا.  الشخص للمحاكمة وي 
 

 الرئيــــس: 
الضوء    لق  نقطة لم ي  المستشار  ما ذكره الآن الأخ  في الحقيقة  شكرًا،   
 10نة في مجلس الشورى  ومن اللج من الحكومة  الوارد  أن النص  ، وهي  عليها

تكون   حتى  بالبيئة  المعنية  الجمعيات  أو  الأشخاص  عن  على  يخص  علم 
الحبس، هذا    عقوبة قد تصل إلى تقع في خطأ ي كلفها  موضوع التبليغ ولا  

ما تكلم عنه الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين؛ ولذلك فإن توسيع  
لنواب قد يكون  المجال لكل شخص بأن ي بل غ بحسب ما ورد من مجلس ا

 15هناك من يبلغ بحسن نية وبعد ذلك يكتشف أن هذا التبليغ لم يكن دقيقًا  
أو غير صحيح وبالتالي يكلفهم ذلك التعرض لهذه العقوبة. أعتقد أن هذا  

ا  قبل أن نتخذ قرارً الموضوع أيًضا جدير بالنظر وجدير بأخذه في الاعتبار،  
ببشأن   غانم  السيد  سعادة  تفضل  المادة.  وزير  هذه  البوعينين  فضل  ن 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب.  
 20 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
الرئيس،   سيدي  وأستشهد    شكرًا  الثاني بأرجع  الخاص    الفصل 

تسري أحكام  ( التي تنص على: "2، المادة ) نطاق تطبيق القانون وأهدافهب
العامة والخاصة والأفراد، ويستثنى الجهات  القانون على  من ذلك    هذا 
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الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، ووزارة  
"، فكما اعتدنا أن نستثني هذه الجهات من أي  الداخلية، والحرس الوطني

قانون أو قواعد عامة ليسوا مشمولين بها. إذن تسري أحكام هذا القانون 
ا حدد أن  ولم ي  العامة والخاصة والأفراد،  الجهات  أو  على  بالبيئة  لمعنيين 

 5المعنيين بالقضايا البيئية وخلاف ذلك. أعتقد أن هناك قواعد عامة في  
سعادة   إليه  مما ذهب  أشمل  أمر  فهناك  الأفراد،  مساءلة   سعادةقضية 

في قضية أن هذا الشخص بل غ بكذا فإذن عليه العقوبة الفلانية.    رالمستشا 
القواعد العامة في القانون سوف تكون بهذا الضيق وبهذا    لا أعتقد أن

ة التفسير. أعتقد أن القانون تسري أحكامه على  مسأل المفهوم الضيق في  
والأفراد   والخاصة  العامة  الجهات  تكلمنا  بدون تحديد، وفعلًا  جميع   10إذا 

لا أعتقد أن القصد من تعديل اللجنة هو حماية الأفراد من فن الحماية  ع
ولية، ولـكن كان القصد منه التعديل على النص كما جاء من مجلس  ؤالمس

لفظ    ،النواب لأننا  يعتبر    " جمعية"وأعتقد أن  أردنا  تزيدًا،  نقول  لو  أن 
شخص  . إذن في هذه الحالة كل  "لكل شخص معني بحماية البيئة لقلنا "ذلك  

 15"  جمعية"كلمة  فإن  الحالة  هذه  في  ، واعتباري أو طبيعي معني بحماية البيئة
ي  هي   فيدتز لا يجوز  والتزيد  باب  ،  القوانين  ،  في  يفه  تعر تم  والشخص 

كما جاء  أن النص  أعتقد  .  هو أي شخص اعتباري أو طبيعي:  التعاريف
ه  إليوهناك قواعد عامة تحكم ما أشار  ،  وأضمنأسلم  من مجلس النواب  

 ولمجلسكم الموقر، وشكرًا. لـكم ، والأمر المستشارسعادة  
 20 

 الرئيــــس: 
لأن    الإمكان،  قدر  الاختصار  الكلام  طالبي  من  أرجو  شكرًا، 

واضحة، أصبحت  الآن  تفضل  الانتهاء  وعلينا    الأفكار  المادة.  هذه  من 
 الأخ علي عبدالله العرادي. 
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 العضو علي عبدالله العرادي: 
أعتذر مرة أخرى على طلب الكلمة، ولـكن    الرئيس،شكرًا سيدي   

أن   ويجب  مهم  أمر  القانونيين  المستشار  سعادة  أثاره  ً   ه. نناقشما    ابتداء
تمامً   (108) المادة   مختلفة  مواضيع  عن  الاحترام اتتحدث  كل  ومع   ، 5 
ه.  رئيس اللجنة ورحابة صدربالإشادة  لسعادة المستشار وأيًضا مع  والتقدير  
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، على: "تنص  (  108) المادة  
..." ثم تفرد مواد وحالات العقوبة. ابتداءً مواضيع التبليغ وغير   يعاقب 

ذلك تحكمها قواعد القانون العام أولًا، أو القواعد العامة في القانون. ثانيًا:  
 10يقم بالإبلاغ  شخص لم  .  1  : العقوبة في الحالات التالية  رتحص أنها  والأهم  

. شخص تسبب في إعاقة أو تعطيل  2.  الفوري وهو متسبب أو مسؤول
. شخص قدم معلومات أو قياسات بيئية غير صحيحة أو  3عمل المفتشين.  

غير مطابقة، أي أنه شخص مكلف بموجب هذا القانون بأن يقدم قياسات  
في    بيئية أو معلومات غير مطابقة للواقع، بمعنى أنه ضمن الذين يعملون

 15. أتلف أو خر ب متعمدًا. بمعنى أن  4مجال البيئة، والمادة واضحة جدًا.  
الذي سيبلغ عن  كل الحالات الموجودة ابتداءً لا تتطابق مع الشخص  

بشأن  كذلك في المحظور.    توقعهولا    ،وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون
ً عدم تبليغه أو تبليغه   ا وسوف  فما سيحصل عمليًا هو أن شخًصا شاهد تسرب

ي بلغ المجلس الأعلى للبيئة أو الجهة المعنية وسيقول لها إنه يوجد تسرب في  
 20هذا  هذا المكان، ولا ت طبق أحكام هذه المادة عليه؛ وبالتالي أعتقد أن  

 ، وشكرًا. التفسير في غير محله
 

 الرئيــــس: 
غربال    عبدالسلام  نوفل  الدكتور  المستشار  الأخ  تفضل  شكرًا، 
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 مستشارين القانونيين بالمجلس.  رئيس هيئة ال
 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 
ا  علي العرادي صحيح تمامً   خ شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأ 

 5التي استثنت من الجرائم والعقوبات    (108)لأن العبرة هنا بصدر المادة  
  صدر المادة في  خاص. هذه المقدمة    التي جرت بها ما ينص عليه نص

يقة آلية ما نص عليه في المادة ( استثنت 108) (، حيث إن  116) بطر
. المادة  عمدية قصديةهي أفعال  (  108) تها المادة  م جميع الأفعال التي جر

بأفعال قصدية(  116) تتعلق  ببلاغ غير صحيح مع علم    ، ولالا  تتعلق 
صحيح غير  بأنه  الناس حسن  ،المبلغ  تخاطب   10مع  ــ  أعتقد    . النية  ي فهي 

في التعارض في  مظنة  ليس ثمة    ــ أنه  ي لجميع الآراء التي وردتتقدير 
على المبلغين    (108المادة ) أحكام والعقوبات التي جاءت بها الأن تمتد  

النص الوارد    هو أن   محصل القول   (. 116) في المادة    مالمنصوص عليه
 ً ا مع البنية التشريعية للقانون والغايات  من مجلس النواب هو الأكثر اتساق

يعية المستهدفة منه   15 ، وشكرًا. التشر
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 20 العضو دلال جاسم الزايد: 

المادة  ت عاد  شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن    إلى اللجنة؛ لأنه  هذه 
التبليغ   للبيئة، حيث إن مسألة  المجلس الأعلى  مهم جدًا الاستماع لرأي 

تناولت موضوع التبليغ  كانت مهمة بالنسبة إليهم، وخاصة أن هذه المادة  
جمعية معنية بحماية  "تب  ك  حتى أنه  عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون،  



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  162)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

إلى الجمعية    ة كانت منصرف"  من هم المعنيين بحماية البيئة "عبارة  "، والبيئة
فيمكن أن يكون أي شخص  الأشخاص    ، وبخصوص لأشخاصإلى اوليس  

تم   أنه  أعتقد  التي  الجمعيات  إلى  بالنسبة  ولـكن  مهتم،  غير  أو  مهتم  سواء 
مرتبطة  التركيز عليها لأنه من منطلق أن تلك الجمعيات دائمًا ترصد الأمور ال

التبالبيئة.   إلى  لفسيرات  بالنسبة  الآن  سمعناها  قانونية  دينا  التي   5آراء 
أن ت عاد إلى اللجنة حتى  أتمنى  وعليه  لدينا آراء بيئية متعددة،  ومتعددة،  

  ، وألا نستعجلهذه الآراء  ا بتوثيق المجلس الأعلى للبيئة أيضً يتم التركيز مع  
الرفض. أو  أن   بالموافقة  تنظم    هناكصحيح  عامة  يمتنع  قواعد  أي  متى 

التبليغ.   شخص في   عن  العقوبات  مسألة    قانون  نظم  العامة  أحكامه 
وال و الجزاءات  إن هذالا    هما.غير امتناع  أقول  أن  النية    يمكنني   10حسن 

النية    ؛النية  ذا سيءوه بيانات ومعلومات صحيحةس لأن حسن    ،يقدم 
ولية  ؤ للمس  هفي تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة يعرض  هتعمد

ً ، وللمجلسهذا اقتراحي والأمر متروك  في ظل القانون.   . اشكر
 

 15 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
لتباين الشديد في الآراء القانونية  ل  :لأمرين  شكرًا سيدي الرئيس، 

ال بين  وإوغيرها  الأعضاء،  سماعنا  يضً أخوة  لعدم  اللا  في إرأي   20  خوان 
هذه   إعادةنطلب    ؛ ن باستلام التبليغاتوم المعنينهأ بيئة للل   المجلس الأعلى

 ، وشكرًا. لى اللجنة لمزيد من الدراسةإالمادة  
 

 الرئيــــس: 
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 .تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير حسنًا فعلت. شكرًا،  
 

 :عبدالرحمن محمد جمشير العضو
أنا  ف  ة إلى اللجنة داالم  إذا أقر المجلس أن يعيد   ،شكرًا سيدي الرئيس 
 5على هذا التفسير وما قد يترتب    سعادة المستشاربداية أن أشكر    أود  معهم.

المجلس الأعلى للبيئة    إلى  غ معينبلا  إذا جاءعليه من أمر التبليغ، ولـكن  
ً ب ً   اأن مصنع المجلس  ف ما يبث أبخرة أو مادة صفراء أو أدخنة،    اما أو مكان

لأنه    غ للمحكمةالمبل  الشخص  بحيث يأخذبهذا الضيق    ليسالأعلى للبيئة  
إجراء للفحص    نفسه هناك   هناك إجراءات للتبليغ وفي الوقت قام بالتبليغ!  

للبيئة  عن   الأعلى  المجلس  المعلومة.  وبعدها سيستدعون هذه   10سيذهبون 

الشخص المبلغ وسيخبرونه عن الأمر الذي بلغ عنه أنه مثلًا مجرد أبخرة 
تقديم بلاغ مكتوب    أو أدخنة طبيعية ليس فيها ضرر، فإذا أنت مصر على

فسيبين له ما يترتب عليك من عقوبات، والشخص سيدرك هذا الأمر، 
إذا   بالضبط  يعرفون  لا  البيئة  في جمعيات  والعاملون  المتخصصون  حتى 
 15كانت هذه الأبخرة أو الدخان المتصاعد مضرًا أم غير مضر، لأنه بمجرد  

المجلس الأعلى  رؤيته بالعين سيخبرون عنه. في الأخير لدينا كفاءات في 
للبيئة تستطيع أن تفصل بين التبليغ المتعمد أو المضر أو غير الأساسي وبين  
التبليغ المضر للبيئة. أتصور أن المادة كما جاءت من النواب ليس فيها شيء  
أبدًا، ولـكن إذا كنتم سترجعونها إلى اللجنة للتدقيق والتشاور بشأنها مع  

 20 ي، وشكرًا. المجلس الأعلى للبيئة فلا مانع لد 
 

 الرئيــــس: 
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 شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.  
 

