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ــــــ اد. ـــــــ ـــــــ ــــــم بهـ ـــــــ ــــــد .براهيـ ـــــــ ـــــــ  العضو أحمـ

ـــداتور أحمـــد ســـــــــــالم العري .  العضــــــــو ال

ـــــحـــــداد. ـــــدي ال ـــــه ـــــد م ـــــعضـــــــــــــو أحـــــم  ال

 و بســــــــــــام .ســــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.العضــــــــ

ــــ  . ــــمــــه ــــعضــــــــــــو جــــاســــــــــــم أحــــمــــد ال  ال

ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــا  مـــــحـــــمـــــد فـــــ ـــــرو.  ال

 الـــعضـــــــــــو جـــمـــعــــة مـــحـــمــــد الـــكـــعـــبـــي.

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

فا ـــــــــل. لداتورة جهاد عبدا. ال  العضــــــــو ا

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا. عــــــبــــــاس.

ــــمــــي. ــــعــــي ــــن ــــعضــــــــــــو حــــمــــد مــــبــــار  ال  ال

 الــعضـــــــــو خــــالــــد حســـــــــيــن الــمســـــــــقــطــي.

 ضـــــــــــو خــــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســـــــــــلــــم.الــــع

 الــــعضــــــــــــو درويــــ  أحــــمــــد الــــمــــنــــاعــــي.

ــــــد. ــــــ اي ــــــعضــــــــــــــو دال  جــــــاســــــــــــــم ال  ال

ــــــر . ــــــدا. ف ــــــعضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عــــــب  ال

 الـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

ـــ يــــد. ـــم ـــيــــل ال ـــيــــة خـــل ـــعضـــــــــــو ســــــــــــام  ال

 العضــــــــو الـــداتور ســــــــعيــد أحمـــد عبــدا..

 الـــــعضــــــــــــو صــــــــــــاد  عـــــيـــــد    رحـــــمـــــة.

 العضــــــــو الســــــــيد  ــــــــياء يحي  الموســــــــوي.

ــمــ ــعضــــــــــو عــــاد  عــبــــدالــرحــمــن ال  عــــاودة.ال

ير. لعضـــــــــو عبــــدالرحمن محمــــد جمشـــــــــ  ا
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 العضــــــــو الـــداتور عبـــدالع ي  حســــــــن أبـــل.

 العضــــــــو الداتور عبدالع ي  عبدا. العجما .

 العضــــــــو عبدالوهاب عبدالحســــــــن المنصــــــــور.

ـــــي عـــــيســـــــــــــ  أحـــــمـــــد. ـــــعضـــــــــــــو عـــــل  ال

 العضــو الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

 العضــــــــو الــداتور محمــد علي حســــــــن علي.

 لي محمد ال  اعي.العضــــــــو الداتور محمد ع

 العضــــــــو الداتور منصــــــــور محمد ســــــــرحا .

 العضـــــــــو نــــانســـــــــي دينــــا .يلي خضـــــــــوري.

ـــــود. ـــــحـــــم ـــــم ـــــي ال ـــــل ـــــوار ع ـــــعضـــــــــــــو ن  ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 سعادة السيد عبدالجليل .براهيم وقد حضر الجلسة 

هذا وقد مثل الحكومة سعادة األمين العام لمجلس الشورى.     طريف

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

 

 5 اما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من و ارة األشغا  وش و  البلديات والت طيط العمراني 

 الداتور نبيل محمد أبو الفتح وايل ش و  البلديات. -1

 الشيخ محمد بن أحمد    خليفة مدير عام أمانة العاصمة. -2

 عبداللطيف عبدا. مدير عام بلدية الجنوبية.السيد عاصم  -3

 10الســـــــيد عبدا. عبداللطيف محمد القائم بدعما  مدير عام  -4

 بلدية المحر .

الســـــيدة لمياء يوســـــف الفضـــــالة مدير عام بلدية الشـــــمالية  -5

 باإلنابة.
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 السيد صاد  عبدالع ي  ال يمور محامي بلدية الشمالية. -6

 

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

الســـيد عبدالع يم محمد العيد الوايل المســـاعد لشـــ و   -1

 5 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أابر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ  
 

 :من المجلس األعل  للبيئة 

 10مدير .دارة القائم بدعما  الســــــيدة لم  عباس المحروس  -1

 التقويم والرقابة البيئية. 

 السيد حسن سليس العتيبي باحث قانوني.  -2

 

اما حضرها الداتور أحمد عبدا. ناصر األمين العام 

 15المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والداتورة فو ية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

د عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد والبحوث، والسي

لش و  الجلسات واللجا ، والداتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

 20المستشارين القانونيين بالمجلس، اما حضرها عدد من مديري 

 معاليثم افتتح اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، 

 الرئيس الجلسة:
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 :الرئيـــــــــــــــس

بسم ا. الرحمن الرحيم، أسعد ا. صباحكم بكل خير، نفتتح 

من الفصل  الثالثمن دور االنعقاد العادي  نيوالعشر الثانيةالجلسة 

، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الرابعالتشريعي 

 5الجلسة السابقة. تفضل األخ عبدالجليل .براهيم    طريف األمين العام 

 للمجلس. 

 

 :األمين العام للمجلس

السالم عليكم ورحمة ا. وبرااته، شكرًا سيدي الرئيس، 

 10سة اعتذر عن حضور هذه الجل وأسعد ا. صباحكم جميعًا بكل خير،

والداتورة سوسن حاجي ال من أصحاب السعادة: ف اد أحمد الحاجي 

سمير صاد  البحارنة في مهمة رسمية وللسفر خار  المملكة، تقوي 

خميس حمد الرميحي ل رف صحي طارئ مّن وبتكليف من جهة أخرى، 

 وشكرًا. ا. عليه بالصحة والعافية،

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

.ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 فهل هنا  مالح ات عليها؟ ،مضبطة الجلسة السابقة

 20 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس

.ل  البند التالي  وننتقل اآل  .اما وردت .ليكم.ذ  تقر المضبطة  

 25تقرير لجنة المرافق العامة مناقشة مواصلة ب من جدو  األعما  وال اص
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والبيئة ب صوص مشرو  قانو  بشد  الن افة العامة، المرافق للمرسوم 

وأطلب من األخ علي عيس  أحمد مقرر م. 2014( لسنة 86الملكي رقم )

 اللجنة التوجه .ل  المنصة فليتفضل.

 

 5 أحمد:العضو علي عيسى 

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:2المادة )، شكرًا سيدي الرئيس 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10هل هنا  مالح ات عل  سنصوت عل  هذه المادة بندًا بندًا، ف 

 تفضلي األخت سامية خليل الم يد.  هذه المادة؟

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

. افة عبارة  1أقترح في البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15يح ر .لقاء أو تر  أي من »بعد عبارة « والقرارات الصادرة تنفيذًا له»

 « النفايات المنصوص عليها في هذا القانو  وفي الئحته التنفيذية

نفسها؛ فألجل  من المادة 2ال سيما أ  العبارة نفسها واردة في البند و

ل ينبغي أ  نضيفها، وقد تستدعي الحاجة في المستقبل االتسا  والتماث

. افة بع  أنوا  النفايات ال طرة، فال داعي حينئذ للرجو  القانو  أو 

 20 الالئحة التنفيذية بل التعديل يتم من خال  القرارات، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الداتور عبدالع ي  حسن أبل. 
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 ر عبدالعزيز حسن أبل:الدكتو العضو

وأسعد ا. صباحكم جميعًا بكل خير  شكرًا سيدي الرئيس، 

يح ر .لقاء أو تر  » 1وسرور. لدي مالح ة واستفسار: جاء في البند 

أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانو  وفي الئحته 

 5أرى أ  الالئحة التنفيذية هنا في مو ع غير صحيح؛ أل   ،«التنفيذية

قانو  ال يشير .ل  الالئحة التنفيذية ويعطيها قوة القانو  فعالً ما لم ال

القوة التنفيذية بهذا النص،  غتكن منسجمة مع نصه، فال يجو  أ  نسب

وأعتقد أنه ينبغي أ  تكو  الالئحة التنفيذية خا عة للقانو  ابتداء وال 

.ل  مد التفوي  أي أل  هذا فيه نو  من التفوي ،  ؛يدتي النص بها

 10  ومعالجة النفايات .ال في يح ر فر»يقو :  2. البند الالئحة التنفيذية

المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقًا للشرو  واإلجراءات التي 

، «تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانو ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له

انو  عل  أيضًا هنا القرارات في مو ع غير سليم، وينبغي أ  ينص الق

شيء ينسجم معه وي ضع له، والقرارات التنفيذية أيضًا يجب أ  ت ضع 

 15 أ  تدتي في نص القانو ، وشكرًا. الللقانو  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 

 20 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

يقو :  1ة، البند لدي استفسار ومالح  شكرًا سيدي الرئيس، 

يح ر .لقاء أو تر  أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانو  »

 يقسمو ، المالحظ أ  الكثير من بلدا  العالم «وفي الئحته التنفيذية

 وبناء عل  ذلكحاويات النفايات .ل  حاويات حمراء وخضراء وصفراء، 
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 ؛عية النفاياتيجب اختيار الحاوية الم صصة لرمي النفايات وفقًا لنو

نحن لدينا حاوية واحدة ابيرة يتم رمي ال أنوا  النفايات فيها، ومن 

ثم ت خذ .ل  مكا   خر لفر ها. أيضًا نالحظ أ  هنا  أش اصًا يقومو  

بالبحث في حاويات النفايات عما يحتاجو  .ليه منها، منهم من يتبع 

 5ا. حبذا شراات معينة والبع  يبحث فيها عن أشياء يستفيد من بيعه

لو اتبعنا ن ام الدو  األخرى في فر  النفايات، بحيث تكو  هنا  ثقافة 

النفايات في الحاوية الم صصة  برمي ال نو  منيقوم الش ص  تجعل

، وبناء عليه لن نكو  بحاجة .ل  الفر  والعبث بهذه النفايات، له

 وشكرًا.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سلما . شكرًا، تفضلي األخت جميلة علي  
 

 العضو جميلة علي سلمان:

 15أتفق مع ما ذهب .ليه الداتور عبدالع ي   شكرًا سيدي الرئيس، 

أبل، فقد ذار المالح ة التي انت أنوي ذارها، أل  العبارة تقو  

فقط، بينما أرى أ   1، ومالح تي عل  البند «وفي الئحته التنفيذية»

ح؛ أل  االشتراطات في محله الصحي 2نفسها في البند  ورود العبارة

أ  تذار في الالئحة التنفيذية. بالنسبة .ل   فيواإلجراءات ال  ير 

 20أنوا  النفايات، فقد تم ذارها في القانو  وتحديدها، لذلك اا  لدي 

تساؤ : هل هنا  أنوا  أخرى من النفايات غير مذاورة في هذا القانو  

نني حددت وحصرت وستذار في الالئحة التنفيذية؟ هذا ال يجو  طالما أ

أنوا  النفايات في هذا القانو ، ويجب أ  تذار ال األنوا  في القانو  

نفسه، وال يجو  أ  نضيف .ليها في الالئحة التنفيذية؛ لذلك سدقدم 

 25 ، وشكرًا.1من البند « وفي الئحته التنفيذية»مقترحًا بإلغاء عبارة 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ا. عباس.شكرًا، تفضل األخ جواد عبد 
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 5.خواني وأخواتي أسعد ا. صباحكم  شكرًا سيدي الرئيس، 

بكل خير. أتفق تمامًا مع أخي الع ي  الداتور عبدالع ي  أبل في 

القرارات الصادرة. ال شك في أ  القانو  أسم  من عن مداخلته 

القانو  وليس القرارات، فينبغي أ  تكو  القرارات الصادرة  من 

 القانو   من القرارات، وعليه ينبغي تعديل النص، وشكرًا.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الداتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 15أسعد ا. صباحكم جميعًا. ب صوص  شكرًا سيدي الرئيس، 

. افة الالئحة التنفيذية، ربما أ فناها لم يد من الحرص عل  أ  

م ادة وليس إلعطائها  تكو  النفايات الموجودة في الالئحة التنفيذية

اما ذارت األخت  ـم يدًا من المرا  القانوني؛ ألننا ن من تمامًا ـ

أ  النفايات هي فقط  ـبل ـالداتور عبدالع ي  أاألخ جميلة سلما  و

 20المنصوص عليها في القانو  وال توجد نفايات أخرى معرفة في الالئحة 

التنفيذية، .ال .ذا اا  هنا  خطد قانوني في وجودها، و.ذا لم يكن 

أما .ذا تعار ت مع النصوص  هنا  خطد قانوني فربما وجودها أفضل،

ومو و   2ة .ل  البند القانونية فليس لدينا مانع من حذفها. أما بالنسب

فر  النفايات الذي تطر  .ليه األخ أحمد به اد من ألوا  الحاويات 
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واألاياس؛ فهذا المو و  تحدده اللوائح التنفيذية وليس مكانه 

 القانو ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 اب. مجلسي الشورى والنو
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ليسمح لي الداتور عبدالع ي  أبل  الرئيس، معاليشكرًا  

 10الرأي، وأتفق ج ئيًا مع مالح ة  اما  بد  أخالفهملواألخت جميلة س

. الالئحة من الضروري .ثباتها هنا؛ ألننا لو حسن الداتور محمد علي

النفايات: »ت يقو : فسنجد أ  تعريف النفايا 1رجعنا .ل  المادة 

الم لفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، 

ثم استطرد، أي من الم اد أ  جميع النفايات لم تذار « االقمامة...

 15هنا، فدي شيء يشوه المن ر العام أو يضر الصحة العامة أو البيئة هو 

ن قوة نفاية، ولن ي ر  عن ذلك. ذار الالئحة الداخلية ال ينتقص م

المادة، نعم ربما تكو  هنا  نفايات أخرى لم تذار ألننا هنا أعطينا 

أمثلة عل  النفايات ولم نذارها جميعها، ولن نستطيع اإلحاطة بها 

من  2و 1جميعها، هذا تصوري الش صي. ذار الالئحة في البندين 

 20 المادة أراه  روريًا، والالئحة لن ت الف القانو ، و.ذا خالفته فليس لها

قوة القانو ، واألطراف غير مل مة باالرتكا  .ليها أو االستشهاد بها. 

أبو القوانين ورأسها الدستور ثم القانو  ثم اللوائح التنفيذية، فاللوائح 

التنفيذية ج ء من القانو  بشر  أال ت الفه، وهذا شيء م اد، وما 

نافيًا سيدر  في الالئحة التنفيذية مكمل للقانو  وليس متعار ًا أو م
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للقانو ، لذا أعتقد أ  النص الوارد في توصية اللجنة مناسب جدًا، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

صباح ال ير جميعًا. أعتقد أ  ما تطر   شكرًا سيدي الرئيس، 

فر  النفايات في حاويات .ليه األخ أحمد به اد أمر مهم وهو وجوب 

 10لوا  اي يقوم الذي يلقي النفايات بو عها في الحاوية األم تلفة 

هذا االقتراح أو ما تطر  .ليه األخ أحمد به اد يتطلب مي انية والمحددة. 

من أين ستدتي البلدية بهذه المي انية، وخاصة في والس ا  هنا ابيرة، 

تمن  الحصو  عل  .جابة عن ظل ال روف المالية التي تمر بها البلد؟ أ

هذا الس ا  من اإلخوا  في البلديات أو من ممثل الحكومة سعادة و ير 

 15ش و  مجلسي الشورى والنواب، فاألمر ليس هيّنًا ويتطلب جهدًا ابيرًا 

 وحملة .عالمية ابيرة لتحقيق هذا الهدف، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  
 20 

 العضو دالل جاسم الزايد:

بالنسبة .ل  المادة الثانية التي تنص عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 ر .لقاء أو تر  أي من النفايات المنصوص عليها في هذا يح»التالي: 

أجد أ  هذا النص سليم باعتبار أنه  ،«القانو  وفي الئحته التنفيذية...