 العضو حمد مبارك النعيمي: 
إلى  ترجع  سالمادة    ت دامما  ضافة بسيطة  إ  شكرًا سيدي الرئيس،  

اللجنةإال في  التبليغ عادة أي شخص    ،خوان  ً   عندماعند  أو  يرى حادث  5ا 

الناس لا تعرف    ،يبلغ عنهس  عملًا الال  هاتفبعض  لل مجلس  بيئة،  أعلى 
يكون الاتصال بالمجلس  أن    مثلًا، فأتمنى   الداخليةسيتصل به  فأقرب شيء  

مجلس ال   على علم بهاتف   ليس الجميع  لبيئة أو الجهات المعنية، لأنل  الأعلى
ً الأعلى لل  ، أحيانًا يكون هناك  جنوب البر إلى    عندما أذهب ا  بيئة. أنا شخصي

يق أو تسريب في    10ي تقوم بالداخلية وه   مباشرةنتصل    ، أنابيب النفطحر

استغلالًا للوقت لأن البحث عن هاتف النفط أو البيئة يصعب   بالتبليغ؛
 "، وشكرًا.أو الجهات المعنيةعبارة "أتمنى إضافة ف ، علينا حصوله بسرعة

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات(  
 

 الرئيــــس:
المجلس على    لمزيد  هل يوافق  المادة  اللجنة استرجاع   20طلب رئيس 

 ؟ من الدراسة 
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
اللجنةإذن    إلى  المادة  التالية،    . ت عاد هذه  المادة  إلى  الآن  وننتقل 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 5 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:117المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 

 10 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 15 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 الرئيــــس: 

وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ    إذن ت قر هذه المادة. 
 مقرر اللجنة. 

 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
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المادة كما جاءت    (:118المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 
 من الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 5 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 10 على هذه المادة؟ هل يوافق المجلس  

 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
 15وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ    إذن ت قر هذه المادة. 

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة    (:119المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  كما جاءت  توصي 

 20 .من الحكومة
 

 الرئيــــس: 
 هذه المادة؟  هل هناك ملاحظات على 
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 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 5 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ    إذن ت قر هذه المادة. 

 10 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:120المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 15 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 20 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 25 
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 الرئيــــس: 
ضل الأخ  وننتقل الآن إلى المادة التالية، تف   إذن ت قر هذه المادة. 

 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

المادة كما جاءت    (:121المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 
 من الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 20وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ    إذن ت قر هذه المادة. 

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
  ( بالتعديل    (:122المادة  المادة  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الوارد في التقرير. 
 

 5 الرئيــــس: 

مهدي    تفضل الأخ أحمد   هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 10تم التصويت على المادة ولـكنني أريد إضافة    شكرًا سيدي الرئيس، 

 كلمة "الإقليمية" بالنسبة إلى الاتفاقية ليكون الأمر أكثر اتساقًا، وشكرًا.
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  

 15 

 جمشير:العضو عبدالرحمن محمد 
اللجنة تقول: عدم الموافقة على قرار مجلس    شكرًا سيدي الرئيس،  

النواب الموقر مع توصية اللجنة بحذف كلمة "الأنظمة" الواردة بعجز المادة، 
 ولـكنها لم تقل بالرجوع إلى النص الأصلي، وشكرًا. 

 20 

 : الرئيــــس
اللجانالمستشار    الأخشكرًا،    لشؤون  الأخ  بالمجلس  القانوني   ،

   .عبدالرحمن جمشير يقول إن توصيتكم يشوبها الغموض
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 :لشؤون اللجان بالمجلسالمستشار القانوني 
النص الوارد في مشروع القانون وردت فيه    شكرًا سيدي الرئيس، 

"يصدر   عدلها  النواب  ومجلس  الأنظمة"  اللوائح  المجلس  "يصدر  عبارة 
منفذة قرارات  يصدر  المجلس  والنظم".  اللوائح  هذا    المجلس   5لأحكام 

القانون ومنفذة للائحة التنفيذية؛ وبالتالي اللجنة رأت حذف كلمة "النظم"  
كلمة   حذف  مع  القانون  مشروع  في  ورد  كما  النص  على  والإبقاء 

 "الأنظمة"، وشكرًا. 
 

 10 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الرئيس،  الذي حصل.    شكرًا سيدي  المطبعي  الخطأ  أعتذر عن 

 15نحن موافقون على النص الأصلي ما عدا كلمة "الأنظمة" فبالتالي هناك  
 خطأ حدث في الطباعة أو في المعنى، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
إشكرًا،    في  يا  وردت  المادة كما  على  الموافقة  اللجنة  توصية  خوان 

 20التي وردت في عجز المادة.   "الأنظمة "  ةمشروع القانون مع حذف كلم 
 هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

 
 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى المادة التالية،    إذن ت قر هذه المادة بتعديل اللجنة.  

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 10 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:123المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 

 15 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 الرئيــــس: 

 ذه المادة؟ هل يوافق المجلس على ه 
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 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ    إذن ت قر هذه المادة. 

 5 مقرر اللجنة. 
 

براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:124المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 10 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 15 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 الرئيــــس: 
ضل الأخ  وننتقل الآن إلى المادة التالية، تف   إذن ت قر هذه المادة. 

 مقرر اللجنة. 
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براهيم منفردي:  العضو رضا إ
المادة كما جاءت    (:125المادة )   بالموافقة على هذه  اللجنة  توصي 

 من الحكومة.
 5 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 10 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 15 

 الرئيــــس: 
المادة.  ت قر هذه  القانون    إذن  ننتهي من مناقشة مواد هذا  وبهذا 
إلى اللجنة أو استردتها اللجنة، وننتظر  ُأعيدت  عدد من المواد    ولديناالمهم.  

ً   .التقرير التكميلي لعرضه عليكم في جلسة قادمة    . ا لكل المداخلاتوشكر
 ً  20ننتهي من هذا  س ن شاء الل   ه ولين في المجلس الأعلى للبيئة، وإؤا للمسوشكر

 ً وننتقل الآن إلى البند التالي   .أهميتهإلى ا القانون في القريب العاجل نظر
يـر لجنة المرافق العامة والبيئة من جدول الأعمال والخاص بمناقشة     تقر

للسلع  الاستراتيجي  المخزون  بشأن  بقانون  الاقتراح  بصيغته    ــ   بخصوص 
المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله    ــ   المعدلة
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الدكتور بسام  و ،  علي  الدكتور محمد علي حسنوجمال محمد فخرو،  والفاضل،  
وأنا  موجودين  ازلتم  م  م ذا أنتإ  علي عبدالله العرادي.وإسماعيل البنمحمد،  

  أن  يبدو .  نبحث هذا المقترح المهمفس   يطون، شباب ونش  جميعًا   أنكمأعتقد  
الاقتراح لهذا  متحمس  جمعة  تفضل   بقانون.   الكل  الـكعبي    محمد   الأخ 

 5 .  اللجنة  مقرر
 

 العضو جمعة محمد الـكعبي:
في    ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 المضبطة. 
 10 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 موافقة( )أغلبية 
 15 

 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 

 ( 210صفحة  / 1)انظر الملحق 
 20 الرئيــــس: 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   
 

 العضو جمعة محمد الـكعبي:
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بصيغته  ــ  تدارست اللجنة الاقتراح بقانون    شكرًا سيدي الرئيس،  
المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله    ــ   المعدلة

الدكتور بسام  والدكتور محمد علي حسن،  وجمال محمد فخرو،  والفاضل،  
ً ــ  علي عبدالله العرادي، والذي يتألف  وإسماعيل البنمحمد،   ا عن  فضل

)   ــ  الديباجة  )17من  المادة  تناولت  مادة،  لأهم 1(  يفًا  تعر منه   )5 
( الوزارة بالتنسيق  2طلحات الواردة فيه، وألزمت المادة ) الكلمات والمص

بكميات   الاستراتيجية  السلع  توافر  متطلبات  بتحقيق  المعنية  الجهات  مع 
السلع   وكميات  وأصناف  المخزون  حجم  وتحديد  وآمنة،  ومستدامة  كافية 
السلع،   من  الفعلية  الاحتياجات  وتقدير  ودراسة  توافرها،  الواجب 

وإع  الخطط  ية  واقتراح  دور تقارير  ورفع  السلع  هذه  بيانات  قواعد   10داد 
( التزامات المزو د من تخزين  3لمجلس الوزراء بشأنها، وحددت المادة )

السلع وإخطار الإدارة المختصة بكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة  
وتنفيذ كاف ة القرارات والإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون، 

( الإجراءات الواجب اتخاذها من الوزير في  5( و)4ن ) وعالجت المادتا
 15(  6حالات الخطر والأزمات والظروف الاستثنائية، وحظرت المادة ) 

على أي شخص القيام بأي أفعال الغرض منها إحداث تأثير ملموس على  
المخزون الاستراتيجي أو نشر أي أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها  

إغلاق المحال أو المصانع أو المخازن بدون موافقة    التأثير على المخزون أو 
( المادة  ونصت  المختصة،  ية  الإدار الضبطية  7الجهة  صفة  منح  على   )

 20القضائية لبعض الموظفين لضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا  
 ( من  المواد  وجاءت  ) 8القانون،  إلى  ونظمت  11(  العقوبات،  في   )

( ف 12المادة  الوزير  سلطة  القرارات  (  هذه  والتظلم من  المنشأة  غلق  ي 
( في مسؤولية الشخص الاعتباري،  13والطعن عليها، وجاءت المادة ) 

 ( المادة  ونشر  14وأجازت  والمضبوطات  السلع  مصادرة  للمحكمة   )



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  176)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

( على إلغاء كل 15ملخص الحكم في جريدتين يوميتين، ونصت المادة )
( فقد فو ضت الوزير،  16نص يخالف أحكام هذا القانون، أما المادة )

جاءت   فيما  التنفيذية،  اللائحة  إصدار  في  الوزراء،  مجلس  موافقة  بعد 
 ( تنفيذية.17المادة  الأخيرة  بقانون    (  الاقتراح   بصيغته    ــ يهدف 
 5حفظه  ــ  إلى تلبية دعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة    ــ   المعد لة

اح دور الانعقاد الثاني من في الخطاب السامي بمناسبة افتت   ــ  الل   ه ورعاه
الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني حيث قال جلالته: "وبالنظر  
إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان  

ا في مجال تحقيق الأمن الغذائي،  واستمرار تمتعه بالعيش الـكريم، وخصوصً 
ال بتبني  جدية،  بكل  البحرين،  مجالات  تبادر  لتطوير  المناسبة   10حلول 

الاكتفاء الذاتي..."، كما يهدف الاقتراح بقانون إلى المتابعة والتأكد من  
توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل  
المملـكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع  

ية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، ومنع الممارسات الاحتك ار
تو بدوام  الوطني  الاقتصاد  الاستراتيجية وبصفة خاصة  اوحماية  السلع   15فر 

التخطيط الاستراتيجي  الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم 
والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن الاقتراح  

صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص  يشك ل صورة من  
عليها   حرص  التي  بالصورة  المجتمع  أفراد  بين  الاجتماعي  والتضامن 
باحتياجات   المرتبط  للأمن  شمولًا  أكثر  مفهوم  وتحقيق   20الدستور، 
الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون  

بصيغته    ــ نصوص الاقتراح بقانون المعروض  استعرضت اللجنة    آمن منها. 
، واطلعت على مرئيات وملاحظات وزارة الصناعة والتجارة  ــ  المعد لة 

والسياحة، واستمعت لآراء أصحاب السعادة مقد مي الاقتراح، وتم التوافق  
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ــ  بينهم وبين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تعديل صياغة الاقتراح  
كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية    ــ، على النحو المعروض  