 25، ولم «المنصوص عليها في هذا القانو  وفي الئحته التنفيذية»: ذار

 .«الئحته التنفيذيةفي القانو  أو المنصوص عليها في هذا »يذار: 
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بدحكام جديدة ت ر  عن نطا  النفايات الواردة  تدتِ المادة لم

. القانو  قد يدتي بدحكام والمنصوص عليها في شرح معن  النفايات

ولكن تدتي تفصيالته في الالئحة التنفيذية لمجرد  عامة للمضمو  ذاته،

شرح القانو ، وال تدتي بحكم جديد أو نص جديد، وبالتالي ما هو وارد 

 5صحيح، و.ذا خرجت الالئحة التنفيذية عن مضمو   2في نص المادة 

القانو ، فهنا  عدة طر  للطعن عليها ومنها وأهمها هو الطعن أمام 

المحكمة الدستورية هي من تراقب  المحكمة الدستورية، حيث . 

القانو ، وتراقب أيضًا اللوائح التنفيذية الصادرة .ذا اانت م الفة. قد 

أتفق مع األخت سامية الم يد في مسدلة . افة القرارات الصادرة، ألننا 

 10شهدنا ــ م خرًا ــ عددًا من القوانين التي تضمنت قرارات جوهرية 

ها تصدر عن الو ير بحكم وأساسية، وهي قرارات مل مة اون

صالحياته وبموجب القانو  الذي أعطاه تلك الصالحيات، ولكن من 

الجيد أ  تذار أيضًا في القانو  ذاته حت  تكو  .ل اميتها منصوص 

عليها في القانو ، ومنصوص عل  أنها من المح ورات بموجب نص 

 15 المادة الثانية، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

الرفا  الغربي سرني أ  أرحب ببناتنا طالبات مدرسة يشكرًا،  

للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، م ادين أهمية هذا  اإلعدادية

 20النو  من ال يارات التي تربط الجانب الن ري بالجانب العملي، والتي 

تسهم في الوقوف عل  سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن 

و ارة التربية والتعليم و.دارة المدرسة من ج يل شكرنا لما تقوم به 

تنسيق لتسهيل مثل هذه ال يارات، فدهالً وسهالً بكن في مجلس 

 تفضل األخ الداتور عبدالع ي  حسن أبل.الشورى. 

 25 
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

.ذا ن رنا .ل  النص األصلي اما هو  الرئيس، سيديشكرًا  

شارة .ل  الالئحة .ليست فيه أي وارد من الحكومة فسنرى أنه 

المنصوص »تمت . افة عبارة  2التنفيذية، ولكن بعد تعديل نص المادة 

 5، ومن وجهة ن ري وفهمي «عليها في هذا القانو  وفي الئحته التنفيذية

وارد في والللمادة هو ال ما هو منصوص عليه في شرح معن  النفايات 

الئحته »ك أقترح حذف عبارة ؛ لذلهذا القانو  وفي الئحته التنفيذية

 ة، أل  من البديهي أ  ما يرد في القانو  ال ت الفه الالئح«التنفيذية

، فربما قد يدتي «الئحته التنفيذية»، وبالتالي ال مبرر إل افة ةالتنفيذي

 10 2فيها شيء تفصيلي وقد يتجاو  ما يدتي في القانو . بالنسبة .ل  البند 

يح ر فر  ومعالجة النفايات .ال »الي: الذي ينص عل  الت 2من المادة 

في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقًا للشرو  واإلجراءات التي 

نرى أ  الفر  ليس وفقًا لما ، «تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانو ...

ة، وبالتالي يالتنفيذ ةجاء في القانو  و.نما وفقًا لما جاء في الالئح

 15الالئحة التنفيذية أصبحت أعل  قليالً من القانو ، . افة .ل  ذلك ما 

 للقانو ، وهنا أيضًا القرار أصبحيدتي في القرارات الصادرة التنفيذية 

أعل  من القانو ، لذلك أقترح أ  تعاد هذه المادة .ل  اإلخوا  في هيئة 

عل  أ  هنا  خلالً في  المستشارين القانونيين للن ر فيها، وأنا ال أصر

 المادة، ولكن أرى أنه ينبغي الن ر في المادة من جديد، وشكرًا. 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  ألخ شكرًا، تفضل سعادة ا 

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

تور عبدالع ي  أبل مداخلة األخ الدا الرئيس، معاليشكرًا  

يمكن أ  يكو  في الالئحة التنفيذية »ذهبت بعيدًا عندما تفضل قائالً: 

، ما يتجاو  القانو  ال يقبل وال يعتبر وال يعتد به «ما يتجاو  القانو 

 5حاام، وأعتقد أ  هذا األمر سواء في القرار اإلداري أو في أحكام الم

اء في تعريف النفايات حصر ، هذا أوالً. ثانيًا: من ي اد أ  ما جوا ح

ال النفايات المقصودة، ال أتوافق معه في هذا األمر، ولو رجعنا .ل  

نرى أ  هنا  بندًا تم حذفه من فسالنص األصلي الوارد من الحكومة 

قبل اإلخوا  في مجلس النواب وتوافقت مع الحذف اللجنة الموقرة في 

 10م لفات »ي: الذي ينص عل  التال ( )مجلس الشورى وهو البند 

، هل هذا التعريف «المشروبات والمرطبات والمداوالت وما شابهها...

ود، ؟ اال، غير موجبعد تعديل المادة موجود في تعريف النفايات

أمرًا واحدًا وهو عندما يُت ذ القرار اإلداري سواء من قبل القا ي  وأخش 

قانو  فإ  نه سوف يعتد بالقانو ، ووفقًا للإأو من قبل صاحب القرار، ف

 15م لفات المطاعم والمقاهي ال تعتبر م لفات، وال تعتبر نفايات، وال 

يعاقب عليها القانو ، ألنها غير منصوص عليها في القانو ، وبالتالي 

صاحب المطعم أو المقه  غير مل م بإ الة هذه النفايات. أعتقد أ  

ين اانت الالئحة التنفيذية ليست وليدة اليوم، فمنذ أ  اانت هنا  قوان

هنا  لوائح تنفيذية تفسر أو تبيّن أو تفصّل القانو  بما ال ي الف القانو . 

 20أرجع وأقو  .نه من ال طورة حذف عبارة )الالئحة التنفيذية( من 

ـ  بد  الم الفة التي ارتكبها ش ص ما القانو ، ألنه قد يعتد ــ مستقبالً ـ

عل  النص اما جاء، غير موجودة في القانو ، وبالتالي األسلم اإلبقاء 

 وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

الداتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس تفضل األخ شكرًا،  

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 5 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 

من المعروف أ  اللوائح التنفيذية في  شكرًا سيدي الرئيس، 

 رورية لتسهيل تنفيذ القانو ، ولكن أحد شرو  اثير من األحوا  

من الدستور:  39اللوائح التنفيذية هو أال تتضمن اما ورد في المادة 

ـ يضع الملك، بمراسيم، اللوائح الال مة لتنفيذ القوانين بما ال يتضمن » أـ

 10تعديالً فيها أو تعطيالً لها أو .عفاء من تنفيذها، ويجو  أ  يعين القانو  

من شرو    ، .ذ«إلصدار اللوائح الال مة لتنفيذه   من المرسومأداة أدن

من حكم   وأال تستثن ،أال ت الف حكم القانو  مشروعية اللوائح هو

الكثير من القوانين ال يمكن تنفيذها من  وأال تعطل تنفيذه. ،القانو 

 ر .لقاء يح»ذار التالي:  2دو  صدور لوائحها التنفيذية. نص المادة 

 15ي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانو  وفي الئحته أو تر  أ

وبالتالي القانو  ينص عل  بع  النفايات ويتر  لالئحته  ،«التنفيذية...

التنفيذية ذار النفايات األخرى. أهمية ذار الالئحة التنفيذية في مثل 

هذه النصوص هو لمعاقبة م الف اللوائح التنفيذية امعاقبة م الف 

اما أ  اللوائح التنفيذية ال يمكن أ  تتضمن نصوصًا القانو ، 

 20تجريمية، فالنصوص التجريمية ينبغي أ  تدتي في القانو ، لذلك أحيانًا 

نرى أ  اللوائح التنفيذية تتضمن .جراءات، وم الفة هذه اإلجراءات 

صحيح  2يفرض عليها القانو  عقوبات، لذلك أعتقد أ  نص المادة 

لوائح التنفيذية مكملة للقوانين وال يمكن تطبيق ويتفق مع القانو ، فال

القوانين في أحيا  اثيرة من دو  اللوائح التنفيذية، وهذا النص ليس 
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نصًا جديدًا في هذا المجا ، ال القوانين تنص عل  معاقبة م الفة 

في الالئحة ــ وال يمكن أ  يدتي ــ اللوائح التنفيذية، والتجريم ال يدتي 

يتعلق بم الفة أحكامها، و.نما يدتي في نص القانو ، التنفيذية فيما 

 وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األخت جميلة علي سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

 10.  أغلبية القوانين لها لوائح تنفيذية وينص  شكرًا سيدي الرئيس، 

القانو  عل  .صدارها، وهي التي تفسر القانو  وتفصل بع  األمور التي 

ال يمكن تضمينها تفصيالً في القانو . مو و  ال الف حو  أ  البند 

 ر يح»أشار .ل  الالئحة التنفيذية حيث ذار التالي:  2من المادة  1

ايات المنصوص عليها في هذا القانو  وفي .لقاء أو تر  أي من النف

 15في تعريف  1من المادة  5لو رجعنا .ل  البند  ،«الئحته التنفيذية...

النفايات نرى أنه شامل، وال يوجد أي نو   خر من النفايات من الممكن 

أ  نضعها في الالئحة التنفيذية، حيث .نه نص فيما يتعلق بتعريف 

ت: الم لفات بجميع أنواعها السائلة أو النفايا»النفايات عل  التالي: 

الصلبة أو شبه الصلبة، االقمامة والفضالت واألورا  المراد الت لص 

 20منها، ومياه الصرف الصحي، وهياال المرابات واآلالت األخرى 

ومكوناتها أو أج اء منها، والطيور النافقة والحيوانات وروثها، وم لفات 

لنباتات واألشجار والمصانع وغيرها التي أعما  البناء والهدم، واألتربة وا

يترتب عل  و عها في غير األماان الم صصة لها أ رار صحية أو 

بيئية أو حرائق أو اإلخال  بم هر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي 
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، هذا البند أت  تفصيلي بدنوا  «أو ن افتها أو يعرقل حراة السير

األخرى وبالتالي ما هي النفايات  النفايات وذارها عل  سبيل الحصر،

أ  هذا ت يد، وأخش  اوننا  أرىالتي ستذار في الالئحة التنفيذية؟ 

مشرعين أ  نقوم بإ افة أمور قد ت الف هذا القانو ، لذلك أرى أنه ال 

 5داعي لذار أي م لفات أخرى في الالئحة التنفيذية طالما أننا حصرنا 

 دا ٍل ومتكامل، وليس هنا  أنوا  النفايات في التعريف بشكل اام

.ل  ذار الالئحة التنفيذية في نص المادة. وأنا تقدمت بمقترح إللغاء 

، وطبعًا األمر مترو  للمجلس الموقر الت اذ «الالئحة التنفيذية»عبارة 

 ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 د فخرو:جمال محم العضو

 15أتفق تمامًا مع ما تفضل به األخ الداتور  شكرًا سيدي الرئيس، 

عبدالع ي  أبل واألخت جميلة سلما  في  رورة .لغاء هذه اإل افة، 

.ل  التعريف  رجعناوأعتبرها . افة ليس لها حاجة في صلب المادة، و.ذا 

نرى فسو ير ش و  مجلسي الشورى النواب  سعادةاما تفضل به األخ 

التعريف وا ح وحدد جميع أنوا  النفايات، فكما هو مبيّن في البند أ  

 20النفايات: الم لفات بجميع »بشد  تعريف النفايات:  1من المادة  5

، نفايات، هذا هو تعريف ال«أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة...

، فالم الفات بجميع أنواعها .ما هو تفاصيل بندوما أت  بعد ذلك في ال

أ  تكو  صلبة و.ما أ  تكو  سائلة و.ما أ  تكو  شبه صلبة، وما 

أت  بعد ذلك في البند فهو تفاصيل، حت  لو لم تذار في القانو  
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ستكو  مشتقة من الم لفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه ف

الصلبة. ال وف هو من سوء استغال  هذه المادة، ومن غير قصد قد 

أنه باإلمكا  .صدار قرارات خارجة عن نطا  هذا يفهم من خاللها 

القانو ، ولكن في جميع األحوا  .ذا و عت الصياغة وعرفت النفايات 

 5عل  أنها الم لفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، 

فلن نتر  المجا  إلبداء الرأي فيه؛ لذلك أعتقد أ  اإل افة التي أ يفت 

نكتفي أرى أ  ادة ليس لها حاجة في هذه المادة، وعل  نص المادة است 

 ر .لقاء أو تر  أي من النفايات المنصوص عليها في هذا يح»بالقو : 

 ة .ل  الالئحة التنفيذية، وشكرًا. من دو  اإلشار ،«القانو 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

هل أنوا  الم لفات الموجودة فقط م لفات صلبة وغير  شكرًا، 

ة؟ أال توجد م لفات غا ية؟! ماذا عما ينتج عن السيارات من صلبة وسائل

  هوة محمد الكواري. تفضلي األخت اربو  وغيره، تحت ماذا يصنف؟! 

 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو 

من  «الم لفات»أعتقد أ  تعريف  شكرًا سيدي الرئيس، 

  الم لفات هي: .الصعوبة تحديده تحديدًا دقيقًا، فال يمكن أ  نقو  

الم لفات الصلبة والسائلة وشبه الصلبة؛ أل  تعريف الم لف لدى ش ص 

 20م تلف عنه عند ش ص  خر، فمثالً .ذا اانت لدي م سسة أو مصنع 

عندما أعرّف وفالم لفات بالنسبة .لي هي مادة مهمة لش ص  خر، 

الم لفات بهذا التعريف فسيكو  هنا  استغال  غير صحيح لتعريف 

فات، وبالتالي .ذا احتجنا .ل  تحديد تفاصيل معينة في تعريف الم ل

الم لفات فستو ع في الالئحة التنفيذية ال في القانو ، عندما أقو  
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مادة في درجة حرارة معينة فستعتبر م لفات ولكن هذه المادة عندما 

تو ع بطريقة ثانية ال تعتبر م لفات لش ص سيعيد است دامها، لذا 

الالئحة الداخلية؛ أل  هدف وجود لوائح داخلية  أرى أ  تكو  في

للقوانين هو الشرح بالتفصيل أو ألمور .جرائية في ــ بع  األحيا  ــ 

 5تضعها الجهات ذات العالقة، هذا أوالً. ثانيًا: بالنسبة .ل  مو و  فر  

النفايات هو  من ايفية .دارة النفايات، نحن في البحرين لدينا هذا 

عل  الجهة الم تصة و ع حاويات م تصة »( تقو : 11األمر، والمادة )

، .ذ   منيًا فر ت النفايات لكن بدو  «لكل نو  من الم لفات

تفصيل، وسد ع التفاصيل في الالئحة التنفيذية، اد  أقو  مثالً 

 10البالستيك منفصل عن ال جا  وعن الور  وغير ذلك، وال داعي في رأيي 

و ، لكن في الالئحة التنفيذية أ  أ ع مثل هذه التفاصيل في القان

أقو  بالتفصيل: الحاوية ذات اللو  األ ر  للم لفات الورقية مثالً 

وهكذا، هذه التفاصيل ال تو ع في القانو  لكنها تو ع في الالئحة 

التنفيذية، أعتقد أ  الفر  موجود  منيًا في القانو ، وأعتقد أ  هاتين 

 15 ولهما النقاش، وشكرًا. هما النقطتا  األساسيتا  اللتا  دار ح

  

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ خالد محمد المسلم. 