الناحيتين   من  بقانون  الاقتراح  سلامة  مؤكدًا  جاء  الذي  والقانونية 
ية والقانونية.  الرأي واستعراض وجهات    الدستور تداول وتبادل  وبعد 

بقانون   الاقتراح  حول  دارت  التي  المعد لة    ــ النظر  قبل    ــ بصيغته   5من 
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وبعد الاستئناس برأي المستشار القانوني  
لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى الآتي: أولاً: جاء الاقتراح بقانون لتنظيم  
توافرها   متطلبات  وتحقيق  ية  والضرور الهام ة  للسلع  الاستراتيجي  المخزون 

رة دائمًا وبالتنسيق مع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزا
ية المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها،    10الجهات الإدار

الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون    ل واتخاذ ك 
  لكالأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصن عين والتج ار، وكذ

عد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر  إعداد المخطط والبرامج وإعداد قوا
المخزون   بشأن  الوزراء  لمجلس  ية  الدور التقارير  ورفع  الاستراتيجية  السلع 

 15ثانيًا: ألزم الاقتراح بقانون المعروض المزو دين بتخزين السلع في مخازن    منها.
آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية  

بك  مع إخطار  ة  المختص  بالمخزون    ل الإدارة  ة  الخاص  والبيانات  المعلومات 
في   اللازمة  والاحتياطات  والإجراءات  القرارات  كاف ة  وتنفيذ  السلعي 
ة إجراء   ية المختص  هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات الإدار
 20  الربط الالـكتروني مع المزو دين لتبادل المعلومات والبيانات بهدف ضمان 
إن   منها  العجز  وسد  الس لع  من  المخزون  وحالة  وأصناف  متابعة كميات 

المخزون    وجد. في  الحاد  النقص  حالة  المعروض  الاقتراح  عالج  ثالثًا: 
الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة  
الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز للوزير اتخاذ  
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حظر تصدير    لكجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وكذ إال  ل ك 
  ــ،  حسب الأحوال ــ ب الس لع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤق تة  

من  الاحتياطات اللازمة، وذلك كله    ل التنبيهات واتخاذ ك   ل وإصدار ك 
بقانون رقم ) المرسوم  بأحكام  الإخلال  لسنة  5دون  بشأن    م1990( 

 5( من الاقتراح على أي شخص  6رابعًا: حظرت المادة )   .الدفاع المدني
القيام بأي فعل أو امتناع يكون الغرض منه إحداث تأثير ملموس على  
المخزون الاستراتيجي للسلع، وكذلك نشر أي أخبار أو بيانات أو معلومات  
غير صحيحة عن المخزون السلعي مع علمه بذلك، وأيًضا حظر إغلاق المحال  

المصانع أ يقاف نشاطها أو  أو  بالس لع الاستراتيجية أو إ ة  المخازن الخاص  و 
يع   التوز عن  الامتناع  أو  الجهة من  تغييره  موافقة  على  الحصول   10دون 

المختصة.  ية  للمخالفات    الإدار رادعة  الاقتراح عقوبات  تضم ن  خامسًا: 
والجرائم المنصوص عليها التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأجاز  

مة في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص  للمحك
( منه مصادرة الس لع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها  6عليها في المادة )

 15على نفقة المحكوم عليه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يومي تين على نفقته  
( منه  12سادًسا: أجاز الاقتراح في المادة )   وذلك لتحقيق الردع العام.

للوزير إنذار ذوي الشأن بتصحيح الأعمال المخالفة خلال مد ة مناسبة،  
المادة   هذه  وتضم نت  المنشأة،  بغلق  قرار  إصدار  له  كان  امتنعوا  فإذا 
ة.   تنظيمًا كاملًا للتظلم من هذه القرارات والطعن عليها أمام المحكمة المختص 

 20اخلية لمجلس الشورى  ( من اللائحة الد94ن المادة )إسابعًا: ومن حيث  
يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء "تنص على أنه  

الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها  
بشأنه، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر  

ما تقدم، فقد  م نه لما كان  إحيث  ومن  "،الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه... 
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للمبررات    ــ   بصيغته المعد لةــ  رأت اللجنة جواز نظر هذا الاقتراح بقانون  
حيث   السابقة،  التنمية  إوالأسباب  أهداف  تحقيق  في  سيسهم  نه 

المستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق الأمن الاستراتيجي من السلع  
و الاستقرار  له  تكفل  عملية  دار من    الاستمرار. بإجراءات  ما  في ضوء 

بقانون   الاقتراح  دراسة  أثناء  آراء  من  أبدي  وما   5بصيغته  ــ  مناقشات 
يلي:ــ  المعدلة بما  توصي  اللجنة  فإن  بشأن    ،  بقانون  الاقتراح  نظر  جواز 

الأعضاء:   السعادة  أصحاب  من  المقدم  للسلع،  الاستراتيجي  المخزون 
الدكتور محمد علي  ومد فخرو،  جمال محوالدكتورة جهاد عبدالله الفاضل،  

البنمحمد،  وحسن،   إسماعيل  بسام  العرادي. والدكتور  عبدالله    علي 
 10 ، وشكرًا. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

 

 الرئيــــس: 
ملاحظات؟  شكرًا،    هناك  محمد  هل  عبدالرحمن  الأخ  تفضل 
 جمشير. 

 15 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
وأشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها    الرئيس،شكرًا سيدي   

المخزون الاستراتيجي للسلع. كما أشكر مقدمي    بشأنحول الاقتراح بقانون  
ا والتقدم باقتراح  الذي قدموه سابقً   همالاقتراح الذين عدلوا من اقتراح

ً لبقانون مستقل  ً ا خاصً لمخزون الاستراتيجي ليكون قانون  20هو  ا بذاته، وا قائم
. سيدي  والصناعة والسياحة  حسب ما أوصت به مذكرة وزارة التجارةب 

ً المخزون الاستراتيجي اليوم يشمل عددً  ،الرئيس ا من المواد الغذائية  ا كبير
ية لأمنها   ية وأي مواد أخرى تراها الدولة ضرور والمياه والطاقة والأدو

نقطاع  وأمن المواطنين، وهو موجود في الـكثير من الدول لضمان عدم ا
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الإمدادات في أوقات الأزمات ولمدة تمتد من ستة أشهر إلى سنة أو  
حسب إمكانيات الدولة، وأن يتم تأمين الاحتياجات بشكل كامل  ب أكثر  

نقص يتم الاستيراد    كان هناك من داخل الدولة ومن إنتاجها المحلي، وإذا  
وقد    من الخارج، وهذا يساعد على تحقيق الاستقرار في البلد والأسواق.

 5في أعقاب حرب    م 1973ا في عام  وتحديدً   ،اا في البحرين سابقً كان مطبقً 
الغذائية    73 السلع  أسعار  النفط، وكذلك  أسعار  استراتيجية  والوارتفاع 

إلى  وشحها في الأسواق، مما حدا بالحكومة الموقرة آنذاك    (الإسمنت مثل ) 
الحكومة    سرعة إيجاد الحل العاجل بإنشاء شركة عامة للاستيراد تكون

وإعطائ فيها،  الرئيسي  السلع    هاالمساهم  لاستيراد  اللازمة  الصلاحيات 
 10، (سمنت إال)الأرز والسكر والدهون وكذلك سلعة مثل الغذائية الرئيسية 

وتوفير الدعم اللازم وتحديد أسعارها وتوفير المخازن بجانب شركة أخرى  
ى لإنتاج  ا شركة لإنتاج الدجاج اللاحم وشركة أخر للمطاحن، ولاحقً 

للمواشي في منطقة    ، البيض وشركة أخرى  وقد مررنا بحالات طوارئ 
الخليج   وحرب  الـكويت  وغزو  الإيرانية  العراقية  الحرب  مثل  الخليج 

 15بفضل من الل   ه سبحانه وحكمة قيادتنا الرشيدة  و الأولى والثانية، والحمد لل   ه  
لزيت  كانت الكميات من المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وا

متو  بأنواعها  في  ــ  صراحة  ــ  فرة وأسعارها مستقرة، والحكومة  اواللحوم 
ية لتخزين هذه السلع ودعم استقرار   ذلك الوقت وفرت المخازن الضرور

كما أنشأت    .الدولة  ةأسعارها في الأسواق بتوفير الدعم اللازم من ميزاني
التجارة وزارة  في  الأسعار  ومراقبة  للتموين   20 سيدي    ــ وأنت    ،إدارة 

بصفتك   ــ  الرئيس الفترة  تلك  على  ً   مخير شاهد  لفترة من لا  وزير لتجارة 
فترات آنذاك. والآن نحن أمام اقتراح بقانون تقدم به عدد من أعضاء  ال

المخزون الاستراتيجي في الاستقرار  مجلس الشورى يدركون جيدً  ا أهمية 
فر  اوتو  ،أسعارها في الأسواقالاقتصادي بتوفير المواد الأساسية واستقرار  
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الاحتكار.    الكميات  ومنع  المواطن  المخزون  لاستهلاك  ويتطلب 
السلع أكبر من الالاستراتيجي   استيراد والاحتفاظ بكميات كبيرة من 

توفير  يتطلب  وهذا  السوق،  وتخضع   حاجة  واستثمار.  وصوامع  مخازن 
وتشرف    ،ابقً عملية إدارة وتنظيم المخزون الاستراتيجي لقواعد محددة مس

 5. وفي رد الحكومة  يالسلطات العليا في الدولة على إدارة المخزون الاستراتيج
على هذا الاقتراح جاء في مذكرة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدم  

السؤال واجب للحكومة الموقرة:   وهنا   ،الاقتراح بقانون  بهذا الاختصاص  
وجيهات جلالة من هي الجهة صاحبة الاختصاص؟ سيدي الرئيس، ت

الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الل   ه ورعاه واضحة في هذا الشأن  
 10حيث قال جلالته في افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس: 

جدية   وبكل  البحرين  مجالات    إلى"تبادر  لتطوير  المناسبة  الحلول  تبني 
بو السامية  توجيهاته  جلالته  أصدر  وقد  الذاتي"،  وتنفيذ  الاكتفاء  ضع 

نتاج الوطني للغذاء يشمل تخصيص مواقع متعددة  إمشروع استراتيجي لل 
ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى    ،النباتي  جنتاإللاستزراع السمكي وال 

 15نتاج  إتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة ال
ً أوالحفاظ على خبرة    ،المحلي نجاح  إا من  همً م  ا صحاب تلك المهن ليكونوا جزء

يع  بدأن  آهات السامية الين تنفيذ هذه التوجأنني أرى  إ و  ،تلك المشار
لمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بتوجيه من اــ  1:  التالي  خلال   نم

براهيم آل خليفة رئيسة المجلس  إ ميرة سبيكة بنت  أصاحبة السمو الملـكي ال 
للمرأال الل   هأعلى  حفظها  اإ و  ،ة  معالي  عيسى  دارة  بنت  مرام   20 لشيخة 
خليفة.  آ من مــ  2ل  البحرينيون  والصيادون  المزارعون  به  يقوم  ا 

الأ مساهمات   في  الغذاءإساسية  من  المحلي  العمود  ف  ،نتاج  يشكلون  هم 
يع    يضرور ال  من و  ،الفقري للبرنامج الوطني للغذاء دعمهم في أي مشار

للتنمية الزراعية والسمكية والتربية الحيوانية وتربية الدواجن والاعتماد  
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يإعلى خبرتهم ل لشركات العامة والخاصة العاملة  اــ  3. عنجاح هذه المشار
مجال   كما  إفي  الخاص.  للقطاع  التابعة  الغذائية  والصناعات  الغذاء  نتاج 

ممثلة   التشريعية  السلطة  بالتالي:  م   في ساهمت  بالتقدم  الشورى   جلس 
من الغذائي الذي تقدمت به  أقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لل لاــ ا1
الزايأال دلال  بشأن  اــ  2.  دخت  اليوم  علينا  المعروض  بقانون   5لاقتراح 

ال به  تقدمت  الذي  للسلع  الاستراتيجي  جهاد  أالمخزون  الدكتورة  خت 
حسن والدكتور بسام    علي محمد    خوان جمال فخرو والدكتور إالفاضل وال

العرادي. وحتى لا   الرئيس    ــشتت الجهود  نالبنمحمد وعلي    ــ سيدي 
يع في مشروع  أ رجو من الحكومة الموقرة دراسة وضع كل هذه المشار

لل  الاستراتيجي  المشروع  هو  واحد  للغذاءإوطني  الوطني   10وذلك    ،نتاج 
القدرات الوطنية  كدت تطوير  أهات الملـكية السامية التي  يحسب التوجب 

ال نسبة  خبرة  إلرفع  على  والحفاظ  المحلي  من  أنتاج  المهن  تلك  صحاب 
و)نواخذ بحرينيين  بحرينييةمزارعين  وصيادين  المزارع  ن(  أثبت  وقد   .

قدرتهم  البحريني  السمك  وصياد  تزويد    االبحريني  على  الزمن  مر  على 
البحرين   البشعب  أثار  وقد  مرات  أالغذاء.  عدة  الـكعبي  جمعة   15ن  أخ 

ً   6240  حوالي بلغ عددهم    ن جنبية الذي أالعمالة ال ا يمارسون الصيد  عامل
الجائر مما أدى إلى تدهور المخزون السمكي، وهذا العدد الـكبير قادر على  

  هذا من ثروته السمكية، و  ــبحر البحرين    فقطوليس    ــ تجفيف المحيط  
الذي ذكرته مصدره الحكومة في    ــجنبية  أأعني أعداد العمالة ال  ــ رقم  ال

بقانون  الاقتراح  على  ملاحظاتي  أما  برغبة.  نيابي  اقتراح  على   20ردها 
ا: دراسة التكلفة  تمثل في الملاحظات التالية: أولً فت المعروض علينا الآن  

المخازن   لتوفير  العامة  ميزانيتها  في  الحكومة  تتحملها  سوف  التي  المالية 
ن وجد بسبب طول مدة إتعويض التالف  والصوامع لتخزين هذه المواد و

ً ضالتخزين وعدم استيعاب السوق للفائ  ا: إذا كان هدف الاقتراح  . ثاني
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في مذكرة الاقتراح بقانون يشكل صورة من    الوارد(  5)   البندبقانون في  
 ىلغأرى أن ت  فصور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص  

الاقتراح   العقوبات في هذا  ً أبقانون لجميع  تتناقض كلي هدف    ع ا منها 
ونكتفي    ، المشروع وهو التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص

ال القوانين  في  المنصوص عليها  الدأبالعقوبات  في  المذكورة   5  ،باجةيخرى 
وهو    ــ. القطاع الخاص سوف يشارك  كا قانون حماية المستهل وخصوصً 

واست  بمجهوده  ــ  لذلك  استعداد  عائدإثماراته  على  هناك  كان  ذا  إو  ،ذا 
مواله في استيراد سلع  أاستثمار    على عاقب  ن ي  ألا    ، هناك حوافز  ت كان

ً هو بسبب تعاون أتفوق احتياجات السوق   ن تطبيق هذا الاقتراح  إا:  . ثالث
 10ن تذكر أوعليها    ،هو بيد الحكومة الموقرة  ــن تمت الموافقة عليه  إ  ــ بقانون  

تو  التي سوف  الجهة  التنفيلنا  مهمة  إليها  وذ كل  الأبعد  أ ذا  إ.  رأيي  ردتم 
هو أن يكون هناك مخزون استراتيجي للسلع على مستوى  فسيدي الرئيس،  
بعد دراسته دراسة    ــ تقوم الحكومة بطرحه    لو  وحبذا   ،مجلس التعاون

وهو لا    ، على مجلس التعاون لدول الخليج العربي  ــ فنية ومالية متكاملة  
 15همية عن الربط الـكهربائي والربط المائي والشراء الموحد. ولو ــ لا  أيقل  

عندنا البحر  ف  ، سبابأغلق مضيق هرمز لأي سبب من الأُ   ــ سمح الل   ه  
المملـكة  أال الـكبرى  للشقيقة  الواسعة  ية  البر والحدود  العرب  وبحر  حمر 

ن تقوم السلطة  أأو  ي؛مني والاستراتيجأعدنا الب   هي  التيالعربية السعودية 
التشريعية بطرح هذا المشروع المهم على اجتماع رؤساء المجالس الخليجية  

لي  أوال والوطني  بعد  مة  الإقراره  إرفع  المجلس  اجتماع  لملوك ألى   20على 
ً  ،ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي  ا.وشكر

 

 : الرئيــــس
الشكر    ،لرحمن جمشير أخ عبداال  شكرًا،  الكلمة  على  لك  كل  هذه 
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الضافية والوافية عن هذا الاقتراح بقانون. وأريد أن أذك ر الأخ الدكتور  
بسام البنمحمد بما قاله لي الأسبوع الماضي، حيث سألني لماذا لا تطرح  
وستتم   المناقشة  في  يلًا  طو وقتًا  يأخذ  لن  فإنه  للمناقشة  بقانون  الاقتراح 

ه، وقد طرحنا الموضوع للنقاش الآن وعدد طالبي الكلام بعد  الموافقة علي
 5عضوًا، وأنا لا أريد أن أمنع أي عضو    11الأخ عبدالرحمن جمشير هو  

مهم   موضوع  وهذا  مناسبًا،  يراه  الذي  الوقت  خلال  رأيه  عرض  من 
أو   عليه  نوافق  أن  قبل  الوقت  بعض  سيأخذ  أنه  تقديري  كان  ولذلك 

 .  جهاد عبدالله الفاضلتفضلي الأخت الدكتورة نرفضه. 
 

 10 : جهاد عبدالله الفاضلالدكتورة   العضو

الرئيس،   سيدي  لجنة    شكرًا  في  والأخوات  الإخوة  أشكر  بداية 
لصحافة  ا  إلى ا موصول  ، والشكر أيضً التقريرالمرافق العامة والبيئة على هذا  
أهمية هذا التشريع الذي جاء في وقته    همالمحلية ووسائل الإعلام لإبراز

هذا الاقتراح بقانون وضعنا    بصياغة  قمنا  عندما. معالي الرئيس،  وزمانه
 15التوجيهات الملـكية الحكيمة التي أطلقها سيدي جلالة الملك حفظه    ناأمام

افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل    فيالل   ه ورعاه في كلمته السامية  
بضرور الخامس  للإنتاج  التشريعي  استراتيجي  مشروع  وتنفيذ  وضع  ة 

ا توجيهات جلالته السامية في افتتاح دور الانعقاد  الوطني للغذاء، وأيضً 
ية الحكومية والخاصة بتوجيه رؤوس أموال   هاالثالث للمؤسسات الاستثمار

ية. خلال    إلى  20مجال تأمين الاكتفاء الغذائي وغيرها من المجالات التنمو
شاركت في أكثر من فعالية برلمانية وفعالية    ــ ا تعلمون  كم  ــ الفترة الماضية  
 ً يقيا والعالم  إا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في  أممية بصفتي نائب فر

العربي، ناقشت هذه الفعاليات موضوعات ذات صلة بالأمن الغذائي،  
 ً واقع فرضت  الجائحة  أن  المناقشات  التوجه  جديدً   اوخلاصة  ويجب  ا، 
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جا الغذائيبشكل  الأمن  تعزيز  نحو  الاستراتيجي   ،د  المخزون  تعزيز  ونحو 
 ً وطبع مصاف  للسلع.  في  البحرين  ستعتبر  القانون  هذا  إقرار  حال  في  ا 

تعمل   التي  المنطقة  في  المتقدمة  المستهلـكين    علىالدول  حقوق  تحصين 
إطارً  يضع  بقانون  الاقتراح  هذا  لأن  ً   اوالتجار،  يعي للجهة   اتشر يكفل 

ية  الحكومية ا   5لمختصة وضع نسبة أمان يجب ألا تقل كمية السلع الضرور
ً   ،بالسوق عنها من أجل ضمان    ،غذائية أو غير غذائية  اسواء كانت سلع

وهذا كله   ؛عدم نقصها أو احتكارها للتلاعب في الأسعار أو غير ذلك
يق البحرين الـكبير. كان هناك قلق في   سيكون ضمن رصيد إنجازات فر

لـكن    ،الإجراءات التي اتخذت قبل عام  نكورونا م  جائحة بداية انتشار  
يشك   لم  البحرين  في  ية    المستهلك  الضرور السلع  نقص  في  كم من   10ا جرى 

إن البحرين لم تشهد   ــنقولها ألف مرة وأكثر    ــبلدان أخرى. الحمد لل   ه  
مشكلة نقص السلع، وهذا الاقتراح بقانون جاء ليعزز إجراءات الدولة 

الجائحة أو    في ما جرى  كفي الرقابة وتقنين الأوضاع عند حدوث المخاطر  
فئات:   ثلاث  مصالح  يرعى  بقانون  الاقتراح  هذا  الل   ه.  قدر  لا  غيرها 

 15  ،واجباتبال  يهتم ما  ك  المستهلك والتاجر والجهة الحكومية، ويهتم بحقوقهم
التشريع المنطلق تكمن أهمية هذا  الدولة   ، ومن هذا  لأنه يقدم مصلحة 

 وهذه   ا؛أو تاجرً   اسواء كان مستهلكً   ،ومصلحة المجتمع على مصلحة الفرد
هذا التشريع أو غيره، لأن الغاية الأكبر    إلىيجب أن تكون فلسفة نظرنا  

أو    ــ وهذا الأمان السلعي    هي تحقيق الأمن السلعي وترسيخ الاطمئنان، 
السلعي   المحلية،    ــالأمن  السوق  في  الثقة  تعزيز  في   20سيسهم بشكل كبير 
 ً عامل ً وسيكون  إيجابي أن  ا  الموقر  مجلسكم  من  أتوقع  الوطني.  لاقتصادنا  ا 

يكون من أكبر الداعمين لهذا التشريع الوطني بامتياز الذي يرفد جهود  
ردً  البحرين.  يق  العزيفر الأخ  على  جمشير  ا  عبدالرحمن  العضو  سعادة  ز 

  العزيز   الأخ لفة مادية على الحكومة. تطرق  ليست هناك ك    اطمئن،:  أقول
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وهو سيد العارفين ــ لا يجوز لأننا    ــ  94المواد وهذا وفق المادة    بعض  إلى
ننظر في فكرة هذا الاقتراح الآن، أما التفاصيل فيجب ألا ندخل فيها في  

ً و ،هذه المرحلة من الاقتراح  ا. شكر
 

 5 : الرئيــــس

 . صادق عيد آل رحمةشكرًا، تفضل الأخ  
 

 :صادق عيد آل رحمة العضو
ا  بداية أشكر اللجنة الموقرة رئيسً مساء الخ ير.   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 ، وأعضاء على هذا التقرير وما تضمنه من توصية بخصوص هذا الاقتراح
كما أشكر الأخت العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل والزملاء الـكرام مقدمي  
الاقتراح الذين استشعروا الحاجة إلى وجود هذا القانون الذي أرى أنه  
الأمن  منظومة  إن  الموقر.  المجلس  إلى  المقدمة  الاقتراحات  أهم  من 

الـكريم   العيش  وتأمين  توافر  يالشامل  مقدمتها  في  السلع    جميع أتي 
في  الا الفرد من مواطن ومقيم  إليها  التي يحتاج   15الظروف    كل ستراتيجية 

وفي مقدمتها    ــومن هذا المنطلق فقد وضعت قيادتنا الرشيدة    ،والأوقات
يق يخر   ــسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد حفظه الل   ه ورعاه   طة طر

 لفي مجال تحقيق هذه الغاية. وسعت الحكومة الموقرة بكل عزم لتوفير ك 
توافر  الإمك من  البلاد  به  تنعم  ما  على  للمحافظة  السلع    جميع انيات 

منها ودائم  آمن  مخزون  على  والحفاظ  استقرار    ،الاستراتيجية   20وضمان 
هو الفترة منذ بداية    ــ سيدي الرئيس    ــوأبرز مثال على ذلك    ؛أسعارها

فلم نلحظ أي انقطاع أو أي احتكار    ،زلنا نعيشهاما جائحة كورونا التي  
سلع الفردلأي  لحياة  مهمة  استراتيجية  الذي    ،ة  سبحانه  الل   ه  من  بفضل 

  ،حبانا بقيادة همها الأول العيش الـكريم للمواطن والمقيم. معالي الرئيس
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أرى أنه من واجبنا نحن في السلطة التشريعية أن نواكب هذا التوجيه  
وأن نضع التشريعات اللازمة التي تضمن    ،السامي الذي وضعته لنا قيادتنا

  ،دون انقطاع  من ا السلع الاستراتيجية  وخصوصً   ، حقق الأمن السلعيوت 
حماية للاقتصاد الوطني من أي تقلبات وتحت أي    ،دون احتكار  منو

الاقتراح أنا مع هذا  المستقبل.  وفي  الحاضر  في   5وأكرر شكري    ،ظرف 
ً و ، الموافقة عليه ومباركته من المجلس الموقر رجو وأ ه،مقدمي ل  ا. شكر
 

 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي.   