 

 20 العضو خالد محمد المسلم:

با وفي الدو  الصناعية الكبرى في أور شكرًا سيدي الرئيس، 

وأمريكا الشمالية وبع  دو   سيا توجد لدى البلدية شرطة مجتمع 

حدد أنوا  الم الفات ويحررها، وهي التي تدخذ تتابعة لها، هي من 

الجباية منهم أيضًا، وهذه الدو  تعتمد عل  الشرطة بدرجة أول  وأخيرة، 
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ومنها اذلك تُدفع رواتبهم؛ فالبلدية ال تدفع لهم رواتب، االجتهاد 

والمتابعة والتحديد الدقيق هو ما يجعل النفايات محددة بحيث ال يستطيع 

 لم تصين من ه الء الشرطة التابعة للبلدية، وشكرًا. أحد الدخو  .ال ا
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أثني عل  االم األخ الداتور عصام  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10البر نجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. بع  القوانين 

الالئحة التنفيذية في مرتبة هامة جدًا لتنفيذ أحكام فيها يعتها تدتي بطب

القانو ، وخصوصًا القوانين المرتبطة بالصحة والبيئة والن افة، فلو 

رجعنا .ل  أحكام قانو  الصحة العامة الذي انتهينا من .قراره لوجدنا 

عنها  أ  بع  المواد قد تضمنت اإلشارة .ل  الالئحة التنفيذية وما يصدر

 15من قرارات، وب اصة أنها تصدر بتفوي  من السلطة التشريعية في نطا  

لبرلما  ــ للسلطة التنفيذية   ال.وحدود معينة، اما ت ضع ــ باإل افة 

من خال  ما ترسيه من قواعد تشريعية، وبالتالي فهي ت ضع لرقابة 

المجلس النيابي في حا  .ذا اانت الالئحة التنفيذية قد خرجت عن 

أحكام ونصوص القانو  الذي صدرت من أجله. لذا أرى أنه باإلمكا  

 20االستغناء عن الالئحة التنفيذية في بع  القوانين عندما تكو  نصوص 

القانو  محكمة ومحددة بدو  الحاجة .ل  تفاصيل، لكن مثل هذا 

القانو  واونه يمس األفراد والقطا  ال اص والجهات الحكومية 

  القواعد التفصيلية ثابتة ومحددة، مع األخذ في وغيرها فالبد أ  تكو

االعتبار أ  لجنة المرافق العامة قد خرجت عن النهج الذي تبناه اإلخوة 

 25في مجلس النواب. اما أ  بع  النصوص التي جاءت في مشرو  القانو  
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الوارد من الحكومة جاءت بتفصيالت في المادة، ولو ن رنا .ل  المادة 

.لخ،  ...األماان محددة مثل السواحل والشواطئهنا فسنجد أنه حت  

في غير األماان المعدة »بينما اللجنة ااتفت بذار عبارة واحدة هي 

، هنا  توجها  أُخذ بهما في المواد، لذا من «والم صصة لذلك

 5الضرورة أ  تكو  الالئحة التنفيذية موجودة ومنصوص عليها في هذه 

تفصيالت نحتا  .ل  .يضاحها ــ ن رًا البنود تحديدًا ــ باإل افة .ل  أي 

.ل  ارتبا  عدد من النصوص بمواد عقابية، فالبد أ  تكو  وا حة 

في  وأوجلية في تفسيرها سواء في القانو  أو في الالئحة التنفيذية 

 القرارات، وشكرًا. 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا.. 

 

 تور سعيد أحمد عبداهلل:الدك العضو

 15أعتقد أ  اللجنة أصابت، فر  ومعالجة  شكرًا سيدي الرئيس، 

النفايات هي عملية .جرائية، وهي غير ثابتة، فال يمكن أ  تحدد هذه 

العملية بقانو ، وقد تتغير بناء عل  نتائج الدراسات والبحوث في مجا  

الئحة التنفيذية ألنها معالجة النفايات، لذا أعتقد أنه يجب اإلشارة .ل  ال

قد تتغير. أنا أتفق مع ما تفضل به اإلخوة الذين سبقوني بشد  وجوب 

 20 و ع الالئحة التنفيذية في هذا المجا ، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الداتور محمد علي حسن علي. 

 



 22المضبطة       م26/3/2017 ( 27)         3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

اسمح لي معالي الرئيس أ  أذار اإلخوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

د  النفايات لها ثالثة مواقع مذاورة في المادة، هي مواقع باألعضاء 

الرفع، ومواقع المعالجة، ومواقع الت لص. القانو  يشير .ل  أ  هنا  

 5ثالثة مواقع للت لص من هذه النفايات سواء في المرحلة األول  وهي 

مرحلة الت لص  المرحلة األخيرةفي  المعالجة أوفي مرحلة الرفع أو 

منها، فقد تنتج نفايات ال ت ر  عن نطا  القانو ، .نما اللوائح التنفيذية 

وتبينها بشيء من التفصيل الذي لم يرد في  همن الضرورة أ  ت اد

القانو ، لذا نعتقد ــ لهذه األسباب ولما تفضل به سعادة المستشار 

 10ايد ــ أ  وجود الالئحة التنفيذية أمر القانوني للمجلس واألخت دال  ال 

مهم في هذه المادة ألمر  خر غير النفايات التي ال ت ر  عن .طار 

تجريمية وعقابية تتعلق بم الفة   ، .نما تكو  تفصيلية أاثر لنواحٍالقانو

الت لص من هذه النفايات، فدعتقد أ  وجود المادة بهذا النص المفصل 

 وشكرًا.أمر  روري، وأرى أنه سليم، 

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 20يتل ص النقاش الذي دار بين اإلخوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

األعضاء في محورين أساسيين: المحور األو : الالئحة التنفيذي، وقد 

أجاب عنها سعادة الو ير، وأعتقد أ  وجودها  روري، وقد أادها 

بع  اإلخوة األعضاء أيضًا. المحور الثاني: فر  النفايات، واما ذارت 

الذي يشير  11من المادة  3د األخت  هوة الكواري أنه موجود في البن
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.ل  توفير حاويات مناسبة لجميع أنوا  النفايات، فهو مغط  بالقانو ، 

وأعتقد أننا قد استغرقنا وقتًا طويالً في مناقشة هذه المادة، فدرجو 

 التصويت عليها، وشكرًا. 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 أخرى؟ هل هنا  مالح ات شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

من  1من البند « وفي الئحته التنفيذية»لدي مقترح بإلغاء عبارة  

 ؟عل  ذلكهل يوافق المجلس (، ف2المادة )

 

 )أغلبية غير موافقة(
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تقدمه قترحت اقتراحًا لكن لمافي الواقع األخت سامية الم يد  

« والقرارات الصادرة تنفيذًا له» بارةع مكتوبًا، االقتراح هو أ  تضاف

الواردة في الفقرة الثانية لتكو   من الفقرة األول ؛ وألنها لم تدت به 

 20( اما 1ت عل  البند )مكتوبًا فال يمكن التصويت عليه، لذا سدصو

( 2من المادة )( 1البند )اللجنة، فهل يوافق المجلس عل   اقترحته

 بتعديل اللجنة. 

 

 )أغلبية موافقة(
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

(، هل 2بند )بتعديل اللجنة. وننتقل اآل  .ل  ال بندال اقر هذي.ذ   

 هنا  مالح ات عليه؟ 

 

 5 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟( 2البند )هل يوافق المجلس عل   

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بهذا نكو  قد انتهينا من بتعديل اللجنة. و بندال اقر هذيُ.ذ   

مناقشة بنود هذه المادة، فهل يوافق المجلس عل  هذه المادة في 

 15 مجموعها؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20مادة التالية، . وننتقل اآل  .ل  التقر هذه المادة في مجموعها.ذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 ى أحمد:العضو علي عيس

  .هذه المادةاستحداث توصي اللجنة ب (:المستحدثة 3المادة ) 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

تفضلي األخت دال  جاسم  هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

، مهمة  من نصوص القانو هذه المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

التي تثير استياء الناس وغضبهم وب اصة  ألنها تضمنت أاثر األفعا 

في الطر  العامة حفاظًا عل  الن افة العامة. لدي مالح ة، عندما 

( لم يو ع لها أي نص عقابي، 3راجعت باب العقوبات وجدت أ  المادة )

 10 9.ل  المادة  6و 5و 4و 2( التي بدأت بتن يم المواد بدأت بـ13المادة )

راءة باب العقوبات فلم أجد لها أي مادة ــ وتابعت ق 43ــ في الصفحة 

أ  تجريم، ونعلم أنه .ذا بدأ النص بـ)يح ر( أو )ال يجو ( فعمن  ذلك 

وجوبًا أ  والبد من األفعا  المجرمة التي ح رها المشر ،  هذا الفعل

يقابلها نص يقرر عقوبة للح ر الوارد في هذه المادة، ألفت الن ر .ل  

 15ذلك حت  .ذا وافقنا عل  نص هذه المادة فالبد عندما نصل .ل  المادة 

(  من المواد التي ذارت، هذا أوالً. ثانيًا: 3( أ  نضع المادة )13)

ـ  ـ  أع  ا.فيما يتعلق بمسدلة ـ أي مادة ممضوغة، البصق أو لفظ السامع ـ

نحن مع ذلك. أيضًا توجد قوانين في بع  دو  ال ليج العربي تحديدًا 

التجريم، وما لدينا ــ ربما ــ في البحرين  بهدفذارت المواد الممضوغة 

 20ذار أ  و ارة الصحة من خال  أهو وفقًا لقانو  التدخين والتبغ، و

رغبة في أ  الضبطية القضائية رفضت عددًا من الحاالت، وأنا لدي 

تذار المواد الممضوغة عل  سبيل المثا  حت  تضمن في مضبطة 

الجلسة لالستدال  بشدنها، حيث اا  لدي استفسار من األخت  هوة 

هذا في  وهاالكواري حو  ما هي المواد الممضوغة التي استهدفتم
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اللفظ حت  نكو  عل  علم بها، فمثالً )السويكة والتمبا  والبا  

التمبو (، نتمن  أ  تذار هذه المواد في مضبطة الجلسة وأيضًا أورا  

ورة وما  وتتوافق عليها اللجنة حت  تكو  معلومة أنها من المواد المح

خالف ذلك. بالنسبة .ل  غسل المرابات وغيرها، أو أي عمل مشابه 

 5ي دي .ل  جريا  المياه .ل  الشوار  أو الممرات أو األ قة، نحن مع نص 

  عدد من المساحات المتاحة للبلديات التي تعتبر من هذه المادة. هنا

الملكية العامة وتندر  تحت البلديات، وهنا  عدد من الشباب البحريني 

الذي يحب غسل أو تن يف سيارته بنفسه، واثيرًا ما نشاهد هذه 

في ذلك شيء من المتعة أو هواية بالنسبة  يجدالمناظر، أل  الشاب قد 

 10هذه  .حدىلبلديات في اعتبارها ت صيص .ليه، فحبذا لو تدخذ ا

المساحات ولو بسعر رم ي بحيث يمكن للشباب في المناطق المتفرقة 

من الناحية الصحية مالئمًا أ  يدخل هذا المكا ، ويكو  مكانًا 

ومجا ًا من البلديات، ويحتوي في الوقت نفسه المرافق واألمور المطلوبة 

دمات التي تم توفيرها. نتمن  أ  اافة، ويدفع مبلغًا رم يًا مقابل ال 

 15خاصة أ  هنا  مناطق اثيرة في وتن ر البلديات في هذه الج ئية، 

بع  المد  التي تكو  قديمة وال توجد مساحات أمام المنا   أو البيوت 

حت  يتمكن الفرد من غسل سيارته، ويمكن لو باشر الفرد ذلك 

بشد  تر   3  البند يتسبب في تشويه من ر الشار . أيضًا بالنسبة .لسف

مياه المكيفات بدو  تمديدات في األماان الم صصة، أتمن  عل  

 20اللجنة شرح ــ بناء عل  وجودها مع الجهات الم تصة ــ حدود هذا البند 

وتفسيره حت  يكو  معلومًا للعامة لكونه من األمور التي ستفرض عليها 

 عقوبات، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ الداتور أحمد سالم العري .شكرًا،  

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 5ح ر .تيا  »تم النص عل   3في المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

وقضاء  »...عل   1، ثم تم النص في البند ...«أي من األفعا  التالية: 

، قضاء الحاجة تحت جها  عصبي «الحاجة في غير المكا  المعد لذلك

وغير .رادي، فإذا وصلنا .ل  مرحلة الال.رادية في .فرا  هذه .رادي 

الفضالت وخصوصًا للبحارة في عرض البحر أو لعدم وجود أماان 

 10إلخرا  هذه الفضالت في الشوار  والحدائق فسيكو  من الصعوبة 

تطبيق هذا النص، وخصوصًا أنه في  خر المواد لم يُذار توفير أماان 

تكو  هذه األماان متوافرة والحدائق حت   لقضاء الحاجة في الشوار 

، وخصوصًا الت لص من هذه لناس عند وصولهم .ل  مرحلة الال.راديةل

 ، وشكرًا.الفضالت

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت سامية خليل الم يد.  

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

 20ند مالح تي ب صوص أمر لغوي في الب شكرًا سيدي الرئيس، 

تر  مياه المكيفات دو  تمديدات في » :الذي يقو  3من المادة  3

ليصبح « يف» حرف الجر، أنا أقترح استبدا  «األماان الم صصة

 أد  لغويًا، وشكرًا. ، ألنني أعتقد أنه«.ل »
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 5أود التطر  .ل  نقطتين ب صوص هذه  سيدي الرئيس،شكرًا  

المادة: أوالً ــ أجل ا. السامع ــ ب صوص البصق: البصق وخاصة في 

الشوار ، نحن نالحظ أ  بع  الوافدين اآلسيويين أو حت  بع  

ــ أجلكم ا. ــ في الشار ، والش ص ويبصق المواطنين، يفتح سيارته 

 ر ويقوم بلفت ن ر هذا الش ص عن الذي خلفه يشمئ  من هذا المن

 10(، ولكنه قد تحدث مشاجرات فو  ديمطريق است دام . اءة السيارة )

في بع  األوقات بهذا الشد  بين من يقوم بهذا الفعل والش ص الذي 

هل البلدية هي ويرف  ذلك، هنا أين موقع القانو  من هذا األمر، 

رة أم أ  المس ولية المس ولة عن التعامل مع ذلك فيما لو حدثت مشاج

تقع عل  عاتق و ارة الداخلية؟ أعتقد أ  هذا المو و  حساس، ونحن 

 15نشاهد ذلك يحدث يوميًا في شوار  البحرين، وهذه ال اهرة غير 

حضارية، و.ذا طُبّق هذا القانو  فسوف يقضي عليها، ويجب أ  نكو  

ش اص جميعًا شرااء في تنفيذ هذا القانو . عندما نرى مثل ه الء األ

يفعلو  هذا الشيء في الشوار  فيجب أ  نحتج بطريقة ما، وعندما نحتج 

باست دام أنوار السيارة فقد يشعر الش ص بالذنب، ويشعر أنه فعل 

 20شيئًا خاطئًا ولن يكرره مرة أخرى. ب صوص غسل السيارات، هذه 

المشكلة ابيرة، وخاصة أ  ذلك يحدث مشاال بين الجيرا ، وقد 

ثيرة ووصلت .ل  مرا  الشرطة. مثالً هنا  جار حدثت مشاجرات ا

سيارات، ويصل الماء المتسرب .ل  ارا  )طبيلة( الجار،  3يقوم بغسل 

فيدتي الجار ليران السيارة فتتوسخ العجالت، حينها يدخل من له 

 25هل يقوم بإبالغ الشرطة وفيتسخ المن  . هنا من هو المس و  عن ذلك؟ 
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ذلك؟ أعتقد أ  هذه المشكلة ابيرة  أم أ  البلدية هي المس ولة عن

وتعاني منها فئات اثيرة من المواطنين وغير المواطنين في البحرين، 

 وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الداتور منصور محمد سرحا . 
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

، 3من المادة  1لدي مالح ة عل  البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10أو .لقاء أو تر  المهمالت بشد  البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، 

...، أعتقد أ  المة السجائر خاطئة، يجب أ  نذار عبارة والسجائر

، أل  المدخن يحتفظ بعلبة السجائر أاثر من «أعقاب السجائر»

 احتفاظه بمحف ته وهاتفه النقا ، وشكرًا.
 

 15 يـــــــــــــــس:الرئ

األخ الداتور نبيل محمد أبو الفتح وايل ش و  شكرًا، تفضل  

 البلديات والت طيط العمراني.ش و  البلديات بو ارة األشغا  و

 

 األشغال وكيل شؤون البلديات بوزارة

 20 :البلديات والتخطيط العمرانيشؤون و

السالم عليكم ورحمة ا. وبرااته،  شكرًا سيدي الرئيس، 

يتكلم عن غسل  3من المادة  2سم ا. الرحمن الرحيم، البند ب

المرابات، و.حدى أابر المشاال التي نواجهها حاليًا هي غسل 

المنا   في مدينة حمد والمد  األخرى، أل  هذه ال اهرة تسبب مشاال 

 25اثيرة لنا، والكثير من الجيرا  ال يشتكو  فقط من غسل السيارات 
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يضًا. غسل أحد األش اص من له بالمياه ي دي و.نما من غسل البيوت أ

.ل  جريانها من من له عبر المن ف  .ل  الشار . لدينا مشاال 

وشكاوى يومية بسبب هذه المشكلة، لذلك أود أ  يدخل مو و  غسل 

 البيوت  من هذه المادة، وشكرًا.
 5 

 س:ــــــــــــــــلرئيا

 شكرًا، تفضل األخ نوار علي المحمود. 
 