 10 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي:  العضو
أرى أن أهمية هذا الاقتراح بقانون الذي    شكرًا سيدي الرئيس، 

تكمن   اليوم  السامية  تنفيذً   أتىأنه    فينحن بصدده  الملـكية  للتوجيهات  ا 
وتدعيم ركائزه    ،وترسيخ أمننا الغذائي  ،ريمالساعية لتحقيق العيش الـك

يات  يةالأساس   15ويصب في مصلحة أبناء البلد،    ،باعتباره من أهم الأولو
في   الرئيس،  والقادمة. سيدي  الحالية  للأجيال  وبناء مستقبل مستدام 

هذا   إقرار  المخزون  ب  الاقتراححال  في  تنظيم  هناك  سيكون  قانون 
مملـكة، يهدف إلى تنظيم المخزون في حال  الاستراتيجي للسلع الغذائية في ال

حصول الأزمات والطوارئ والـكوارث، وسيعزز مكانة مملـكة البحرين  
ً   باعتبارها ً   امركز تحقيق    اعالمي في  مهمة  خطوة  يعد  كما  الغذائي،   20للأمن 
  رى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. إضافة إلى كل ذلك، أ   أهداف

استقرا   ه تطبيقب  أنه هناك  ولر  سيكون  المحلية  ومنع  للسوق  السلع  أسعار 
ية ً و ،الممارسات الاحتكار  . اشكر
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 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.  

 

 صباح سالم الدوسري:  العضو
 5والشكر  أسعد الل   ه مساءكم جميعًا بكل خير،   شكرًا سيدي الرئيس، 

رئيسً ا  إلىموصول   وأعضاءللجنة  هذا    إلى و  ،ا  مقدمي  السعادة  أصحاب 
ً   ا. لا يخفى على معاليكم أن هناك اهتمامً بقانونالاقتراح   لدى جميع    ابالغ

استراتيج لديها مخزون  بأن يكون  العالم  الغذائية    كاف    ي دول  السلع  من 
  ات لب قلمدة معينة بهدف تأمين الضروري من السلع في حالة الطوارئ والت

 10ستدامة في مجال الغذاء. ويشرفني هنا  من أجل تحقيق الاو  ،متوقعةالغير  
أن أشيد بالكلمة السامية لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الل   ه ورعاه 
بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس  
المواطنين   باحتياجات  يهتم  الذي  الغذائي  الأمن  بتحقيق  المتعلقة  الوطني 

لبحرين بصفة عامة ومستدامة، وهو يعد إشارة  والمقيمين داخل مملـكة ا
ية قصوى لدى    إلى واضحة   أولو الوطني يشكل  الغذائي  الأمن   15أن ملف 

من أجل مستقبل    ــحفظهم الل   ه ورعاهم    ــالقيادة السياسية الحكيمة  
يع و والمستقبلية.  الحالية  للأجيال  ومستدام  وآمن  المقترح   د زاهر  هذا 

خطوة   لتحقيمبقانون  وسباقة  الوطن  همة  مصلحة  في  يصب  ما  كل  ق 
جمشير    عبدالرحمنخ العزيز  أال  هذكر   ماوالمواطنين والمقيمين. وأشيد وأؤيد  

 20أنه حان الوقت للتنسيق ووضع قانون خليجي موحد بشأن المخزون    من
احتياجات   تحقيق  أجل  من  ممكن  وقت  أسرع  في  للسلع  الاستراتيجي 

بالعي وتمتعهم  كافة  التعاون  مجلس  دول  سيدي  مواطني  الـكريم.  ش 
بين أيدينا مقترح متميز ومهني    ،الرئيس بقانون الذي  الاقتراح  إن هذا 

ً   ،الموافقة عليه أرجوو  . اوشكر
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان. 

 

 5 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة مشكورة    شكرًا سيدي الرئيس، 
وهي توصية   ، بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

عليها باعتبارها    ة موافقالجمع الكل على أهمية  بل ي    ، لا يختلف عليها اثنان
 ً انطلاق بقانون جاءت  الاقتراح  يسعى  التي  السامية  الأهداف  من  ا 

 10مة تلك الأهداف تلبية دعوة صاحب الجلالة الملك  وفي مقد  ؛ تحقيقهال
الانعقاد   افتتاح دور  السامي عند  الل   ه ورعاه في خطابه  المفدى حفظه 
الثاني من الفصل التشريعي الخامس، الذي أكد فيه جلالته أهمية تحقيق  

الغذائي الموافقة على توصية اللجنة أمرً   ،الأمن  لابد   االأمر الذي يجعل 
ال  ،منه يسعى  باعتبار  بقانون  للسلع  ل اقتراح  الاستراتيجي  المخزون  تنظيم 

ية والمحافظة على توافرها بكميات مستدامة في جميع الأحوال، بما    15الضرور
البشرية   بالمجتمعات  تعصف  التي  المفاجئة  الأحوال  حين    علىفي ذلك 

المخزون    ، على سبيل المثال. معالي الرئيس  كورونا انتشار جائحة    مثل   غرة،
الدول  الاسترات تسعى  عالمي  توجه  هو  للسلع  الأمن ل يجي  لتحقيق  توفيره 

والحذر من   الحيطة  الاعتبار  في  لمواطنيها بشكل مستمر، آخذة  الغذائي 
المنتجة   الدول  لها  تتعرض  قد  التي  والقاسية  المفاجئة  المناخية   20التقلبات 

جراء حدوث السيول والفيضانات الجارفة    ، للسلع الغذائية بمختلف أشكالها
الأمطار الغزيرة غير الاعتيادية المدمرة لبعض المحاصيل الزراعية والثروة  و

ملاحظة ظاهرة قلة مصادر    آخر،   جانب . ومن  جانب  ن هذا م  ،الحيوانية
المياه التي تعاني منها بعض البلدان الزراعية بسبب قلة الأمطار أو ضعف  
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 ر التي تختلف بعض الدول على حصصها منامنسوب تدفق مياه الأنه
وتجعل الدول التي    ،منابع تلك المياه، وهي عوامل تحدث بصورة مفاجئة

، الأمر الذي يجعل توفير غطاء تشريعي  ةلم تحسب حسابها في ورطة تام
الاستراتيجي  المخزون  بشأن  المواطنين  باحتياجات  المرتبط  الأمن  يحقق 

 5تلك المعطيات    ، واحد. معالي الرئيس  للسلع ضرورة حتمية وملحة في آن  
ً  ،تجعلنا أمام خيار واحد فقط هو الموافقة على توصية اللجنة  ا. وشكر

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.  

 10 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
ت زملائي الذين سبقوني  ا صوأأضم صوتي ل  شكرًا سيدي الرئيس، 
المهم  الحديثفي   الموضوع  هذا  ً   ،عن  بمقترح وطبع أشيد    الاقتراح   يا 

لها كل   ن ي أكتالدكتورة جهاد الفاضل ال  الأخت ا  خصوصً و  بقانون،
 15موضوع الأمن   دراسة  تمت احترام وتقدير. وأريد أن أضيف أنه سبق أن  

التشريعية والقانونية برئاسة الأخت دلال    الشؤونالغذائي من قبل لجنة  
ذه الدراسة المفصلة التي استغرقت من اللجنة حوالي  ه   رفع  وتم  ،الزايد
من هذه الدراسات    الاقتراحهذا    وأرجو أن يستفيد مقدم  ؛جلسة  11
 ونظهر   ،أمام الجمهور  تضامننا  ونظهر  ،حتى تكتمل جهودنا  قدمناهاالتي  

 20 ،كلهاتت أُ آأن الأمن الغذائي هو شيء مهم. جهودنا في هذا الموضوع قد  
ه  عبدالل    بن سعادة السيد عصام    قامسبوع الماضي  أ خلال ال  بأنه  وأذكركم

خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء شركة  
أرجو كذلك أن يستفيد سعادة الوزير من جميع هذه والأمن الغذائي،  

مت في هذا المشروع من قبل لجنة الخدمات، وكذلك من دِ الجهود التي ق  
قدمناها التي  مجلس    ،الدراسات  من  المقدمة  الدراسات  هذه   25وتكون 
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عبدالرحمن جمشير    الأخ  بطرحأريد أن أذكركم  وجميع.  المن    ة الشورى م قدر
ليه أن  إ في كل ما قاله، وأضيف    تمامًا   وأؤيدهفي هذا الموضوع    المفصل 

تجربة  لل  الثانية  خصوصً و  ــ بحرين  العالمية  الحرب  أيام  تعطل    ــ ا  عندما 
الفترة تلك  في  الخليج  في  الغذاء  البطاقة  و   ،وصول  لاستعمال  اضطررنا 

الفترة    قبل   من التموينية   تلك  مرت  وقد  ط    ، نجاحبالحكومة،  ِ وقد   5  ق  ب
دول  أال جميع  في  الفترة  تلك  في  البحرين  اتبعته حكومة  الذي  سلوب 

  ى نحن سباقون في التأمين الغذائي، وأرجو أن تكون الموافقة علف  ،جالخلي
ً  ،بقانون بالإجماع الاقتراح  ا. وشكر

 

 10 : الرئيــــس

 شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.  
 

 درويش أحمد المناعي:  العضو
الإشارة إلى المقترح بقانون  بتحياتي للجميع،   شكرًا سيدي الرئيس، 

 15م بشأن حماية المستهلك  2012لسنة    35أحكام القانون رقم  بتعديل بعض  
ه  عبدالل    جهادم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة  وتعديلاته، المقد  

علي   محمد  والدكتور  محمد فخرو،  وجمال  والدكتور    محمدالفاضل،  حسن، 
بقانون    هذا   ؛العرادي  عبدالله محمد، وعلي  البن م إسماعيل  ابس  الاقتراح 
الملك حمد بن عيسى    ــ  ةالمعدل  هبصيغت  ــ تلبية دعوة جلالة  إلى   يهدف 

دور   افتتاح  بمناسبة  السامي  الخطاب  في  ورعاه  الل   ه  حفظه  خليفة   20آل 
الوطني للمجلس  الخامس  التشريعي  الفصل  من  الثاني  وعليه    ؛الانعقاد 

الاقتراح، وكذلك أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير    يأشكر مقدم 
امل. بناء على ذلك أشارك زملائي مقدمي الاقتراح واللجنة الموافقة  الش

: ما المقصود  أولًاأود الاستفسار من أصحاب الشأن عن التالي:  و  ،المبدئية
 25! ؟بإفادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدم اختصاصها بهذا القانون
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إنه من مس المستهلك،  ؤ حيث  الوزارة حماية  ئرة حماية  لديها دا  الذوولية 
لذلك أود أن أعرف    الغذائي،المستهلك، وهذا المقترح يهتم بتحقيق الأمن  

الموجودين إن أمكن.  الوزارة  ممثلي  الوزارة من  سبب عدم اختصاص 
 ً على  ثاني ترد  لم  البحرين  الغريب أن غرفة تجارة وصناعة  ا: كذلك من 

 5على ما هو   طلب اللجنة لأجل معرفة مرئياتها حتى إعداد هذا التقرير بناء
يشارك في توفيره   الغذائي مدون في رأي اللجنة، حيث إن تأمين المخزون  

والغرفة تمثلهم، وهنا يهمنا معرفة رأي    ،ن في الغرفةو كذلك تجار مسجل
لتوفير وتخزين السلع الغذائية أين رأي الغرفة؟!    إذن  ،التجار المرخصين 

 ً  ا. وشكر
 10 

 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.   

 

 الدكتورة ابتسام محمد الدلال: العضو
 15  العامة   المرافق  جنةلا إلى  والشكر موصول أيضً   شكرًا سيدي الرئيس، 
هذا الاقتراح بقانون. يعتبر الاقتراح بقانون بشأن المخزون    ا لمناقشته  والبيئة 

الأمن  منظومة  لتعزيز  استراتيجي  بعد  ذات  خطوة  للسلع  الاستراتيجي 
لجنة    وقد   ،الغذائي ذلك  ا،  مسبقً   والقانونية التشريعية    الشؤونناقشت 
ء المملـكة من احتياطي السلع  الإجراءات القانونية لتأمين اكتفا  ت ووضع

 20الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف غير الاعتيادية، وخاصة التي مررنا  
مؤخرً ب بالإضافة  ها  اليوم،  العالم  بها  يمر  والتي  الحروب    إلى ا  حالات 

الرئيس معالي  والـكوارث.  المخزون    ،والطوارئ  إدارة  تكون  سوف 
نموذجً  الأدواالاستراتيجي  وتكامل  للشراكة  الحكومي  ا  القطاعين  بين  ر 

بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للمملـكة. وأعتقد    ،والخاص
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أنه من الضروري تشكيل لجنة للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وذلك  
وتصنيف   الأساسية،  السلع  هذه  وقائمة  المخزون  كمية  تقدير  أجل  من 

لمخزون الأمان،   الشركات والتجار المسجلين، ووضع السياسات الخاصة 
المعينة،   السلع  الاستراتيجي من  الاحتياطي  يادة سعة  إعداد  و وز كذلك 

 5مهم    أمر  وهوفر هذه السلع في المملـكة وفي دول المنشأ  ابيانات عن تو
يادة التعاون والتنسيق مع الدول الشريكة المزودة  جدً  ا، وفتح قنوات لز

المملـكة، والأهم من ذلك كلل   تدفقها للسلع لضمان   هذا    في   هأسواق 
و تسهيل عملية الاستثمار الوطني لصنع وإنتاج ما يمكن  هالاقتراح بقانون  
 وشكرًا.    ،إنتاجه في المملـكة

 10 

 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.   

 

 هالة رمزي فايز:  العضو
 15بداية أتقدم بالشكر  مساكم الل   ه بالخ ير جميعًا.    شكرًا سيدي الرئيس، 

  حول ي  فا وأعضاء على تقريرهم الوا المرافق العامة والبيئة رئيسً   لجنة  إلى
لساعة  هذا المقترح. في رأيي أن أهمية هذا المقترح بقانون هو أنه موضوع ا

دول كثيرة في العالم تمر بأزمات بسبب ظروف بيئية    إلىاليوم بالنسبة  
أو مشاكل صحية أو أوبئة أو حروب، هذا الاقتراح بقانون جاء في وقته  

 ً  20ا إلى ما جاء في كلمة جلالة الملك حفظه الل   ه في  بالفعل؛ بالإضافة طبع
الدور.   هذا  تداعيات  طبعًاافتتاح  لمواجهة  هو  المقترح    ات الأزم   هذا 

( العام  19باختلاف أنواعها، وما شاهدناه في جائحة كورونا )كوفيد  
سمو ولي  وحكمة جلالة الملك    ثم ل، وبفضل من الل   ه  ا أقرب مث  والماضي ه

الل   ه لم يشعر المواطن البحريني أو    االعهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم
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ً   أي مقيم على أرض مملـكة البحرين بأي عجز في المواد الغذائية، ا  وطبع
ً   ا مجهودً   هذا ب  طل   ت   يق البحرين لتأمين السلع الغذائية والمخزون    اكبير من فر

هذا الاقتراح بقانون جاء لتنظيم هذه الجهود   إنالاستراتيجي، وبالتالي ف 
التي   الدول  أوائل  البحرين من  لتكون  قانوني  هذا    تقروتقنينها في إطار 

ً 95وخاصة أن    ، القانون  5ا من السلع الغذائية في مملـكة البحرين  % تقريب
 وشكرًا.    ،اللجنة  ةوأؤيد توصي  ،بالتالي أؤكد أهمية هذا الاقتراحو مستوردة،  

 

 : سالرئيــــ
 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.  

 10 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
أضم صوتي إلى كل من سبقوني في الإشادة    شكرًا سيدي الرئيس، 

بتوجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الل   ه؛ وكل مواطن ومقيم وزائر على  
أرض هذه المملـكة الطيبة يعرف أن المواطن والمقيم وأي إنسان على هذه 

ه معيشة  الأرض  تحسين  وأن  للبلاد،  السياسية  للقيادة  الأول  الهم   15م 
الإنسان هو هم القيادة الأول. نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة ــ ولل   ه  
لسمو   له  الداعمين  كنا كلنا من  بقانون  المقترح  ــ حين جاءنا هذا  الحمد 
أهدافه، ولتلمسه حاجات المواطنين، ولتصديه واستعداده للأزمات حين  
العام   النشاطين  بين  متابعة  إلى  يحتاج  بقانون  المقترح  هذا  حدوثها. 
 20والخاص. أنا لا أتوافق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل  
ي كلف الميزانية شيئًا، وأقول إنه سي كلف، فلابد من وجود   من أنه لا 

زن  ميزانيات لبناء مخازن م جهزة، وصوامع لحفظ الحبوب والبقوليات، ومخا
يتم   أن  لابد  ميزانيات  إلى  تحتاج  وهذه كلها  المبردة،  للأطعمة  أخرى 
رصدها، وهذه الميزانيات سوف تكون م كلفة، ولابد أن نضع استراتيجية  
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للتخزين حتى نتفادى الأزمات الناتجة عن الـكوارث. نحن نعيش في  
منطقة ذات مخرج واحد، أعني مضيق هرمز، وقد سبقني الأخ الـكريم  

ن جمشير وذكر أنه لو سمح الل   ه تم غلق هذا المضيق فإننا سنكون  عبدالرحم
من الدول المتأثرة من هذا الإغلاق؛ وأنا هنا لا أتكلم عن السلع بمفهومها  
 5العام، وإنما أتكلم عن المواد الغذائية التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش  

ابيح  بدونها، يستطيع الإنسان أن يعيش بدون جهاز تلفاز، أو بدون مص 
وزارة   تأتي  عندما  خبز.  بدون  يعيش  أن  يستطيع  لا  لـكنه  كهربائية، 
الصناعة والتجارة والسياحة وتقول في ردها على اللجنة بعدم الاختصاص، 
فإننا نسأل: من المختص في الدولة؟! سيدي الرئيس، اليوم وزارة الصناعة  

شهر   في  المواطنين  احتياجات  تباشر  التي  هي  والسياحة   10الل   ه  والتجارة 
المبارك شهر رمضان الذي سيحل علينا خلال يومين أو ثلاثة، والوزارة  
ية السوق لاستقبال الشهر، حتى لا   تعد له العدة منذ أشهر، أعني جاهز
حالة   في  بالـكم  فما  رمضان،  شهر  في  بالنقص  المقيم  أو  المواطن  يشعر 

عدم  الأزمات! إذا ردت علينا الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الملف ب
 15الاختصاص فمن المختص في الدولة؟! هذا سؤالي إلى سعادة وزير شؤون  
مجلسي الشورى والنواب، وأتمنى ألا يكون هذا هو رد وزارة الصناعة  
السلطة   إلى  يذهب  عندما  بقانون  المقترح  هذا  على  والسياحة  والتجارة 
النواب.   إلى مجلس  بقانون ويحو ل  في صورة مشروع  ي صاغ  و التنفيذية 

د من بناء صوامع حبوب، ومخازن أغذية بمختلف أنواعها، وتجهيزات  لاب
 20كبيرة لابد أن توفرها الدولة، لأن التاجر لا يستطيع أن يوفر كل هذا،  
خزن هذه الكميات الـكبيرة،  هو يستطيع أن يستورد ولـكنه لا يستطيع أن ي 
وإن خزنها في أماكن غير م جهزة فسوف تتلف بضاعته، فهل نضع اللوم  

ى التاجر؟! كنت أتمنى أن أسمع رأي غرفة التجارة والصناعة التي لم  عل
توافنا برأيها إلى أن تم إعداد التقرير. وأعيد وأكرر أننا أمام مقترح مهم، 
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وهذا المقترح سوف يكون إن شاء الل   ه البداية، ونرجو أن تأخذ به مجالسنا  
دالرحمن جمشير  وبرلماناتنا في مجلس التعاون، وأكرر ما تفضل به الأخ عب

من أنه لابد أن نضع نحن البرلمانيون خطة عمل مع البرلمانات في دول  
حالة   في  مستعدين  نكون  حتى  استراتيجية كاملة  لوضع  التعاون  مجلس 
أتكلم عن   ولا  ــ  الغذائي  الأمن  مكروه.  أي  ــ  الل   ه  لا سمح  ــ   5حدوث 

لـكن يكملنا  الأمن السلعي ــ مهم. نحن في البحرين لدينا حدود صغيرة، و
مجلس التعاون، وتمتد حدود الشقيقة الـكبرى المملـكة العربية السعودية  
إلى البحر الأحمر، ومن جهة سلطنة عمان تمتد الحدود إلى بحر العرب،  
ية مع الدول الأخرى، وهذا سوف يضعنا أمام   بالإضافة إلى الحدود البر

 10ياحة وأتمنى  حل لهذه المشكلة. أطلب من وزارة الصناعة والتجارة والس
عليهم أن يبلغونا في ردهم ــ حين يعود إليهم المشروع في صورة مشروع  
الشورى   مجلسي  شؤون  وزير  وليخبرنا  بالأمر،  المعنية  بالجهة  ــ  بقانون 
والنواب من المعني بالاقتراح بقانون حتى نتعامل معه. الدول الأخرى  

زارات. أعتقد  في مثل هذه الحالة يشكلون غرفة أزمات ت شكل من عدة و
 15 أن هذا الأمر من صميم عمل السلطة التنفيذية، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 20 العضو دلال جاسم الزايد: 

بسم الل   ه الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى    شكرًا سيدي الرئيس، 
ير الوافي بشأن  رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقر 

من   به  تقدموا  ما  على  الاقتراح  مقدمي  أيًضا  وأشكر  بقانون،  الاقتراح 
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تعديلات على الاقتراح السابق، حيث تم تجويد صياغته القانونية، وأيًضا  
الذين   الأعضاء  عدد من  تساؤل  على  ردًا  والأهداف.  المضامين  تجويد 

ها غير مختصة في الرد  أشاروا إلى رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن 
على هذا الاقتراح، أعتقد أنه يوجد لبس عند الوزارة في قراءة الاقتراح،  
يفات الواردة في الاقتراح بقانون فإن الوزارة والوزير    5لأنه بحسب التعر

بشؤون   المعني  والوزير  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  هما  المختص 
المقارنة  التشريعات  جميع  وفي  أمر   التجارة،  وهو  ــ  الأمر  هذا  خضع 

طبيعي ــ لرقابة وإشراف وزارة التجارة، بدليل أنها هي من تابعت في  
ظل الفترات السابقة مسألة التخزين والسلع وغيرها من الأمور؛ وهذا  
بما تكون بعض الأمور تابعة    10يندرج ضمن اختصاص وزارة التجارة، ولر