 نوار علي المحمود:العضو 

 10غسل »الذي ينص عل   2البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

ل  المرابات أو غيرها أو أي عمل مشابه ي دي .ل  جريا  المياه .

، لدينا أيضًا مشكلة في رش المياه لري «الشوار  أو الممرات أو األ قة

الم روعات، ففي بع  األحيا  هذا الرش يتسبب في جريا  المياه .ل  

ر  األمر الذي يسبب .ربااًا للسيارات التي تسير في هذا الشار . الشا

 15أعتقد أ  البلدية أيضًا مساءلة في مسدلة جريا  هذه المياه .ل  الشوار ، 

 هذا المجا ، وشكرًا.أود أ  أتداد أ  البلدية سوف تلت م بما جاء في 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . شكرًا، تفضلي األخت  هوة محمد الكواري 
 20 

 العضو زهوة محمد الكواري:

أعتقد أنكم تتكلمو  اآل  عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

مو وعين، المو و  األو  هو ما تطر  .ليه الداتور أحمد العري  

ب صوص دورات المياه العامة، وأعتقد أ  ذلك لن يدتي في مو و  

 25الن افة نفسه، ولكنه يعتبر خدمات يمكن تقديمها في مو و   خر 

انو  الن افة نفسه، فهل هنا  قانو   خر يفرض وجود دورات مياه غير ق
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أم أنها تعتبر خدمات؟ هذا األمر لم نتطر  .ليه في اللجنة. بالنسبة .ل  

المو و  الثاني الذي تطرقت .ليه األخت دال  ال ايد ب صوص مياه 

المكيفات، أعتقد أ  في األن مة الحديثة ال توجد مياه تن   من 

(، واانت تن   windowحيث اانت المكيفات م تلفة )المكيفات، 

 5المياه في الشوار ، ولكن في حالة وجود هذا النو  من المكيفات 

.ل  نقا  التصريف.  المياهعن .يصا   فيجب أ  يكو  الش ص مس والً

سهوًا ولم تذار في  (3)قد سقطت المادة لبالنسبة .ل  العقوبات 

ـ سوف تُضاف .ليها،  13العقوبات، عندما نصل .ل  المادة  ـ .  شاء ا. ـ ـ

 وشكرًا.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 
 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 15أنا أتبن  ما تفضل به األخ الداتور نبيل  شكرًا سيدي الرئيس، 

.ل  القانو ، أل  « وغسل البيوت»أبو الفتح ب صوص . افة عبارة 

المالحظ أ  الكثير من الناس لديهم أنبوب )هو ( ويغسل أمام المن   

أعتقد أنه من المهم . افة وأو يغسل المن   وتجري المياه خار  المن  ، 

 دة، وشكرًا..ل  الما« غسل البيوت»عبارة 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 2ب صوص اقتراح األخ الداتور نبيل أبو الفتح، البند شكرًا،  

أعطاام مجاالً أوسع في الالئحة التنفيذية لتحديد هذا األمر، حيث 

أو أي عمل مشابه ي دي .ل  غسل المرابات أو غيرها »نص عل  

 25، طبعًا هذا يشمل «ل  الشوار  أو الممرات أو األ قةجريا  المياه .
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البيوت وغير البيوت، وأعتقد أ  لديكم المجا  في التوسع في الالئحة 

شامل، فهنا   2التنفيذية في تحديد مثل هذه األشياء، وأعتقد أ  البند 

أمور أخرى اثيرة ليس مجالها في القانو  و.نما أعطيت صالحية 

ما هو مشابه السلطة التنفيذية عن طريق الالئحة التنفيذية لو ع ال 

 5مقرر تفضل األخ ي دي .ل  تسرب المياه .ل  الشوار  والممرات واأل قة. 

 .اللجنة

 

 العضو علي عيسى أحمد:

ال يتكلم عن ح ر غسل  2البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10المرابات أو ح ر غسل المنا  ، فالقاعدة لدينا هي جريا  المياه، 

ه، والمشكلة ليست في عمل ي دي .ل  جريا  المياال فالمح ور هو 

غسل السيارة أو غسل المن  ، يمكن للش ص غسل سيارته أو من له 

المياه، فدي جريا  أو عمل أي شيء  خر، ولكن القاعدة األساسية هي 

عمل ي دي .ل  جريا  المياه هو المح ور، حت  ولو اا  تسربًا في 

 15الذي  المياه، حيث يجب عل  صاحب المن   أ  يبادر .ل  .صالح ال لل

 ي دي .ل  تسرب المياه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األخت جميلة علي سلما .  

 20 

 جميلة علي سلمان: العضو

انت أريد تو ــيح النقطة نفســها التي  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

تفضلت بتو يحها فيما يتعلق بغسل البيوت، وانت سدذار أ  البند 

 قِبَلِ اإلخوة األعضاء، وشكرًا. ( يشمل ما تم طرحه من2)
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 
 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 5مســــــاام ا. بال ير جميعًا، نحن  شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس، 

نتحدث اآل  عن أمور بســـــيطة مثل ماء المكيف، فماذا عن تصـــــريف 

مياه األمطار عل  جانبي الشــــار  التي ت ل باألســــابيع؟! هذا أوالً. ثانيًا: 

 هفي بع  األماان هنا  ماء للســــــــبيل، وتمديدات ماء الســــــــبيل هذ

ا من المياه، وهذه أحيانًا تكو  غير صــــــــالحة ولذلك تجد حوله بِرَاً

 10 من األمور التي البد أ  يشار .ليها اذلك، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 15 العضو دالل جاسم الزايد:

بع  مداخالت األعضاء جعلتنا ننتبه .ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

أمور نريد أ  ننبه .ليها في هذا الجانب، ففي الوقت الذي نضع فيه في 

القانو  محاذير البد أ  ندر  أيضًا أ  هنا  مس وليات ابيرة سوف 

تقع عل  عاتق الجهة القائمة عل  تنفيذ هذا القانو ، وأيضًا الجهات 

 20ألخ الداتور أحمد العري  فيما يتعلق المتعاونة معها. مثلما تفضل ا

بالمرافق وال دمات العامة، ينبغي أ  يقابل القانو  .عداد أماان فعالً 

م صصة ومتاحة وميسر الوصو  .ليها، هذه األمور البد أ  يتم العمل 

عل  توفيرها لضما  مسدلة أنني حين و عت قانونًا فيه محاذير وعقوبات 

معدّ ومجه ّ لتغطية هذا الجانب، هذه  البد أ  أاو  قد وفرّت ما هو
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نقطة. النقطة األخرى، هنا  قوانين ال نتطلع اثيرًا .ل  ترجمتها، 

ولكن هذا القانو  ينبغي أ  يُترجم باعتبار أ  عددًا من القائمين عل  

مسدلة غسل السيارات أو الري أو ال راعة هم من الجاليات األجنبية؛ 

ادف القيام بغسل السيارات في عدة وهنا  أيضًا تساؤ  ب صوص لو تص

 5منا   متجاورة ــ وأعا  ا. من ستكو  له صفة الضبطية القضائية 

للتفتي  ورصد الم الفات ــ فإنه قد تتشابك الم الفات وال نعلم من هو 

المتسبب الرئيسي، وبالتالي البد أ  تكو  هنا  توعية لمن يقدمو  

.ليهم النصوص التي تم تجريمها هذه ال دمات في البيوت، والبد أ  تصل 

في هذا الجانب. وأيضًا بالنسبة .ل  األمور المتعلقة بالممارسات اليومية 

 10ألهالي المنطقة، ينبغي أ  تقوم ش و  البلديات بحملة توعية ابيرة 

بشد  المحاذير و وابط القانو ، واذلك الطر  التي يُمكن أ  يتجنب 

التسبب في .سالته في الطرقات؛ من خاللها الش ص الهدر في الماء أو 

وأيضًا من واجبنا أ  تكو  هنا  خطة نُشْرِ  فيها المواطنين والمقيمين 

حو  ايفية تجنب األمور التي تتسبب في .سالة المياه وجريانها. ونضيف 

 15اذلك أ  ش و  البلديات و.دارة الطر  اذلك البد أ  تراجع مسدلة 

 ــ وهل وسائلها اافية في تصريف المياه في الشوار  ــ أع ام ا.

المناطق واألحياء الم تلفة، ألنه البد أ  يجد الش ص مكانًا يصرف 

.ليه المياه بعد است دامها ألي غرض، هذه النقطة ينبغي أ  تُراجع بناء 

عل  دراسة للمناطق، وبالذات المناطق القديمة قبل الجديدة، ألنها هي 

 20مكن أ  أتسبب أنا في اإلسالة التي تكو  المعاناة فيها أاثر، حيث ي

وتكدس المياه ويمكن أ  يحدث ذلك بسبب مياه األمطار ــ اما ذار 

بع  اإلخوة ــ مثلما حدث في بع  المناطق الجديدة التي حدث فيها 

فيضا  للمياه وترتب عل  ذلك أ رار، وبالتالي البد أ  نكو  متدادين 



 22المضبطة       م26/3/2017 ( 40)         3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ى هذه األفعا  التي تتسبب من أ  تلك ال دمة متوافرة ابتداءً، ومن ثم نر

 في المساس بالن افة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا، تفضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

ال »معلوم أ  القاعدة الشرعية تقو :  شكرًا سيدي الرئيس، 

ألنها ــ اما  ، وال شك أ  هذه المادة مهمة جدًا«تكليف .ال بمقدور

 10يقا  ــ مما يعم به البلوى، أي أنه أمر منتشر، لكن مثلما ذارت في 

القاعدة األول  هنا  أحيانًا أشياء أصبحت ادنها مُسَلَّمَات، أي أ  

يغسل اإلنسا  )حوش( بيته أو أ  ين ف السيارة ــ و.  اا  في هذا 

انًا يكو  األمر حقيقة الكثير من اإلسراف غير المنضبط ــ ولكن أحي

السبب هو عدم وجود التصريف الجيد، وعدم وجود الرصف الجيد؛ 

 15ومعذور مدير بلدية المحر  ــ وهو غير موجود اآل  ــ ألنه يعاني من هذه 

القضية؛ أعتقد أ  شارعنا هو أحدث شار  تم رصفه في البحرين، وال 

أعتقد أنه تم رصف شار  بعده، فهو جديد، ولكن بعد الرصف بدسبو  

جعنا نعاني من المشكلة نفسها، واد  المقاو  عمل مكانين لتجمع ر

المياه، أحدهما تحت األرض، واآلخر عند بيتي، وال يمكن أ  نقو  

 20للجيرا  ال تغسل )حوشك( أو ال تغسل سيارتك، و.  اا  هنا  اآل  

محطات لغسل السيارات بالب ار، ولكن يصعب تعميم ذلك عل  الناس؛ 

لمادة أنه قبل أ  يُعاقب المذنب البد أ  نرجع .ل  والحقيقة في هذه ا

، و.ذا اا  «ال تكليف .ال بمقدور»القاعدة الشرعية األول  التي تقو : 
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المتسبب هو سوء الصرف أو سوء الت طيط فكيف نُحمّل الناس ذلك؟ 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5، احدقاش الطيب ليس لدينا .ال اقتراح وبعد هذا النشــــــــكرًا،  

وهو اقتراح لغوي، حيث تقترح األخت ســــــامية الم يد في الفقرة الثانية 

فهل هذا التعديل « .ل  األماان»لتصبح « في األماان»تغيير عبارة 

 تفضل األخ الداتور منصور محمد سرحا . صحيح لغويًا؟ 
 

 10 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 كرًا.، وش«في األماان»الصحيح  شكرًا سيدي الرئيس، 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

د بعد هذه الفتوى أخت ســـــــامية الم يماذا تقولين يا شـــــــكرًا،  

ا األخ األمين العام وهو  ــــــليع في اللغة،   15اللغوية؟ علمًا بد  لدينا أيضــــــً

 . األمين العام للمجلس األخ عبدالجليل .براهيم    طريفسعادة  تفضل
 

 العام للمجلس: األمين

تر  مياه المكيفات »...  التعديل يقو : الرئيس،شكرًا سيدي  

 20.ل  األماان »أي تُمدد « من دو  تمديدات .ل  األماان الم صصة...

 هي األرجح، وشكرًا.« .ل  األماان»، أعتقد أ  «الم صصة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

تفضل أي أ  األخ األمين العام ي يد األخت سامية الم يد. شكرًا،  

 25 عبدالع ي  عبدا. العجما . األخ الداتور
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 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

أصح « في»أسعد ا. صباحكم جميعًا.  شكرًا سيدي الرئيس، 

تفيد المكا ، وهي في هذه الحالة ــ أعني في هذه « في»لغويًا أل  

الجملة ــ تفيد ال رفية، فهي هنا ظرف مكا  وليست ظرف  ما ، 

 5 وشكرًا.

 

 يـــــــــــــــس:الرئ

أخت سامية بعد هذه الفتاوى اللغوية ما هو رأيك يا شكرًا،  

 ؟الم يد

 10 

 العضو سامية خليل المؤيد:

األمر لكم، ولكني عندما قرأت المادة عدة  ســـــــيدي الرئيس، 

هي األفضــل وهي األد  لغويًا، ولكن ما شــاء « .ل »مرات وجدت أ  

تطيع أ  أجدالهم في هذا األمر، لدينا فطاحل في اللغة العربية وال أســـــ

 15 واألمر .ليكم، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مادامت األخت سامية الم يد قد اقترحت هذا التعديل شكرًا،  

فسوف نعر ه عليكم للتصويت، وأنتم أصحاب الشد ، ولكن قبل 

 20 ذلك هل هنا  مالح ات أخرى؟

 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

مع األخذ في هذه المادة استحداث هل يوافق المجلس عل   

.ل  « في األماان»األخت سامية الم يد بتغيير عبارة تعديل االعتبار 

 ؟«.ل  األماان»

 5 

 موافقة(غير )أغلبية 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  استحداث هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل  .ل  المادة التالية، بتعديل اللجنة .ذ  تُقر هذه المادة 

 15 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو علي عيسى أحمد:

توصــــــــي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد .عادة الترقيم 4: 3المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 20 

 س:الرئيـــــــــــــــ

مادة؟  تفضـــــــــل األخ الداتور  هل هنا  مالح ات عل  هذه ال

 منصور محمد سرحا . 
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 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

« غيرها»لدي مالح ة عل  المة  شكرًا سيدي الرئيس، 

أصحاب المكاتب »... (، حيث يقو  البند: 1الواردة في البند )

والمنشآت والمحا  التجارية وال دمية والصناعية والمواقع ال راعية 

 5حمّالة أوجه، من « غيرها»، وذلك أل  المة «والح ائر وغيرها...

؟ أعتقد أ  العبارة «غيرها»الذي يستطيع أ  يُحدد لي ماذا تعني 

وما »، أل  عبارة «وما شابه ذلك»الصحيحة ــ للقانو  ــ هي: المناسبة و

تُذار في القواميس اللغوية، وهي تعني في القواميس: ما « شابه ذلك

ماثله أو ما جاء عل  صورته، وهذا هو المطلوب في هذا المو ع، 

 10 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

فدرجو ولكن يا داتور منصور .ذا اا  لديك تعديل شكرًا،  

 تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا..أ  يدتينا مكتوبًا. 