يها بأنه عندما تكون  لجهات أخرى من وزارات مختلفة، ونحن نح ترم رأ
هناك فكرة اقتراح فلا يجب أن ي ضم ن رأيها مكتوبًا أو تناقش حتى فكرة 
الاقتراح، وهذا سليم من الناحية الإجرائية، والأصوب أن يتم الانتظار  
يصبح في صورة مشروع بقانون؛ هذا ما أردت   حال الاقتراح و إلى أن ي 

 15التأكيد أضم صوتي إلى كل توضيحه من وجهة نظري، هذا أولًا. ثانيًا: ب 

الأمن  أهمية  لمسألة  تأييدهم  في  والأخوات  الإخوة  من  سبقوني  من 
الغذائي بمشتملاته الواسعة، وأيًضا أؤيد كل ما قمنا به وأخذناه من تدابير 
تشريعية جاءت استجابة لتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الل   ه التي  

لخطب السابقة لوجدنا أن جلالته  لم تكن مع بدء الجائحة، بل لو استذكرنا ا
 20لديه نظرة مستقبلية ثاقبة، حيث تضمنت خطابات جلالته السامية هذا  

أعضائها   بعض  تقدم  والقانونية  التشريعية  الشؤون  المهم. لجنة  الموضوع 
المساندة  التشريعات  يعتبر من  الغذائي، وهو  الأمن  هيئة  إنشاء  باقتراح 

نا، وفي هذا الجانب أتقدم إلى معاليك  والم كملة مع الاقتراح الماثل أمام
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يل، فهذا الموضوع ُأولي أهمية كبرى في المجلس نتيجة لفكرة  بالشكر الجز
قمت بمساندتها معالي الرئيس وأيدتها، ورغم أن مقدمي الاقتراحين هم 

أعضاء فإن جميع أعضاء المجلس شركاء في دفع ومساندة الاقتراحين    10
كارهم التي طرحوها عند عرض التقريرين  المهمين، فعبر مساندتهم وأف

في   الأعضاء  السادة  وآراء  أفكار  من  الأمور  من  الـكثير  استلهام   5تم 

الاقتراحين. وأيًضا الشكر إلى جميع الك تاب في الصحافة والإعلام، فكثير  
منهم ورد موضوع الأمن الغذائي في كتاباتهم وأعمدتهم، وأيًضا انتبهنا إلى  

الحكومة  مينها في الاقتراحين، فلهم كل الشكر.  بعض النقاط وقمنا بتض
الموقرة اتخذت عددًا من القرارات، وعددًا من التوجيهات في ظل أزمة  

 10 قمنا بتضمينه ما  كورونا التي نمر بها، وصدر عدد من التعاميم بالتوافق مع  

التي  في   والاقتراحات  الفكرة  في  ستدعم  هذه  الغذائي  الأمن  مسألة 
الأمن الغذائي بدءًا من توفير الـكفايات أو مثل الاقتراح  سواء  ،  نالبحري

جهاد  الدكتورة    ت الأخ  اليوم أن  اأيضً أن أبي ن  . أحب  المنظور أمامنا اليوم
المعنية   الغذائي،  بالفاضل استثمرت عضويتها في الجهات    تابعنا والأمن 

 15 ، وتأكيدها موضوع الأمن الغذائي، وهذا كله له فوائدأيًضا حضورها  

ا  مسألة وضعناها في الاعتبار لدعم مثل هذه الاقتراحات، وأيضً وهي  
ية منظومة الأمن الغذائي   لدى أي من الأعضاء   دعم أي فكرةل التي    لتقو

كما تفضل  ــ    فقط   نأمل أن تكون إن شاء الل   ه ليس على مستوى البحرين 
أن ــ بل  خوة الأعضاء  الإا من تلاه من  عبدالرحمن جمشير وأيضً أخي  
 20بعد العربي  الوكذلك    إلينا،خليجي وهو الأهم بالنسبة  البعد  الا  أيضً   تشمل

 ً وإن شاء الل   ه مثلما  ،  مقدمي الاقتراحإلى  ا  في هذا الجانب. كل الشكر طبع
ت مساندته، سيأتي في الأسابيع القادمة  هذا الاقتراح وتمفي  اليوم  نظرنا  

أي وسيحظى  الغذائي،  الأمن  لموضوع  الأهم  هو  يكون  قد  ًضا  اقتراح 
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بمساندة ودعم أعضاء المجلس. أحب أيًضا أن أشكر المستشارين القانونيين  
للمجلس، وفي الحقيقة أود أن أشكر بالذات المستشار عبدالموجود الشتلة،  
فقد كان نعم المعين في دعم موضوع الأمن الغذائي في المجلس، وأيًضا  

نيين بالمجلس  لا ننس  الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانو
 5والمساعدة في الاستشارات التي تم  قام بدراسة الأحكام والصياغة  الذي

بصدر رحب  إليه  يع استثم لقد    ،توجيهها  المشار هذه  في  المستشارون    ر 
في كل مسعى  سباقة  ا أن تكون البحرين إن شاء الل   ه  ونتمنى دومً   ،خبراتهم

ية الضرور الحاجات  من  و  ،لتأمين  الاستفادة  في  يادة  ر لها  تكون  أن 
الملـكي الأمير سلمان بن  ال خ برات في هذا المجال بقيادة صاحب السمو 

 ً  10ا تكون حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الل   ه دائم

 ً يادة في هذا الموضوعالحكومة قادرة فعل  ، وشكرًا. ا على الر
 

 الرئيــــس: 
 مهدي الحداد. شكرًا، تفضل الأخ أحمد  

 15 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
الرئيس،  والبيئة  أشكر لجنة    شكرًا سيدي  العامة  مقدمي  والمرافق 

المفدى حفظه الل   ه ــ كما عودنا  صاحب الجلالة  ، لا شك أن  هذا الاقتراح
الإخوان   تفضل  وكما  الشأن،  هذا  في  المبادرات  بأخذ  يقوم  ــ  دائمًا 

جلالته   فإن  الكلام  في  سبقوني  الذين   20مناسبات  في  تطرق  والأخوات 
إلى هذا الموضوع    البرلمان  أدوار  خلال افتتاح الخطابات السامية  في  عديدة  

للمس صائبة  تعليمات  وأعطى  لاتخاذ    ولين ؤالمهم،  الموقرة  الحكومة  في 
هو إلا نتيجة ذلك الاهتمام.   هذا الاقتراح الذي أمامنا اليوم ما و  ؛اللازم



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  200)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

كيف أن سكان  ــ  التي بدأت في يناير  ــ    كوروناالكل رأى خلال جائحة  
البحرين كان لديهم نوع من القلق بخصوص نقص الأغذية، وكما يعلم  

استراتيجية من التصدير،  سلعة   14الجميع كانت هناك دول عديدة منعت 
وعلى هذا الأساس قامت البحرين بتوفير واستئجار طائرات خاصة لنقل  

عليه  يعتمد  التي  المهمة  أي    االأغذية  لتجنب  البحرين  في   5السكان 
تفضلت الأستاذة    مهم، وقد   إشكالات. هذا الاقتراح اليوم بدون شك 

لجنة الشؤون  التي عملت  الوطنية للأغذية    دلال الزايد وذكرت الاستراتيجية 
بلقاء   وقامت  عليها  والقانونية  في  من  العديد  التشريعية  بالأمر  المعنيين 

سواء   الخاصةمن  البحرين  أو  الحكومية  اجتماعات  خلال    الجهات 
 10أعتقد  .  هذا الموضوعإلى  ا بالنسبة  بتوصيات مهمة جدً   ، وخرجت عديدة

في هذه العجالة    ومقترح اليوم يتممان بعضهما البعض.  أن هذا الموضوع
البلديات والتخطيط العمراني  الأشغال وشؤون  أود أن أشكر سعادة وزير  
ه تم  قبل قليل أن   العريض كما ذكر الدكتور أحمد  فالأستاذ عصام خلف،  

شركة   الماليةإنشاء  وزارة  مع  بالتعاون  البحرين  في  مع    ،أغذية  وكذلك 
الخاص والقطاع  أعتقد   تلك  وكل ،  ممتلكات  في    بشائر  ستقودنا   15أنها 

على  للحفاظ  واضحة  وقوانين  باستراتيجية  الخروج  إلى  المخزون    المستقبل 
ة،  البحرين عضو في منظمة الأغذية العالمي  ،الاستراتيجي للبحرين. في الختام

المسو أن  هذؤأعتقد  رأي  أخذ  أهمية  يعون  الدولة  في  المنظمة  ولين  ه 
 ، وشكرًا. الـكثيرة هاوالاستفادة من خبرات

 20 

 الرئيــــس: 
 تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  شكرًا، 

 

 العضو جمال محمد فخرو: 
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أود نيابة عن  بصفتي أحد مقدمي الاقتراح    شكرًا سيدي الرئيس، 
  الزملاء مقدمي الاقتراح أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل الزملاء

هم الجيدة قد تساعد الحكومة  ؤآرا، فانليوم الذين أيدوا مقترحتحدثين االم
ا على تساؤل بعض الزملاء عن موقف  ردً .  في الصياغة النهائية لهذا المقترح

 5بعث رسالة  وزير المعني  الالأخ  أقول إن  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ا أن وزارته  ، جاء فيهفيما يتعلق بالاقتراح بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

ولذلك نحن عندما أعدنا صياغة  ؛  نحن نقدر رأي الوزير ليست معنية، و
يصدر بتسميته مرسوم  الاقتراح ذكرنا فيه وزير التجارة أو الوزير الذي  

، حيث نسمي  العديد من القوانين الحكوميةأسوةً بما نقوم بعمله الآن في  
 10د أن هناك أي  ، وبالتالي لا أعتقمن يصدر بتسميته مرسومالوزير أو  

، فسوف يصدر  مشكلة في تحديد من هو الوزير المعني بشؤون هذا القانون
 بقانون، وشكرًا. الموافقة على الاقتراح بتسميته مرسوم لاحقًا بعد  

 

 الرئيــــس: 
 15 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
رئيس وأعضاء اللجنة  إلى  كر  بداية أتقدم بالش  شكرًا سيدي الرئيس، 
كذلك أن    أود   تأييدهم لهذا المقترح. معالي الرئيسعلى  يرهم ور على تق 

ً وإنما بصفتي أيًضا  أحد مقدمي المقترح  ليس فقط بصفتي  أتحدث    20  ا عضو

يل   إلى  في مجلس الشورى، وفي هذا الخصوص أود أن أتقدم بالشكر الجز
هم، م لدكتورة جهاد الفاضل صاحبة الفكرة الأولى في هذا الاقتراح الا

تلبية   فقط  ليس  يأتي  في خطابه  لالذي  الجلالة  سيدي صاحب  دعوة 
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السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، 
ا الذي يأتي لـكي تؤكد البحرين من جديد أنها دولة رائدة على  ضً ولـكن أي

 ً دائم وأنها  المنطقة،  بها  مستوى  تسبق  متميزة  تشريعات  تقدم  ما  ا 
ً على  المنظومات الأخرى، وهذا دليل كذلك   ا صاحبة  أن البحرين هي دائم
يادة. المقترح الموجود أمامنا مهم جدً   5ليس فقط لأنه يتبنى ويضع    ،االر

ا يؤكد مناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، ولـكن لأنه أيضً   احلولً 
تو السلعاأهمية  غير و  ،فر  أنه من  باعتبار  الغذائي  الأمن  أهمية  يؤكد    ه ما 

لا تتحقق أي أهداف أخرى  ــ  إطاره العام  بأتحدث هنا عن الأمن    ــ
هذا المقترح كذلك    ،غيرها. معالي الرئيس  و أسواء من أهداف التنمية  

تويصب   أن  بمعنى  الوطني،  الاقتصاد  حماية  وديمومتها  افي  السلع   10 فر 

يؤدي إلى الاستقرار،  ــ  آمنة  ووخاصة الأساسية منها بكميات كافية  ــ  
يؤدي كذلك إلى أن   بصفتي  .  دائمًا عجلة التنمية بالشكل الصحيحتدور  و

أن   أود  المقترح  مقدمي  أحد  يل  الآن  الجز بالشكر  أصحاب  إلى  أتقدم 
الذين أيدوا هذا المقترح،  السعادة أ المجلس  أعتقد أن  وبالتأكيد  عضاء 

 15ــ  إن شاء الل   ه  ــ  البحرين قادرة على أن تنقل هذا المقترح وهذه التجربة  

 ، وشكرًا.إلى باقي الدول
 

 الرئيــــس: 
 بسام إسماعيل البنمحمد. الدكتور شكرًا، تفضل الأخ  

 20 بسام إسماعيل البنمحمد:الدكتور العضو 

تقنية حيث إن البرنامج  مشكلة    يبدو أن لدي   شكرًا سيدي الرئيس،  
خرجني وي دخلني من جديد، وأعتقد أن الصوت انقطع. بصفتي أحد   ي 
مقدمي المقترح أضم صوتي إلى من سبقوني بالكلام. طبعًا الشكر لابد أن  
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الذي   الـكبير  الجهد  على  الفاضل  الدكتورة جهاد  إلى  الأول  في  يكون 
ية لوضع الفكرة وصياغتها مع المستشارين القانونيين وتقديمها  قامت به بدا
في وقت مهم  عتقد  وعرضها، وأ وضع إطار  ، حيث إن  اجدً أنها أتت 

المخزون الاستراتيجي على  بة  ا رقالساعد الدولة على  ياستباقي    تشريع وقانوني  
الظروف ومختلف ً ها، وهذا  في كل  طبع الأهمية.  في  غاية  الاقتراح  أمر   5ا 

استيراد أو إنتاج كميات  بيلزم التجار ولا يلزم القطاع الخاص  لا    بقانون
ً ومن السلع،     ا لـكن يضع الحكومة في وضع أكثر شفافية وأكثر اطلاع

أولً  الاستراتيجي  المخزون  أولً على  بأول.  الأساسية    ا:ا  السلع  تحديد  يتم 
ً إلى الدولة وبالنسبة  إلى ابالنسبة   لواجب الكميات اا: ما هي  لمواطنين. ثاني
 10الكميات متوافرة؟  هذه  ل  ثالثًا: ه حد أدنى في كل الأوقات؟  ب توافرها  

من خلال اطلاع الحكومة بشكل مستمر  عدم توافرها يمكن  وفي حال  
القرارات والإجراءات    أن تتخذ  فرة والكميات الفعليةاعلى الكميات المتو

وبالتالي هذ الوقوع في إشكاليات كث  ا المناسبة في أي وقت،  يرة  يجنبنا 
ا حدوث أزمات بسبب نقص في سلع استراتيجية مهمة سواء  يجنبنا أيضً و 

البناء،   الفي مواد  ال غذائية،  السلع  أو  لل   ه  .  وغيرهاصحية  السلع  أو   15الحمد 

 ةقيادة مميز ب توجيهات جلالة الملك الحكيمة و ببسبب حسن إدارة الدولة  
ع أزمة  نجحت البحرين في التعامل م  ، من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

)كورونا(، وتميزت البحرين طبعًا بالتحرك الاستباقي،  عالمية هي أزمة  
مترددة وقت كانت دول كثيرة  سرعة التجاوب مع الأمور في بتميزت و
 20لل   ه الحمد  البحرين وفي  لتعامل مع الأزمة.  في اغير حازمة  وغير جاهزة  و

وا  العلاجات  الطبيةتوافرت  الفحص  لأجهزة  أجهزة  أيًضا  وتوافرت   ،
والأغذية، وكل ما كان مهمًا أو أصبح مهمًا لاحقًا. سرعة التجاوب وأيًضا  
حزم الدعم والإجراءات والاحترازات التي اتخذتها البحرين و ف قت فيها،  
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للحاضر وللمستقبل يجب أن تكون الحكومة على  ،  معالي الرئيسولذلك يا  
مستمر  مسبقة  و  اطلاع  الاستراتيجيةإلى    تها جحاب معرفة  والحد   ، السلع 
منها الأوقات  ،الأدنى  في كل  نتمكن  وتوافرها  وذلك حتى   ، ً من ا  دائم

تجنب أي طارئ أو أي أزمة مستقبلية لا قدر  لتعامل بشكل استباقي  ال
 5ا في مساعدة الدول  الل   ه. بالإضافة إلى ذلك يمكن للبحرين أن تلعب دورً 

أن  الصديقة   دورً أو  ً استرات  اتلعب  المخزون    ايجي إدارة  أحسنت  لو  أكبر 
يق توافر الكميات يق التصدير، والاستراتيجي عن طر يق ، وعن طر عن طر

هذا  و  ، الكميات في السوق المحليهذه  ر  يتوففي  مساعدة الدول الصديقة  
 ً ، وكذلك يعطي من الثبات في الأسعارونوعًا  ا من الاستقرار  يعطي نوع
 10السلع بشكل دائم  على الحصول على    الاطمئنان لقدرة البحريننوعًا من  

 ً ً وا  محلي مقترح الوبالتالي أصبح    ،تكاتف الجميعا يتطلب  هذوا،  ا أيضً إقليمي
. لا أريد أن أطيل عليكم اليوم حيث إن الجلسة  قانون غاية في الأهمية ب

يلة، وأنا أعتذر على الإطالة في الكلام، وبالفعل الاقتراح مهم  مثلما    طو
 فيه، وشكرًا.  شاركيحب أن يالكل و معالي الرئيس، تفضلت 

 15 

 الرئيــــس: 
العامة والبيئة، تفضل  خيرة لرئيس لجنة المرافق  أشكرًا، الكلمة ال 

 الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 20خوة  إالمن    يجميع المتحدثين قبل إلى  والشكر    شكرًا سيدي الرئيس، 

الذين   الوالأخوات  المقترح  هذا  عن  عليه  متحدثوا  أبدوا  والذين  هم، 
ية، وكذلك الشكر  وملاحظات كثيرة   مقدمي الاقتراح  يعود إلى  جوهر

ا الذين لهم الفضل في تقديم هذا الاقتراح، وأخص بالذكر الأخت أساسً 
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الدكتورة   الفاضلالعزيزة  هذا    جهاد  صياغة  وصاحبة  الفكرة  صاحبة 
الم إلى هذه  أبي  المشروع حتى وصل  ن أن غرفة تجارة  رحلة. أحب أن 

المقترح  هذا  بشدة  أيدت  البحرين  وزارة    ،وصناعة  رأي  الصناعة  أما 
إلى  فهذا الأمر يعود  سياحة ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ  التجارة والو
هذا  ا بتنفيذ  المعنية  الحكومية  الجهة  هي  من  تحديد  في  الموقرة   5لحكومة 

أو  سياحة  التجارة وال الصناعة ووزارة  سواء كانت   ،القانون عندما يصدر
كذلك من المعروف أن وجود مخزون استراتيجي للسلع سواء كانت  غيرها.  
 سبيل للأمان والاستقرار.    هو جميع أنواع السلع  من  غذائية أو غيرها    اسلعً 

توجيهات   بفضل  والاستقرار  الأمن  بهذا  ننعم  البحرين  في  لل   ه  والحمد 
 10المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء    القيادة العليا جلالة الملك

ً جاء  لذلك  ؛  الموقر  ً هذا القانون تنظيمي ا  ا لما هو موجود في البحرين حالي
  ؛وما يجب أن يكون عليه الأمر من الناحية القانونية  لعمن أمر يتعلق بالس

 ً لذلك    الآن؛  ا أن الكل مؤيد لهذا الاقتراحجدً   ا لذا أصبح الأمر واضح
ً ، وهذا المقترحقة على جواز نظر الموافأتمنى   .اشكر
 15 

 الرئيــــس: 
  ً ً شكرًا، شكر يل والمتداخللا  ا جز المداخلات  بخصوص هذا    ينكل 

بالنسبة  المه المقترح   أما  الموقرة  إلى  م.  الحكومة  أن فرأي  العادة 
القانون  مشروع  يأتي  الصياغة  إلى  تذهب  عندما  بقوانين  الاقتراحات 

 ً  20بين  تم التوافق عليه  ينرجو أن يأتي هذا المشروع و   . الحكومةا برأي  مشفوع
ً   بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة و ا  المجلسين أولً  ا. الآن أمامنا  ثاني
قراءة    مقرر اللجنة بإعادةالـكعبي  محمد  الأخ جمعة    فليتفضلتوصية اللجنة  

 .التوصية للتصويت عليها 
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 العضو جمعة محمد الـكعبي:
في ضوء ما دار من مناقشات    : اللجنة  ، توصيةي الرئيسشكرًا سيد 
من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة فإن اللجنة  أبدي    وما

 5المقدم  ،  للسلعجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي  ب توصي  

جمال  ومن أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل،  
حسنوفخرو،    محمد علي  محمد  إسماعيل  و،  علي  الدكتور  بسام  الدكتور 

العرادي. والبنمحمد،   الموقر    علي عبدالله  المجلس  والأمر معروض على 
ً  ،لاتخاذ اللازم  . اوشكر

 10 

 الرئيــــس: 
على   شكرًا،  المجلس  يوافق  اللجنة   هل  الاقتراح  ب   توصية  نظر  جواز 
 بقانون؟  

 

 15 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
جدول أعمال هذه الجلسة    على لنا    يتبق  لم    .تُقر توصية اللجنةإذن   

الـكريمل   هذا  ، البرلمانية  ةلشعب لتقارير  إلا أربعة   . تقرير وفد الشعبة  علمكم 
 20ة  لالبرلمانية لمملـكة البحرين عن مشاركته في الندوة الافتراضية الثانية لسلس

القانون والحوكمة ضمن    ــ ناخية  ندوات عبر الإنترنت حول التشريعات الم
تقرير  و  م.2020سبتمبر    17العلاقة بين المحيط والمناخ، المنعقدة بتاريخ  

وفد الشعبة البرلمانية لمملـكة البحرين عن مشاركته في الندوة الافتراضية  



 

 

 26المضبطة م   2021/ 4/ 11              (  207)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 
 

التشريعات المناخية  لالثالثة لسلس  المناهج    ــة ندوات عبر الإنترنت حول 
الا ضمان  في  تواجه  التشريعية  التي  المجتمعات  في  الاجتماعي  ستقرار 

تقرير وفد  و  م. 2020أكتوبر    8المخاطر الناجمة عن المناخ، المنعقدة بتاريخ  
الشعبة البرلمانية لمملـكة البحرين عن مشاركته في الندوة الافتراضية التي  
المستدامة   للتنمية  الأول  الهدف  حول  الدولي  البرلماني  الاتحاد   5نظمها 

الأ يف  بتاريخ  وتعر المنعقدة  للفقر،  المتحدة    م. 2020أكتوبر    20مم 
  206تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملـكة البحرين عن مشاركته في الدورة  و

للمجلس الحاكم )الاستثنائية الافتراضية( التي عقدت خلال الفترة من 
عليها؟    م. 2020نوفمبر    3  إلى   1 ملاحظات  هناك  الأخ  هل  تفضل 

 10 عبدالعزيز حسن أبل.  الدكتور 
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
، أحببت أن أوضح أن النظام لا يعمل لدي؛  شكرًا سيدي الرئيس 
 ، وشكرًا. ت بالموافقةصو  لأني 

 15 

 الرئيــــس: 
بالإجماع  الموافقة  شكرًا،     وبهذا    . وكلـكم فيكم الخ ير والبركةكانت 

إلى اللقاء إن شاء الل   ه في الجلسة القادمة.  ، و اليوملهذا  تنتهي أعمال جلستنا  
ً   نراكم خير دائم على  رمضاننو  ،ا  شهر  الـكريم  بالشهر  أخرى  مرة    ، هنئكم 

 20ونرجو إن شاء الل   ه أن يكون شهر خير وبركة عليكم وعلى البحرين وعلى  
 ميعًا، وأرفع الجلسة. شكرًا لـكم ج .عامة المسلمين والدول العربية جمعاء
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 ( عصرًا 3:20الساعة )رفعت الجلسة عند 
 
 
 5 

 
 علي بن صاــلح الصاــلح   المستشار أسامة أحمد العصفور 

 رئيس المجلس   الأمين العام للمجلس 
 

 