 15 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

أعتقد أنه من المفترض أ  تكو  هنا   شكرًا سيدي الرئيس، 

قبل البنود، المادة مباشرة دخلت .ل  البنود، فال توجد  4ديباجة للمادة 

المادة، وهل هنا  ح ر أو ديباجة تو ح لنا .ل  من يوجه الحديث في 

 20.جراءات أو هنــا  أمور تجــب مراعــاتهــا؟! أعتقــد أنــه يجــب أ  يكو  

 للمادة ديباجة قبل البدء في سرد البنود، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  
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 العضو دالل جاسم الزايد:

عبدا. ولكن  أتفق مع الداتور سعيد شكرًا سيدي الرئيس، 

( بدالً من و ع ديباجة، وتبدأ الفقرة بعبارة 2، 1أرى حذف الترقيم )

؛ ألنني أتفق مع تعديل اللجنة، فالتعديالت «يجب عل  شاغلي المنا  »

 5التي أجرتها جاءت في محلها، ولكن أقترح عل  المجلس حذف الترقيم 

 (، لتسرد الفقرة ااملة باعتبارها نص مادة، وشكرًا.2، 1)

 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 10 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ما ي اد االم الداتور سعيد عبدا.  شكرًا سيدي الرئيس، 

واألخت دال  ال ايد هو أنه لو رجعنا .ل  نص المادة األصلي فسنجد هذه 

 15يجب عل  سكا  »نقو :  ومباشرةالصياغة، أي من دو  ترقيم، 

 ، وأعتقد أ  هذا هو التوجه الصحيح، وشكرًا.«...المنا  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. شكرًا، تفضلي األخت الدا 

 20 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

أتفق مع الداتور منصور سرحا  في  شكرًا سيدي الرئيس، 

ألنها تعني أ  األمر ال يقتصر عل  المنا   فقط « وغيرها»تغيير عبارة 

تجعل « وغيرها»بل يتعداه .ل  المطاعم والمقاهي وغير ذلك، فعبارة 

 25األمر مفتوحًا بشكل ابير، و.ذا أردنا . افة المطاعم و)البرادات( 
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صعبًا؛ أل  هذه األماان  وغير ذلك في هذا البند فسيكو  األمر

 لوحدها يجب أ  تكو  عليها مراقبة ونو  من الضبطية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، تفضلي األخت  هوة محمد الكواري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

.ليه اإلخوة وهو أ   أتفق مع ما انته  شكرًا سيدي الرئيس، 

فقرات اما تفضل سعادة و ير ش و  نحذف الترقيم ونسرد المادة في 

 10 مجلسي الشورى والنواب...

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وما شابه »وهل تتفقو  مع الداتور منصور سرحا  عل  عبارة  

  ؟«ذلك

 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو

وما »وعندما نقو :  صحيحة من وجهة ن رنا،« وغيرها»عبارة  

 صياغة، وشكرًا.فقد ي تلف المعن  بهذه ال «شابه ذلك

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

يجب عل  »من المادة تقو :  1الفقرة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25شاغلي المنا   وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحا  التجارية 
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غيرها حفظ النفايات وال دمية والصناعية والمواقع ال راعية والح ائر و

، هل هذه «ال اصة بهم في أوعية خاصة يكو  لها غطاء محكم

األوعية ال اصة يشتريها صاحب المن   أو المحل عل  نفقته ال اصة أم 

البلدية تقوم بتوفيرها له؟ و.ذا اانت البلدية هي التي تقوم بذلك فكم 

 5ا جاء يكلف هذا األمر؟ وهل هنا   وابط في حالة عدم االلت ام بم

 في هذه الفقرة؟ المادة هنا ال تذار ذلك، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الداتور محمد علي حسن علي. 

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

اتفقنا ــ اما ذارت األخت  هوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

« وغيرها»الكواري ــ عل  حذف الترقيم، هذا أوالً. أما ب صوص عبارة 

فهذا المو و  صار محل لغط في الجلسة الما ية، واتفقنا عل  أ  

 15ألنها جاءت في سيا  المو و ، وهنا  أمور ال « وغيرها»تبق  عبارة 

وما »أصح من عبارة « هاوغير»تشبه ما هو مذاور في المادة، فعبارة 

وب صوص ما ذاره األخ أحمد الحداد وهو مو و  توفير «. شابه ذلك

أوعية القمامة فهذا أمر سيدتي بعد تنفيذ القانو ؛ أل  القانو  ين م 

مسبقًا ما سيدتي، ومن المفترض أ  تكو  البلدية مستعدة لتوفير هذه 

 20 األمور، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 مجلسي الشورى والنواب. 

 25 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

سدتفق مع ما ذهب .ليه الداتور محمد  شكرًا سيدي الرئيس، 

، فهي تفيد التعدد، في حين أ  عبارة «وغيرها»علي فيما يتعلق بعبارة 

تفيد التشابه، وهنا تعدد، فاألمور المذاورة ال توجد « وما شابه ذلك»

 5عالقة تشابه بينها، حيث ال يوجد تشابه بين شاغلي المنا   وأصحاب 

جارية وال دمية والصناعية والمناطق المكاتب والمنشآت والمحالت الت

ال راعية والحضائر، فالعملية هي عملية تعدد، وربما هنا  مفردات 

أخرى تفيد التعدد وليس المشابهة. األمر اآلخر، .ذا ذهبتم ــ اما تفضلت 

األخت  هوة الكواري ــ .ل  االستطراد بدالً من الترقيم فدعتقد أنه من 

 10أ  نضيف )واو( العطف، أي نقو :  (2ند )البالضرروي عندما ندتي .ل  

 ، وشكرًا.«يجب عل  شاغلي...، وتحدد الالئحة...»

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .، أتمن  أ  تكو  قد اقتنعتشكرًا، الداتور منصور سرحا  

 15 تفضل.

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

أنا غير مقتنع، أنت حدد، قلت مثالً:  شكرًا سيدي الرئيس، 

؟ أريد «وغيرها»لم ار  والمصانع و.لخ... وغيرها، ماذا تعني عبارة ا

 20واحدًا من الذين طالبوا بو ع هذه العبارة أ  يدتوا .ليَّ بشيء معين، 

، وهي ذات عبارة مطاطة وغير منضبطة المعن « وغيرها»عبارة 

العبارة تعني  هفهذ« وما شابه ذلك»أوجه م تلفة، ولكن عندما نقو : 

، مثالً: م رعة قد تشابهها حديقة أو مصنع قد لذي تم ذارهما شابه ا
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يشابهه بيت يتم صنع شيء معين فيه و.ل  غير ذلك، أل  التشابه هو 

 األاثر مالءمة لنص هذه المادة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ام فترة الت ييم؟ ثالثة شهور، بمعن   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10أ  هنا  م يمات، ويمكن أ  تكو  فيها نفايات، والداتور طلب 

مثاالً واحدًا، وأنا أ رب له مثاالً واحدًا فقط: من  من ذلك الم يمات، 

و  في القانو  و.ال صاحب الم يم مستقبالً سيقو  .نني غير مشم

ويمكنني أ  ألقي الم لفات أو ال أحتفظ فيها في أوعية محكمة 

تعطي « وغيرها»الغطاء، واألمثلة اثيرة جدًا، وأعتقد أ  عبارة 

 15السلطة الم تصة ــ سلطة التنفيذ مستقبالً ــ الحرية في تحديد المنشآت 

 التي لم تذار تحديدًا في القانو ، وشكرًا.

 

 ـــس:الرئيــــــــــــ

 شكرًا، تفضل األخ بسام .سماعيل البنمحمد. 

 20 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

.ذا اا  هنا  تشابه فدعتقد أ  االم  شكرًا سيدي الرئيس، 

الداتور منصور سرحا  صحيح ولكن ال يوجد تشابه هنا، فالمكاتب 

ت تلف عن المصانع والحضائر والم ار ، فلدينا اختالف وتنو  هنا، 

 25 أسلم لتشمل األمور التي قد تستجد الحقًا، وشكرًا.« وغيرها»وعبارة 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أخرىمالح ات  هل هنا شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

الداتور منصور سرحا  مصر عل  اقتراحه وهو تغيير عبارة  

هل يوافق المجلس عل  هذه ، ف«وما شابه ذلك».ل  عبارة « وغيرها»

 ؟المذاورتعديل الالمادة ب
 10 

 موافقة(غير )أغلبية 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

االقتراح اآلخر وهو حذف الترقيم الوارد في المادة، مع ندتي .ل   

 15وتحدد الالئحة ». افة )واو( العطف في بداية الفقرة الثانية لتقرأ 

 ؟المذاورتعديل الهل يوافق المجلس عل  هذه المادة ب، ف«التنفيذية
 

 )أغلبية موافقة(
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  .ل  المادة  .المذاورتعديل ال.ذ  تُقر هذه المادة ب 

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو علي عيسى أحمد:

 25توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:بعد .عادة الترقيم 5: 4المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

األخت دال  جاسم  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

مع »س، تم ربط تطبيق هذه المادة بعبارة شكرًا سيدي الرئي 

أنه عندما تصدر قرارات  تقرر 20، والمادة «...20مراعاة أحكام المادة 

خال  خمسة  من المجلس البلدي فللو ير حق قبولها أو االعتراض عليها

المجلس البلدي برأيه رفعت .ل  مجلس الو راء عشر يومًا، و.ذا تمسك 

 10والس ا : بالن ر .ل  اختصاصات المجلس للبت فيها خال  هذه المدة، 

البلدي المنصوص عليها في المرسوم المذاور؛ يتبين لنا أنه في حالة 

ها من عدمه، وقد وجود أي أرض فضاء يقرر المجلس البلدي تسوير

را ي وعدم تسوير أخرى، والجيد يقرر المجلس البلدي تسوير بع  األ

أ  اللجنة أ افت ما يفيد بد  يكو  القرار مسببًا، مع تدايد أ  أي 

 15قرارات يجب أ  تصدر من المجلس البلدي، باإل افة .ل  مراعاة أحكام 

، ويبق  من حق الش ص أ  يطعن عل  قرار المجلس البلدي، 20المادة 

الجهتين، سواء ووجوب تسبيب القرار أمر جيد يصب في مصلحة 

المجلس البلدي أو من يصدر القرار في مواجهته، وأ يف .ل  ذلك 

ح المقصود بشرو  مواصفات التسوير، وأتمن  أ  يُو ّشرو  و

 20أ  أقو : أ  يسور األرض ومواصفات التسوير؟ في المواصفات يمكن 

بطابو  أو غير ذلك، أو أ  يكو  التسوير بارتفا  محدد، وطالما أ  

المشر  أعط  المجلس البلدي حق التقرير في مو و  تسوير األرا ي، 

فماذا رأى المشر  في مسدلة المواصفات والتسوير؟ حيث .نه .ذا اانت 

وخاصة أ  األرا ي شاسعة المساحة فقد يكو  تسويرها مكلفًا، 
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القرار واجب التنفيذ، وفي حالة عدم تطبيقه فسوف تطبق عل  الم الف 

، وبالتالي يجب أ  نراعي قدرة 13عقوبة منصوص عليها في المادة 

الش ص المالية عل  التنفيذ وأ  يعط  مهلة اافية لتنفيذ قرارات 

المجلس البلدي. وأحببت أ  أسمع من اللجنة والجهات الم تصة ما هي 

 5دود و.مكانيات التنفيذ والتطبيق؟ وما هي المواصفات والشرو  الح

الفرد؟ وما هو الو ع في حالة الش ص االعتباري؟  تفرض عل التي قد 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 .األخ مقرر اللجنةشكرًا، تفضل  

 

 العضو علي عيسى أحمد:

رو  و حت معن  الشأاألخت دال  ال ايد  شكرًا سيدي الرئيس، 

لمواصفات مثل هل السور والمواصفات، الشرو  تعني طبيعة السور، وا

 15وهكذا. هذا ما اتفقت  وما هو ارتفاعه؟سيا ؟ مبني من طابو  أم هو 

 عليه اللجنة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 20 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ال أختلف اثيرًا مع ما ذهبت .ليه األخت  رًا سيدي الرئيس،شك 

دال  ال ايد ولكن البد أ  تكو  هنا  معايير تجي  للمجلس البلدي أ  

يجبر صاحب األرض عل  تسويرها. ليست ال أرض من دو  سور يجبر 
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مالكها عل  تسويرها، وتسوير األرض قد يكو  في صالح صاحب 

ر ه أو يتجاو  جاره حدود أر ه، ولكن أحد عل  أ ياألرض، فقد يعتد

البد من وجود معايير لدى المجلس البلدي تجبر صاحب األرض أل  هنا  

ــ أارمكم ا. ــ مدوى للكالب الضالة؟ أو هل  الفة، هل األرض

 5يتم استغاللها في ممارسات غير أخالقية؟ في هذه الحاالت يمكن أ  

سويرها سيكلفني مبالغ تجبرني، ولكن .ذا اانت لدي أرض شاسعة وت

 هذهال يملك شيئًا غير ابيرة فدرى أنه من الصعب أ  أجبر مواطنًا 

بإرث وال يستطيع تسويرها، فهل أل م صاحب هذه األرض فقط األرض 

يتدين من البنك حت  يتمكن من وبتسويرها بداثر من طاقته، 

 10! هو تراها هكذا ألنه لم يتمكن من استغاللها، ولذلك ؟تسويرها

الحق في لمجلس البلدي ايجب أ  تكو  هنا  معايير وأسباب تعطي 

 .جبار صاحب األرض بتسويرها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 .مقرر اللجنةشكرًا، تفضل األخ  

 

 علي عيسى أحمد: العضو

سبب تسوير األرض هو أننا نتكلم عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

الن افة العامة، وعادة األرض الفضاء تست دم مكبًا للنفايات، فيجب 

 20 أ  تسور األرض حمايةً للبيئة والمنطقة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا.. 
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

أعتقد أ  المادة ال عالقة لها بالقانو   ي الرئيس،شكرًا سيد 

بتاتًا، فتسوير األرض ال عالقة له بالن افة العامة. م الفة تسوير األرض 

تابعة ألي و ارة؟ و ارة البلديات أم و ارة اإلسكا ؟ المشكلة ليست في 

 5األرض الفضاء، و.نما في أنها تتحو  .ل  محل لتجميع القمامة، .ذ  

في الش ص الذي يرمي الم لفات في هذه األرض. لماذا المشكلة هي 

هذه المادة موجودة هنا؟! حبذا لو يعطينا أحد ممثلي الحكومة أو أحد 

التي أعضاء اللجنة مبررًا لوجود هذه المادة في قانو  الن افة العامة، 

! أعتقد أ  مكا  المادة ية تسوير األرض ال اص بيتنص عل  وجوب

 10 ئيًا، وشكرًا.ليس هذا القانو  نها

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األخت الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 15 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

لدي استفسار، .ذا اا  صاحب األرض  شكرًا سيدي الرئيس، 

غير بحريني وغير متواجد في البحرين، فكيف يتم التعامل معه؟ أو أ  

خصوصًا .ذا اا  وألرض ورثة فمن يجب عليه تسوير األرض؟ أصحاب ا

هنا  ن ا  بينهم. واما قا  األخ أحمد به اد .ذا اا  أصحاب األرض 

 20الورثة أطفاالً صغارًا فهل نجبرهم عل  تسوير األرض؟ أنا مع رأي 

الداتور سعيد عبدا. في أ  الم الفة هي رمي القمامة، ومعن  ذلك 

هو الم الف، فلماذا أحمّل الناس  الف الدنانير أ  من يرمي القمامة 

استغاللها  والتسوير أرض لم يتمكنوا من استغاللها اآل ، وعندما يقرر
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أعتقد أ  هذه  ؟!سوف يهدم السور ويبدأ ببناء هذه األرض من جديد

 ، وشكرًا.في هذا القانو  المادة ال يجب أ  تكو  موجودة
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 فضل األخ الداتور محمد علي حسن علي.شكرًا، ت 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

نحن في اللجنة نرى أ  وجود هذه المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

في القانو  مهم جدًا، وهي في الواقع من أساس مبادئ هذا القانو . 

 10عها؟ سبب ومبدأ و ع هذه لماذا و عت هذه المادة؟ وما هو مبدأ و 

وجود الكثير من مواقع الفضاء تست دم امكب للنفايات  االمادة هم

بدنواعها، أو تست دم امكب للسيارات ال ردة، وهذا أمر موجود في 

البحرين وتعاني منه البلديات حاليًا، وأنا أتذار عندما انا في البلديات 

انا نطبق هذا األمر ونطلب من أصحاب هذه األرا ي تسويرها لمنع 

 15ت، االكالب الضالة أو أ  تكو  مكبًا للسيارات وجود هذه الم الفا

ال ردة أو مكبًا للنفايات. فهنا  مبدأ لوجوب التسوير، هذا أوالً. ثانيًا: 

ال يكو  التسوير بشكل اعتباطي و.نما هو أمر يُقدر ويقرر من قبل 

المجلس البلدي، وأيضًا مربو  بموافقة الو ير، فليس ال أرض يطلب 

ها، فربما يوافق الو ير أو ال يوافق ألسباب متعددة المجلس البلدي تسوير

 20ال يذارها القانو  اآل ، وقد تكو  أسبابًا مو وعية. فدعتقد أ  هذه 

(، 20بطة بموافقة الو ير بالمادة )تالمادة موجودة لهذه األسباب ومر

، والشرو  تتعلق بالمدة، محددة وأيضًا مواصفات الت وير وشروطه

ونهايته، وبالمدة ال منية التي يجب أ  يستغرقها وببداية التسوير 

التسوير، فدنا أعتقد أ  هذه المادة  رورية لكل هذه األسباب، 

 25 وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

األخ الداتور نبيل محمد أبو الفتح وايل ش و  شكرًا، تفضل  

 البلديات والت طيط العمراني.ش و  البلديات بو ارة األشغا  و

 

 5 األشغال شؤون البلديات بوزارةوكيل 

 :البلديات والتخطيط العمرانيشؤون و

في الواقع أود أ  أثني عل  ما تفضل به  شكرًا سيدي الرئيس، 

سعادة الداتور محمد علي حسن، وهو أ  لدينا مشاال اثيرة بالنسبة 

.ل  األرا ي الفضاء المترواة، حيث أصبحت فعالً مكبًا للنفايات، 

 10المقاو  الم لفات في عسكر يقوم برمي م لفات البناء فبدالً من رمي 

المشكلة هنا تصبح وفي أقرب منطقة مفتوحة وغير مراقبة، 

مشكلتين، حت  المالك نفسه يشتكي لدينا ويقو  .  هنا  م لفات 

رُميت في أر ي ويطلب منا تن يفها أل  الرقابة هي مس وليتنا نحن، 

لوقت نفسه نمنع الناس من فنحن نحمي صاحب األرض بتسويرها وفي ا

 15 رمي الم لفات في الموقع نفسه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 20 دالل جاسم الزايد: العضو

أتمن  أ  يتسع صدر اللجنة وتوافق عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

األمر الذي .عادة هذه المادة وذلك لألسباب التالية: عندما ذارنا 

، حذف المادة أو وجودهاأ يف، وهنا   راء وجيهة أيضًا ب صوص 

فربما اإلخوا  أو حوا أسباب وجودها وأسباب حذفها، باإل افة .ل  
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أننا البد أ  نبين تفصيالً اإلجراءات التي سوف تتم من حيث .خطار 

سوّر هذه األرض وهذه مواصفاتها وشروطها،  :الش ص، فدنت لن تقو 

من بد أ  تكو  هنا   ليات لإلخطار بحيث يكو  هنا  .عال  بل ال

بهذا األمر، واذلك اإلجراء واآلليات، باإل افة .ل  أ  لدينا  المحكمة

 5أمانة العاصمة فيما يتعلق بدمور أُغفل عن ذارها أيضًا في هذه المادة. 

ون رًا .ل  ما تفضل به اإلخوا  وبالذات مداخلة األخ أحمد به اد فنحن 

نتكلم عن أراضٍ مساحتها صغيرة، فقد تكو  مساحتها شاسعة، ال 

وقد تكو  مملواة أيضًا عل  الشيو ، ومملواة بشكل أو بآخر، 

فالبد أ  تن م اللجنة مسدلة ذار اآلليات واإلجراءات سواء و عتها أو 

 10و عت النص العام وأحالت تفصيالتها .ل  الالئحة الداخلية، وأيضًا أ  

ة ذار أمانة العاصمة في األرا ي التي تكو  في يتم التصدي لمسدل

الموافقة عل  حدود نطاقها، فدنا أتمن  فعالً من اللجنة أال تتسر  في 

وأ  يتم .عادتها لدراسة تلك الجوانب التي طرحناها  ،نص هذه المادة

 التي تفضل بها اإلخوا ، وشكرًا.و

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عيد أحمد عبدا..شكرًا، تفضل األخ الداتور س 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20أتفق مع ما تفضلت به األخت دال  ال ايد،  شكرًا سيدي الرئيس، 

المادة ال ترتبط بالقانو  بشكل مباشر، وأنا أقدر ما تفضل به الداتور 

محمد علي حسن، حيث يقو  .نها قد تسبب مشاال في الن افة 

حمد العري  طرح تساؤالً، .ذا لم بشكل غير مباشر، والداتور أ

تكن هنا  مرافق عامة ليقضي الش ص حاجته فيها فكيف لك أ  

 25تعاقبه؟! اآل  نحن نتكلم عن شيء غير مباشر متعلق بالن افة ونتجاهل 
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ما تفضل به الداتور أحمد العري . أعتقد أ  المادة مهمة ولكن 

ت دال  ال ايد مكانها ليس هذا القانو . وأتفق مع ما تفضلت به األخ

 هذه المادة .ل  اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا. بضرورة .عادة

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

المو و  الذي أثاره الداتور أحمد العري  م تلف شكرًا،  

عما تفضلت أنت به، يوجد مكب للنفايات في عسكر، ولكن البع  

لناس اوقت يفضل األماان األقرب، فيدتو  في أوقات عدم تواجد ا

الفجر ويرمو  النفايات في األرض المفتوحة، وبالتالي ال تعرف من القائم 

 10بهذا العمل، وصاحب األرض يتصل بالبلدية ويقو  .  ش صًا رم  

النفايات ويطلب منهم تن يف األرض، وتتحمل البلدية المس ولية. البلدية 

فيها. األمر تقو  لو سُوّرت األرض لما أت  من أت  ورم  هذه الم لفات 

اآلخر هو أ  الش ص يتثاقل الذهاب .ل  منطقة عسكر لرمي 

الم لفات، حيث .نها منطقة بعيدة، ويتكفل بدفع رسوم، بينما هذه 

 15المنطقة قريبة وبالمجا ، فيرمي الم لفات بغير مس ولية في هذه 

المنطقة، وفي الحقيقة هذا األمر له ارتبا  بقانو  الن افة. األمر اآلخر، 

لم اإلخوا  عن المساحات الكبيرة، وايف سيقوم صاحب األرض يتك

! الما ؟بتسويرها، أال يمكن لمن يملك ماليين األقدام أ  يسور أر ه

صاحب .مكانيات، وللمحاف ة عل   المالكابرت األرض يعني أ  

 20أر ه يفترض عليه أ  يقوم بتسويرها، بينما .ذا اا  همكم المواطن 

قدمًا، وأيضًا تسويرها في  60أو  50ير يملك الصغير فإ  المواطن الصغ

حدود .مكانياته. أرى أ  اإلخوا  في البلدية يشتكو  من ذلك، وفي 

الحقيقة هذه ال اهرة ــ رمي الم لفات في األماان الفضاء ــ منتشرة 

في مملكة البحرين، ولكن هنا  أيضًا  وابط، فالمادة أحكمتها 
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لو ير و.ذا اختلفوا فمجلس الو راء، المجلس البلدي ثم ا من قبلبضوابط 

فال أعتقد أنه سيكو  هنا  تعسف في تطبيق هذه المادة، ولكن 

األخت دال  ال ايد تطلب م يدًا من الدراسة لتو يح بع  األمور، وهذا 

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األختفضل سعادة راجع .ليكم، 

 5 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 لشورى والنواب:وزير شؤون مجلسي ا

هذه المادة ــ وأنا مع توجه األخت دال   شكرًا سيدي الرئيس، 

ال ايد ــ تحتا  فعالً .ل  .عادة صياغة، النص األصلي اما جاء من 

 10ال أرض فضاء يصدر بشدنها قرار من المجلس البلدي »الحكومة 

 ، واآل  توجد األمانة العامة للعاصمة عل  سبيل المثا ،«...التابعة له

وعل  .ثر هذا المستجد فإ  نص المادة يحتا  .ل  تعديل لكي يشمل 

األمانة العامة للعاصمة، هذا األمر األو . األمر الذي قبل ذلك هو أنني 

أوافقكم الرأي فعالً في أ  المادة  رورية بالنسبة .ل  الن افة، وأعتقد 

 15مت أ  مكانها صحيح في هذا القانو . واألخت دال  ال ايد أيضًا تكل

عن قضية أسباب التسوير والشرو  والمواصفات، هذا ت يّد من اللجنة، 

وأعتقد أ  أسباب التسوير ت تلف من حالة .ل  أخرى، فلن نستطيع أ  

ئحة التنفيذية وتحدد الال»اما جاء في نص هذه المادة  ها،نذار

، فكيف نذار أسباب التسوير؟ هذا راجع .ل  حالة «أسباب التسوير...

 20قرر ذلك، فليست ال األرا ي قابلة للتسوير بحسب النص،  ما عندما

لتسوير في اوتلك األرا ي التي يرى المجلس البلدي تسويرها، .ذ  مبرر 

مبررات أو  10أراض بـ  10هذه الحالة ي تلف، فربما تكو  هنا  

ــ .ذا أعيدت المادة .ل  اللجنة ــ اللجنة أسباب م تلفة، فدتمن  عل  

حدد الالئحة التنفيذية أسباب التسوير وشروطه وت»حذف اإل افة 
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واإلبقاء عل  النص األصلي اما جاء من الحكومة، مع  «ومواصفاته

 المنامة، وشكرًا.في مراعاة استحداث أمانة العاصمة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، تفضلي األخت  هوة محمد الكواري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

من خال  المناقشات التي دارت أعتقد  الرئيس،شكرًا سيدي  

أ  المادة تحتا  .ل  م يد من الدراسة للتداد من ال الموا يع 

 10ولدراسة مو و  النص عل  اإلجراءات والمدد ال منية المطلوبة، فدطلب 

 استرجا  المادة .ل  اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 خ دروي  أحمد المناعي.شكرًا، تفضل األ 

 15 

 العضو درويش أحمد المناعي:

أنا أرى أ  أر ًا فضاء ال يوجد فيها أي  شكرًا سيدي الرئيس، 

خدمات، فإ  التسوير أمر مكلف ويحد من االستثمار في القطا  

العقاري، ونحن اآل  بحاجة .ل  تشجيع القطا  العقاري، فكيف أطالب 

 20! هذا األمر غير معقو ، ؟ دماتبتسوير األرض وأنا أنت ر وصو  ال

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 25 
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

في الحقيقة أنا مع و د المادة، ال  شكرًا سيدي الرئيس، 

تسدلوني لماذا، سدقو  لكم السبب اآل . أنا مع المادة بسبب وجود 

أش اص لديهم أراض ال يمكنهم تسويرها، ولكن لو جاءهم أمر من 

 5غصبًا عن الذي ال ير  . مثا  عل   هاالمجلس البلدي فسوف تسور

ذلك، أنا لدي أرض في )بر سار(، وهذه األرض تست دم امضمار 

لل يل، ولو أسورها اليوم لهُدم السور غدًا، أل  األرض تقطع مضمار 

عل  تسوير هذه األرض، ألنني  أ  تجبرنيية ال يل، فدتمن  عل  البلد

الشيء الثاني: أرض في وسط العاصمة  ها.تفيد منوأسسوف أسورها 

 10أمر مواقف السيارات في العاصمة الحصو  عل  ونعرف أ   ،المنامة

صعب، وقد تست دم هذه األرض غير المسورة اموقف للسيارات، فإذا 

حرمتهم من .يقاف أجبرت صاحب األرض عل  تسويرها معناه أنني 

سياراتهم فيها؛ لذلك أنا مع و د هذه المادة، ولكن أرى .عادتها .ل  

 اللجنة لدراستها دراسة مستوفية تراعي ال ال روف، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 20 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

للتذاير فقط: المادة وا حة جدًا،  شكرًا سيدي الرئيس، 

فليس ال أرض فضاء سوف تسوّر، وأعتقد أ  المجلس البلدي واألمانة 

و عتا في االعتبار المصلحة من مواقف السيارات واألرا ي االستثمارية، 

ث تو ع فيها ورأتا أ  هنا   ررًا من وجود بع  األرا ي الفضاء حي



 22المضبطة       م26/3/2017 ( 62)         3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

مكبات النفايات والم لفات، فهذه فقط التي ستدمر بتسويرها، وليس 

 ال أرض فضاء سوف تسوّر. المادة وا حة جدًا، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ؟أخرىهل هنا  مالح ات شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10استرداد المادة لم يد من عل  ال اإلخوة في اللجنة طلبوا  

 ؟.عادة هذه المادة .ل  اللجنةهل يوافق المجلس عل  الدراسة، ف
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل  .ل  المادة التالية، لجنةالتعاد هذه المادة .ل  .ذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو علي عيسى أحمد:

 20توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:ة الترقيمبعد .عاد 6: 5المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

.ذ  تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل  .ل  المادة التالية،  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:بعد .عادة الترقيم 7: 6المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 س:الرئيـــــــــــــــ

 15األخت دال  جاسم  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

اانت عندي مالح ة عامة ولكني  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20نسيت ذارها منذ البداية. توصية اللجنة دائمًا ما تدتي بالموافقة عل  

ل، من وجهة قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة مع .جراء تعدي

ن ري هذا ال يعتبر توافقًا مع مجلس النواب ألنه أت  بحكم جديد من 

ذاره أ  اللجنة، فدتمن  أ  يتم تعديل التوصيات وفق التعديل، ألني أرى 

التي  1بهذه الطريقة خطد. أقترح اآلتي: أ  تبق  الفقرة األول  من البند 

 25والمنشآت  يجب عل  مال  وحائ ي العقارات ااألرا ي»تنص عل  
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ألننا تطرقنا .ل  األرا ي « والصناعية»عبارة وتضاف .ليها « ...التجارية 

وللبلدية » 1الصناعية في هذا القانو ، وتحذف الفقرة الثانية من البند

؛ وذلك ألمرين: أساس هذا «أ  تل م المال  بالمحاف ة عل  ن افتها

فعندما أقو  القانو  قائم عل  أنه الت ام بتطبيق أحكام الن افة، 

 5سلطة جوا ية .  أرادت أل مت باعتبارها أنها    ذلكمعن« ..وللبلدية.»

نصوص أحكام  .هي ليست سلطة جوا ية للبلديةوو.  لم ترد لم تل م، 

فبالتالي ال يجو  أ   القانو  جاءت مل مة بمحاذير ورتبت عليها أفعا 

قاء عليها يوجب تو ع هذه الفقرة بهذه الطريقة، لذا أرى حذفها؛ أل  اإلب

فدرى  الفقرة األخيرة . افةأما أ  نن ر في ال ج ئية من الج ئيات. 

 10غير حميدة وينبغي أ  ت ا ، وأريد أ  أسمع وجهة ن ر اإلخوة في أنها 

( أيضًا بحيث يكو  1الو ارة بهذا الشد . اقتراحي هو حذف البند )

  وحائ ي يجب عل  مال»نص المادة من دو  بنود ويبدأ مباشرة بعبارة 

 مع . افة عبارة« ..العقارات ااألرا ي والمنشآت التجارية.

 .ل  نهاية الفقرة، وشكرًا.«والصناعية»

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

الموافقة عل  قرار »أيضًا يا أخت دال  تقترحين حذف عبارة   

 من التوصية.  «مجلس النواب

 

 20 العضو دالل جاسم الزايد:

من المادة؛ أل   1الثانية من البند نعم، اذلك حذف الفقرة  

قد يكو  فيها من يحو ، هذه العقود « وللبلدية أ  تل م المال ...»

دو  الحائ ين؛ أل  الحائ  هو من يحو  الشيء بفدنت تل م المال  فقط 

دو  تملكه، أيضًا األرا ي التي هي ملك للدولة وم جرة للغير، فهل ب
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ا أخاطب ال من يشغلها ويحو ها، أل م الدولة أ  تراعي الن افة؟! أن

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 5غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األختفضل سعادة شكرًا،  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أختلف مع األخت دال  ال ايد بشد  . افة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10لسبب بسيط جدًا، وأرجو أ  توافقني عل  هذا  «والصناعية»عبارة 

يجب عل  مال  وحائ ي العقارات ااألرا ي »األمر. يقو  النص 

واالستثمارية الم جرة لغرض السكن أو غيره من  والمنشآت التجارية

ح األغراض األخرى المحاف ة ــ وهنا الشاهد ـ عل  ن افة واجهات وأسط

النسبة .ل  المباني الصناعية ، ب«وساحات وممرات ومناور العقارات

 15لندخذ عل  سبيل المثا  المنطقة الصناعية في الحد، مصانع الحديد 

والصلب، منشآت توليد الكهرباء وغيرها. مصانع الحديد والصلب 

( مادة الحديد ال ام، Iron oreتحديدًا واجهاتها دائمًا بلو  الفحم أو )

ت الصناعية ن افة فدعتقد من الصعوبة أ  نوجب عل  أصحاب المنشآ

الواجهات واألسطح والساحات والممرات والمناور. هنا تحديدًا نتكلم 

 20عن المنشآت التجارية واالستثمارية الم جرة لغرض السكن أو غيره، 

 ليس محلها هذه المادة، وشكرًا. «والصناعية»فدرى . افة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  شكرًا، تفضلي األخت سامية خليل الم يد. 

 25 
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 سامية خليل المؤيد: العضو

رفعت .ليكم مقترحًا ب صوص هذه  شكرًا سيدي الرئيس، 

المادة قبل سماعي مالح ة األخت دال  ال ايد الوجيهة بالنسبة .ل  .لغاء 

الفقرة األخيرة منها. مالح تي تتمثل في . افة عبارة  رورية للفقرة 

 5ن افتها وفقًا وللبلدية أ  تل م المال  بالمحاف ة عل  »األخيرة 

والسبب أ   ،«لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانو 

الطريقة التي جاءت بها الفقرة فيها غموض من ناحية الكيفية واآللية 

 التي سيل م بها المال ؛ لذلك اقترحت اإل افة ورفعتها .ل  معاليكم. 

  

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 دال  ال ايد؟هل سمعتِ اقتراح األخت  

 

 سامية خليل المؤيد: العضو

نعم، اقتراحها فيه وجاهة، ولكن لنستمع .ل  رأي اإلخوة  

 15 األعضاء واذلك رأي و ارة ش و  البلديات في هذا الشد ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت جميلة علي سلما .  

 

 20 العضو جميلة علي سلمان:

أتفق مع رأي سعادة و ير ش و  مجلسي  الرئيس،شكرًا سيدي  

المادة، وأيضًا  .ل المناطق الصناعية عدم . افة الشورى والنواب حو  

عدم حذف الفقرة األخيرة، وأرى أ  نرجع .ل  النص الذي ذهب .ليه 

لماذا تم حذف األمانة ونحن لدينا أمانة  :مجلس النواب. أيضًا أتساء 
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.ل  البلدية رغم أننا لدينا أمانة العاصمة؛ العاصمة؟ فقط تم اإلشارة 

 لذلك أقترح .عادة المادة .ل  اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

ال أرى أ  الجهات المعنية في الدولة  شكرًا سيدي الرئيس، 

المحاف ة عل  واجهة المباني وهي تستطيع أ  تتحقق من هذه الج ئية، 

 10هذا ممكن اد  يمر مس و  البلدية عل  بيت معين  يل وأو العقارات، 

للسقو  أو شكله غير مناسب وي ثر عل  الشار ، لكن ايف لنا أ  

ر؟ وبدي طريقة؟ هل هذا نتداد من ن افة أسطح المنا   أو المناو

معقو ؟ البيت مقفل أو ليس فيه أحد، من سترسل البلدية؟ وهل هذا 

منطقي؟ هذا غير منطقي. اإلنسا  يجب أ  يضع أشياء من الممكن 

 15رجو من اإلخوة في أتنفيذها، أما بهذه الطريقة فهي غير صحيحة. لذا 

 وشكرًا. البلدية أو الحكومة الموقرة أ  تو ح لنا مثل هذه األمور،

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت  هوة محمد الكواري.  

 20 

 العضو زهوة محمد الكواري:

بالنسبة .ل  ما تفضل به األخ أحمد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الحداد فنحن ال نتكلم عن المنا   ال اصة وأسطحها، و.نما .ذا اانت 

نحن ال نتكلم عن هنا  مجموعة من السكا  فيوجد اتحاد مال . و

 25حاالت خاصة، ففي بع  المجمعات السكنية يعاني سكا  الشقق من 
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ال يوجد ما يحكمهم، وأعتقد أ  البلدية لديهم بع   هعدم ن افتها ألن

المشاال في مناطق معينة امناطق السكن العمودي التي تسكنها 

عوائل م تلفة ال منهم لديه مشكلة في الن افة، فالبد من المال  

نتفعين أو الساانين األخذ بعين االعتبار أ  تكو  هنا  ج ئية الم

 5تغطي ذلك من خال  مفتشين للتداد من الن افة. أما بالنسبة .ل  اقتراح 

 الحذف فنحن نتفق معه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 10 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

رأي األخت  هوة الكواري لمع احترامي  ،شكرًا سيدي الرئيس 

اا  بودنا أ  نستمع .ل  رأي الجهات المعنية. أنا لست مقتنعًا بهذا 

المساان بل جاء بشكل عام، فبودنا نو  الرأي؛ ألننا لم نحدد هنا 

 15 االستما  .ل  الجهات المعنية في الحكومة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وايل ش و  تور نبيل محمد أبوالفتح شكرًا، تفضل األخ الدا 

 ش و  البلديات والت طيط العمراني. األشغا  وو ارة البلديات ب

 20 

 األشغال البلديات بوزارة  شؤونوكيل 

 شؤون البلديات والتخطيط العمراني:و

لدينا مشاال اثيرة تتعلق بت  ين بع   الرئيس، معاليشكرًا  

المواد في المناطق االستثمارية، وهذه ت دي .ل  مشاال تتعلق باألمن 
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ف الجهات المعنية باألمن دخو  بع  والسالمة، ففي بع  األحيا  نكل

ت دي .ل  والتي المباني التي يتم الت  ين فيها بطريقة غير صحيحة 

ن، والقانو  يل م البلدية بالتنفيذ، مشاال تتعلق بدمن وسالمة المواطني

 وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  ألخ تفضل سعادة اشكرًا،  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 10 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

باإل افة .ل  ما ذاره األخ الداتور  الرئيس، معاليشكرًا  

عل  معاقبة من حيث تنص  13وا حة في المادة  نبيل أبوالفتح، العقوبة

، بمعن  أ  هنا  .ل امًا، ولو لم يكن هنا  .ل ام لما 7ي الف المادة 

اانت هنا  عقوبة، وسواء أوردنا البلدية أو لم نوردها في النص فإ  

 15هذا النص مل م للم اطب .ذا وقع في المح ور، وستطبق عليه العقوبة 

 كرًا.، وش13الواردة في المادة 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالح ات أخرى؟  شكرًا، 
 20 

 (ال توجد مالحظات) 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

قترحت احات، واألخت جميلة سلما  ااقتروتعديالت  لدينا.خوا   

 25أ  تعود المادة .ل  اللجنة للم يد من الدراسة، وبالتالي سنحو  ال 
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التعديالت التي تقدمتم بها .ل  اللجنة، عل  أ  توافينا برأيها الحقًا، 

 فهل يوافق المجلس عل  .عادة هذه المادة .ل  اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

اللجنة. وننتقل .ل  المادة التالية، تفضل .ذ  تُعاد هذه المادة .ل   

 األخ مقرر اللجنة.
 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

هذه توصي اللجنة بالموافقة عل   :بعد .عادة الترقيم( 8: 7) المادة 

 بالتعديل الوارد في التقرير.المادة 
 

 س:ــــــــــــــلرئيا

 15األخ الداتور منصور  تفضل ؟هذه المادةهل هنا  مالح ات عل   

 محمد سرحا . 
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

من هذه المادة  1مالح تي حو  البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20يح ر عل  مال  المرابات المهملة وجميع »الذي ينص عل  التالي: 

، وس الي .ل  اللجنة: هل هنا  فر  بين «أنوا  ال ردة والسكراب...

أنوا  ال ردة والسكراب؟ )السكراب( هي المة أجنبية وترجمتها 

ى .ما أ  نحذف المة )ال ردة(، وبالتالي هما المعن  ذاته، لذلك أر

نبقي عليها باعتبارها المة متداولة وتست دم أ  )السكراب(، و.ما 

 25لتسهل المعن ، ولكن بشر  حذف حرف )و( بعد المة )ال ردة( مع 

 و ع المة )السكراب( بين قوسين، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 داد:العضو أحمد مهدي الح

 5بالنسبة .ل  السيارات السكراب  شكرًا سيدي الرئيس، 

وال ردة، نالحظ أ  هنا  سيارات خردة ت ل واقفة ألشهر وسنوات في 

الطر  واألحياء، والبلدية ال تقوم بمتابعة هذا المو و ، وتتكدس 

القاذورات نتيجة القطط والكالب التي تست ل تحتها مما ي دي .ل  

اطق البحرين من دو  أ  تقوم الجهات المعنية في .نتشار األمراض في من

 10الدولة بات اذ اإلجراءات الال مة، وهذه مسدلة خطيرة يجب االلتفات 

  بع  هذه أ.ليها. هنا  أمر  خر يسبب الضرر للسكا ، حيث نرى 

السيارات معلقة عل  )طابو (، وهذا أمر خطير جدًا عل  األطفا  

ه الم الفات من دو  ات اذ أي .جراء والمارة، وس الي: لماذا تستمر هذ

من الجهات المعنية؟ أعتقد أ  هذا المو و  ذو شجو ، ويجب أ  تقوم 

 15الجهات المعنية بمتابعة هذا األمر. اما نالحظ أنه .ذا قامت البلدية أو 

الجهات المعنية األخرى مثل .دارة المرور بات اذ .جراء  د مالك 

ة أخرى وهكذا دواليك، والمطلوب السيارة، فإنه يقوم بنقلها .ل  جه

من الجهات المعنية متابعة هذه األمور، ألنها تضر بصحة المواطنين 

 والمقيمين، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 25أطلب .عادة هذه المادة .ل  اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

لألسباب التالية: أوالً: المادة تناولت حكمين، األو  ي تص بح ر تر  
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المرابات المهملة في الشوار  والميادين والساحات العامة، وأفترض 

فيها توجيه .نذار .ل  صاحب المرابة، ولكن لم يبيّن هذا اإلنذار في 

لثاني المتعلق بح ر .شغا  الشوار  اإلجراءات التي ستت ذ في الحكم ا

والميادين والساحات العامة بقصد البيع والمتجارة، وتم اإلاتفاء بلصق 

 5.نذار عل  المرابة يفيد ببدء فترة اإلنذار بدو  .رسا  .نذار .ل  مالك 

السيارة، فقد ال يكو  لديه علم، وبالتالي نحن بحاجة .ل  .جرائين 

في الموقع ذاته، و.نذار المالك مع علم وهما: لصق .نذار عل  المرابة 

حيث يبدأ سريا  اإلنذار منذ تاريخ استالمه لإلنذار، فقد بالوصو  

من الشهر، ولكن قد ال يستلمه الش ص .ال  1يصدر اإلنذار بتاريخ 

 10في القوانين لترتيب اآلثار هو االعتداد  هعتدناامن الشهر، وما  6بتاريخ 

من  4إلنذار. ثانيًا: يشغلني البند ام الف بالتاريخ الذي تم فيه تسلم ال

تسد  البلدية أو األمانة الم تصة عن »المادة، الذي ينص عل  التالي: 

الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حج  تلك 

، هذا البند يحمّل البلدية أو األمانة الم تصة مس ولية ما «المرابات...

 15بلدية أو األمانة الم تصة تتحمل المس ولية قد يلحق بالسيارة من  رر. ال

في حالة .ذا اا  الضرر قد نتج جراء تقصيرها أو .همالها أثناء فترة 

حج  المرابة، ولكن أثناء عملية نقل المرابة من المكا  التي 

رانت فيه .ل  مكا  الحج  في البلدية، هنا تدخل المرابة  من 

أ  من يقوم بنقل المرابات هم مس ولية الناقل، فوفقًا لقانو  المرور 

 20شراات خاصة ومصرحة ومتفق عليها، وبالتالي .ذا حدث الضرر أثناء 

السيارة من مكانها .ل  مكا  الحج  الم صص في البلدية، فمن  نقل

ناحية قانونية تدخل  من مس ولية الناقل ذاته، وليست  من مس ولية 

ما يتم وفق القواعد البلدية، وهذا ليس دفاعًا عن البلدية، ولكن هذا 

لت امات، وترتبط مسدلة التعوي  عن الضرر الناتج عن االقانونية. هنا  
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النقل ارتباطًا وثيقًا بمن تسبب في حدوث هذا الضرر، وهو ما يعرف 

من الناحية القانونية بالعالقة السببية، لذلك أطلب .عادة هذه المادة .ل  

طار واإلنذار. ثانيًا: لكي يتم أوالً: لترتيب مسدلة اإلخلسببين: اللجنة 

 تضبيط مت  تساء  البلدية، وشكرًا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 10 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أوالً: أتفق مع ما تفضلت به األخت دال   شكرًا سيدي الرئيس، 

تسد  البلدية »من هذه المادة الذي ينص عل :  4ال ايد فيما يتعلق بالبند 

أو األمانة الم تصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل 

، .  البلدية ترفع مرابة مهملة وأقرب ما «أو حج  تلك المرابات...

 15تالي عند سحبها فمن الوارد جدًا سقو  قطعة تكو  .ل  ال ردة، وبال

منها بسبب .هما  صاحبها وم الفته، فكيف نساء  البلدية عن الضرر 

الناشئ أثناء عملية رفع أو نقل أو حج  تلك المرابات؟! وايف لهذا 

الش ص الم الف في األساس أ  يرفع قضية عل  البلدية يطالبها بجبر 

حيح، هذا النص أت  من اإلخوة في الضرر؟! ال أعتقد أ  هذا النص ص

 20مجلس النواب ووافقتهم عليه اللجنة الم تصة في مجلس الشورى، لذلك 

الن ر في هذا البند. ثانيًا: أ  يتم المادة .ل  اللجنة  .عادةأتمن  في حالة 

هي مادة معدلة من قبل اللجنة، والمادة األصلية لم تدتِ بالترقيم  8المادة 

، وبالتالي «يحضر عل  أصحاب المرابات...» وبدأت نصها بالتالي:

يقة التي سبق أ  حذفنا الترقيم فيها، ورجعنا .ل  طر 4عمالً بالمادة 

 25، أرى أنه من األنسب حذف الترقيم؛ وذلك الصياغة في النص األصلي
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. ثانيًا: عمالً بما جاء في المادة 4لألسباب التالية: أوالً: توافقًا مع المادة 

الذي يحمّل  4  عل  اللجنة الم تصة .عادة الن ر في البند األصلية. وأتمن

البلدية أو األمانة الم تصة مس ولية تلف و رر المرابة أثناء عملية 

 رفع أو نقل أو حج  تلك المرابات، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 

 ـــزاد:العضو أحمـــد إبراهيــم به

 10لدي استفسار أتوجه به .ل  اللجنة أو .ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

من  2األش اص المعنيين في و ارة ش و  البلديات وهو ب صوص البند 

شغا  الشوار  والميادين .يح ر »هذه المادة، الذي ينص عل  التالي: 

واألرا ي الفضاء بالمرابات المعرو ة بقصد البيع والساحات العامة 

، «  هذه المرابات...اإليجار، وللبلدية أو األمانة الم تصة .نذار مالأو 

 15هل تنطبق هذه المادة عل  أصحاب المعارض الذين يعر و  سياراتهم 

أمام معار هم أو أمام الكراجات بقصد البيع؟ أل  من المالحظ أ  

هنا  الكثير من المعارض تعرض عددًا ابيرًا من السيارات أمام 

 ع، وشكرًا.المعارض للبي
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت سامية خليل الم يد.  
 

 العضو سامية خليل المؤيد:

من  2لدي مالح تا  بالنسبة .ل  البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25وللبلدية أو األمانة »، المالح ة األول : ب صوص النص التالي: 8المادة 
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، «ساعة... 72العامة الم تصة .نذار مال  هذه المرابات برفعها خال  

مواد مشرو  القانو  اما وردت من الحكومة ومن الح ت أ  نصوص 

نة الموقرة في المجلس اقترحت ساعة، واللج 24مجلس النواب ذارت 

ساعة مدة طويلة واألفضل أ  تكو   72ساعة، أعتقد أ   72أ  تكو  

 5ساعة ــ أي يومين ــ و.ال فكيف ست ل الشوار  والميادين والساحات  48

مشغولة بهذه السيارات هذه المدة؟! المالح ة الثانية، ب صوص عَجُ  

وت صم المصاريف . »..( من المادة نفسها، حيث ينص عل : 2البند )

من ثمنها ويود  باقي الثمن ــ وهنا عبارة ناقصة ــ في حساب البلدية أو 

 ، وشكرًا. «األمانة الم تصة عل  ذمة المالك .  وجد
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا.. 
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 15أتفق مع اللجنة في أ  المادة مهمة جدًا  الرئيس،شكرًا سيدي  

ب صوص تر  المرابات و)ال ُردة(... .لخ، لكن أرى أنه ال يوجد 

اتسا  في المادة، ففي هذه المادة يوجد .نذار، وهي ال تقار  بم الفة 

غسل المرابات، حيث تنص عل  الح ر من دو  .نذار أو غيرها من 

تر  مياه المكيفات؛ لذا أتفق مع ما اإلجراءات العقابية، أو م الفة 

 20تفضلت به األخت دال  ال ايد بشد  .رجاعها .ل  اللجنة لم يد من 

الدراسة وخصوصًا بعد المالح ات التي ذارت، ولكنني أتساء  أل  

هذه المادة صعبة وتترتب عليها  ثار ابيرة جدًا و.نذارات بينما هنا  

ار أو غيره، فهل من المعقو  مواد تم النص فيها عل  الح ر من دو  .نذ

أ  يطبق القانو  مباشرة عل  ش ص ين ف مرابته؟! في رأيي ال يوجد 

 25 اتسا  بين الم الفة والعقوبة، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
 5بالنسبة .ل  النص الوارد من الحكومة  الرئيس، شكرًا سيدي 

بشد  .خالء مس ولية البلدية في رأيي هو أمر طبيعي، واما ذار 

سعادة الو ير أنها سيارة )خُردة(، فكيف أحاسب البلدية عل  سيارة 

)خُردة( هي في األساس ليست مُلكًا ألحد وملقاة في الشار ! في الوقت 

ي تحمل هذه )ال ُردة( هي المساءلة نفسه لم يُذار أ  الشراة الت

 10قانونيًا، فال يمكن أ  نحمّل البلدية أمرًا في حين أ  مس وليتها هي 

الن افة، بينما الشراة هي المس ولة وخصوصًا .ذا اانت بالية جدًا، 

في رأيي ال توجد حاجة .ل  . افتها في المادة، وحبذا لو رجعنا .ل  

 النص اما جاء من الحكومة، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس  شكرًا، تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 . هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 20و  من المادة له ارتبا  بقان البند األو  شكرًا سيدي الرئيس، 

المهملة )ال ُردة والسكراب( تحدث عن المرابات الن افة باعتبار أنه ي

يح ر .شغا  الشوار  والميادين »وغير ذلك، لكن البند الثاني يقو : 
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، وهذا المو و  «والساحات العامة واألرا ي الفضاء بالمرابات

( لسنة 2ي تص به قانو   خر، هو قانو  .شغا  الطر  العامة رقم )

حين أ  هنا  م، أي أ  هذا األمر محشور في قانو  الن افة في 1996

قانونًا يتعلق بإشغا  الطر  العامة، وينبغي أ  تكو  التراخيص من 

 5البلدية الم تصة فيما يتعلق بدي .شغا  للطر  العامة، أعتقد أ  هذا 

األمر ليس مو عه في هذا القانو  و.نما قانو  .شغا  الطر  العامة هو 

أو األمانة  تُسد  البلدية»( من المادة يقو : 4المس و  عنه. البند )

الم تصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حج  

ال حوا  أل، في مثل هذه ا«تلك المرابات حا  م الفتها الضوابط...

 10القوانين تعفي الجهة الم تصة من المس ولية عن األ رار التي تصاب 

بها األشياء المنقولة التي اانت م الفة، وت ل  مس ولية الجهة 

الم تصة التي قامت بالنقل تنفيذًا للقانو ، فكيف تُسد  البلدية هنا 

عن األ رار التي تقع بالنسبة .ل  األشياء المنقولة التي اانت أساسًا 

م الفة للقانو ؟! أعتقد أ  هذا غير مناسب، والحقيقة أ  المشرو  

 15وت لي البلدية مس وليتها عن أي أ رار »اما ورد، وقد نص عل : 

هو المعقو ، أما مساءلة  ؛«ثناء عملية الرفع أو النقل أو الحج تحدث أ

البلدية في حالة رفع هذه األشياء المذاورة و.صابتها بدي أ رار عند 

 النقل فهذا غير وارد، وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الداتور محمد علي حسن علي. 
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 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

لدي مجموعة من المالح ات بشكل  شكرًا سيدي الرئيس، 

أعتقد أنهما غير  «السكراب»و «ال ردة»سريع، فيما يتعلق بكلمتي 

وبين قوسين و عنا المة  «ال ُردة»عربيتين، فلو و عنا المة 

 5، فكالهما غير عربيتين، فال مشكلة في المو و . «السكراب»

يد، أما المعن  اآلخر الذي )ال ُردة( اصطالحًا يقصد بها بقايا الحد

المعاودة فهو م تلف. بالنسبة .ل  مو و  اإلنذار فال  عاد ذاره األخ 

يكو  هنا بعلم الوصو  للسيارات الم الفة .نما يكو  بالملصق، فلو 

  اإلنذار بعلم الوصو  اصيأ  ال سيارة بحثت البلدية عن مالكها إل

 10ار في مثل هذه الحاالت صعب ومعقد جدًا، فيكو  اإلنذ دعتقد أ  ذلكف

فقط بلصق .عال  بالم الفة عل  السيارة. ب صوص او  المعارض 

مشمولة أم ال، من الم اد أ  المعارض التي تبيع السيارات أو تتراها 

مهملة خار  أماانها ينطبق عليها أيضًا القانو . مالح ة أخيرة، 

ب صوص ما ذاره األخ الداتور عصام البر نجي رئيس هيئة 

 15ستشارين القانونيين بالمجلس أعتقد أنه نبّهنا .ل  أمر مهم وهو أ  الم

الج ء الثاني من المادة فيما يتعلق ببيع السيارات ربما ليس مكانه قانو  

 الن افة العامة بل قانو  .شغا  الطر  العامة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

أتعجب من أصحاب )الكراجات( الذين  شكرًا سيدي الرئيس، 

خذ مثالً منطقة الجنبية ديستغلو  األرا ي الجانبية والشوار ، فلن
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وتحديدًا اإلشارة الثالثة منها، حيث نجد السيارات منتشرة عل  جانبي 

أنه البد الشار  بحجة انت ار قطع غيار أو استالم صاحبها لها، أعتقد 

من ذار )الكراجات( أيضًا في هذه المادة، فمساحة الكرا  ثالثة 

أمتار في ثالثة أمتار في حين أنه يستعمل مائة متر في مائة متر، في 

 5 رأيي يجب أ  ين روا في هذا األمر أيضًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الداتور عبدالع ي  حسن أبل. 

 

 10 لدكتور عبدالعزيز حسن أبل:ا العضو

لدي مالح ة، بالنسبة .ل  النص األصلي  شكرًا سيدي الرئيس، 

يح ر .شغا  الشوار  والميادين »( منه فقد ذارت اللجنة 2في البند )

النص األصلي يقو : أ  ، في حين «والساحات العامة واألرا ي الفضاء

دعتقد أ  اللجنة ، ف«يح ر .شغا  الشوار  والميادين والساحات العامة»

 15، أل  .شغا  الشوار  «األرا ي الفضاء»الموقرة ت يدت بإ افة 

والميادين والساحات مفهوم، حيث .نها تعطل حراة المرور وسير 

أعتقد أنها . افة ليست مبررة « األرا ي الفضاء»الناس، لكن عبارة 

  اا  الهدف هو الن افة إألنها أرض فضاء ليس فيها شيء، ف ؛مطلقًا

ليس فيها أي مشكلة، أل  البلدية والمرور ليسوا معنيين  ألرض الفضاءفا

 20بها؛ أعتقد أ  اإلخوة تشددوا اثيرًا في بع  الموا ع التي ليست لها 

 عالقة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

الداتور نبيل محمد أبوالفتح وايل ش و  شكرًا، تفضل األخ  

 25 ديات والت طيط العمراني. البلديات بو ارة األشغا  وش و  البل
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 وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال

 وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 

أحببت أ  أو ح الفر  بين السيارات  شكرًا سيدي الرئيس، 

)السكراب( والسيارات المعرو ة للبيع، أغلب السيارات )السكراب( 

 5من دو  لوحة، فإذا أردت االستدال  عل  مالكها فال يمكن ذلك، لذا 

نقوم بلصق ملصق عليها ولفترة معينة ثم تتم . التها، ولو انا سنرسل 

كن لعدم وجود لوحة عليها، لذا .ليه .شعارًا بعلم الوصو  فهذا غير مم

ال يمكن أ  نُساء  عن نقلها أو عن أي  رر يصيبها. المشكلة بالنسبة 

.ل  السيارات المعرو ة للبيع فقد تعرض في أماان خطرة مثل 

 10ساعة تشكل خطورة،  72حيث تحجب الرؤية، وحت  مدة الـبالدوارات 

ألنها تعيق الرؤية  ففي بع  األحيا  يُطلب منا . الة السيارة في الحا ؛

ساعة تعتبر طويلة أيضًا، فهذه  72في مناطق تشكل خطورة، فمدة الـ

السيارات التي ن يلها نساء  عن الضرر الذي قد يلحق بها، أما السيارات 

)السكراب( فال نساء  بشدنها. أتفق مع سعادة الو ير اوننا بلدية 

 15ال نساء  عن أي وجهة مس ولة عن . الة السيارات الم الفة في وجوب أ

  رر يلحق بها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 20 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

لدي استفسار، هل شوار  المناطق  شكرًا سيدي الرئيس، 

 الصناعية تتبع و ارة الصناعة والتجارة والسياحة أم أنها تتبع و ارة

األشغا  وش و  البلديات والت طيط العمراني؟ المالحظ أ  أصحاب 
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المناطق الصناعية يساءلو  من قبل مفتشي المناطق الصناعية، فهل 

بموجب هذا القانو  سوف يساءلو  أيضًا من قبل و ارة األشغا  وش و  

البلديات والت طيط العمراني؟ أرى أ  نحدد من هو المس و  عن ذلك، 

ا أ  المناطق الصناعية منطقة ملك خاص تتبع و ارة الصناعة أل  في ن رن

 5والتجارة والسياحة، وهي المس ولة والمشرفة عل  تن يم المنطقة 

وشوارعها، فهل تتدخل ش و  البلديات في أمورها أم أنها ت ضع لتفتي  

 ش و  البلديات؟ هذا الس ا  مهم جدًا في رأيي. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 أال توجد عالقة إلدارة المرور أو و ارة الداخلية بذلك؟  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 أنا أتكلم عن منطقة صناعية، فهي ملك خاص.  

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

تفسيري هو أ  ال جهة م تصة لها عالقة بالمو و ، و ارة  

غا  وش و  الصناعة والتجارة والسياحة لها اختصاص، و ارة األش

البلديات والت طيط العمراني لها اختصاص، و ارة الداخلية لها 

اختصاص، واذلك الحا  بالنسبة .ل  الجهات األخرى. سعادة و ير 

 20ش و  مجلسي الشورى والنواب هل يمكن اإلجابة عن س ا  األخ أحمد 

 به اد؟ 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

تم معاليكم، القضية ليست اما تفضل شكرًا سيدي الرئيس، 

 25قضية مناطق تابعة لجهة واحدة فقط، فالمناطق الصناعية باعتبارها 
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.دارة وقانو  وا حة، واختصاصات و ارة الصناعة والتجارة والسياحة 

تحديدًا في تنفيذ القانو  وا حة في القانو  ذاته، لكن هنا  م الفات 

ق بالمرور، فكل جهة بلدية وم الفات تتعلق بالن افة، وم الفات تتعل

اختصاص لها دور في تن يم البلد اكل، وليس فقط في المناطق 

 5الصناعية، فمثالً المناطق االستثمارية لها قانو  خاص ولكن من 

اختصاص و ارة ش و  البلديات الحفاظ عل  الوجه العام للبلد. األخ أحمد 

دة به اد أنت تتكلم عن شوار  المناطق الصناعية وهي وا حة ومحد

ــ عل  سبيل المثا  ــ تحديدًا في البحرين، فمنطقة الحد الصناعية 

مقسمة .ل  قسمين: منطقة االستثمار الدولية وهي تابعة مباشرة .ل  

 10المناطق الصناعية، والمنطقة الجنوبية )منطقة سلما  الصناعية سابقًا(، 

صحيح أ  من مهمات ش و  البلديات األساسية متابعتها، بينما هنا  

تحديد لمهام معينة للو ارة المعنية. وقد سمعت من سعادة و ير الصناعة 

والتجارة والسياحة أ  ش و  البلديات أيضًا لها عالقة بعملية التن يف، 

لكن التن يف في األصل واقع عل  أصحاب المصانع ــ .  انا نتكلم 

 15 عن الن افة العامة ــ في نطا  مصانعهم، بينما هنا  أراضٍ عامة مثل

الشوار  فهي ليست من اختصاص فال  من الناس أو مصنع معين، بل 

هي من اختصاص الحكومة ممثلة في و ارة ش و  البلديات، واما 

تفضل معالي الرئيس أ  .دارة المرور أيضًا لها عالقة فيما ي صها، 

واما جاء في نص الدستور: )الو راء متضامنو  في أعمالهم(، فدعلن 

 20 ا. تضامني معهم، وشكرً

  

 :الرئيـــــــــــــــس

رئيس  شكرًا، تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 . هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

 25 
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 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: رئيس

.قليم المملكة مقسم .ل  محاف ات،  شكرًا سيدي الرئيس، 

يما يتعلق باالختصاصات وحدود المحاف ات هي حدود البلديات نفسها. ف

البلدية فالبلدية مس ولة عنها في ال المناطق داخل اإلقليم المحدد 

 5فيما يتعلق بالش و  للبلدية، الذي يعتبر هو نفسه .قليم المحاف ة 

البلدية، أما .ذا منح القانو  اختصاصات لجهات أخرى في مجاالت معينة 

ش و  البلدية فتكو  هذه الجهات م تصة في هذا الحالة، أما ال

 واختصاصاتها فكلها تسري عل  المناطق الصناعية، وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
ا  شــكرًا ســيدي الرئيس،  أنا لم أقتنع برد ســعادة الو ير، وأيضــً

 15ناطق الصـــــناعية تعتبر جهة خاصـــــة لم أحصـــــل عل  جوابٍ شـــــافٍ. الم

وليست عامة، بمعن  أ  فالنًا من الناس يُمكن أ  يحصل عل  م الفة 

من البلدية ويمكن أ  يَحصــــل عل  الم الفة نفســــها من .دارة المناطق 

الصــناعية، فهل يجو  هذا؟! من المســ و  عنه؟! هل المناطق الصــناعية 

أ  البلدية هي المس ولة هي المس ولة عنه وهي من تحرر الم الفات أم 

 20عن شوار  المناطق الصناعية وعن النفايات فيها؟ يجب أ  تكو  هنا  

جهة محددة، ألنه مثلما يوجد مفتشو  لدى البلدية هنا  أيًضا مفتشو  

لدى المناطق الصـــــناعية، والشـــــ ص في هذه الحالة مُعرّض أل  يتلق  
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لجهة المســـ ولة .نذارات أو عقوبات من أاثر من جهة؛ يجب أ  نحدد ا

 عن المناطق الصناعية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

يبدو لي أ  األخ أحمد به اد لديه أرض  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10في سار، وفي اعتقادي أ  أر ه في منطقة صناعية لذلك يريد أ  

يتداد، وهذا بالطبع من حقه. هو أشار .ل  قضية أنه يمكن أ  يستلم 

الش ص م الفتين في الوقت ذاته، وأنا أسد  هل وقع هذا بالفعل سابقًا؟ 

وقت نفسه من .دارة المناطق وهل استلم م الفة من البلدية وفي ال

الصناعية؟ لقد تكلمتُ تحديدًا وقلت .نه في حالة المناطق الصناعية 

 15هنا  منشدة خاصة بصاحب المصنع وهنا  شوار  عامة، شوار  ت دم 

الجميع، فهل صاحب المصنع مس و  عن الشوار  الرئيسية التي تمر في 

والميادين  المنطقة؟ نحن هنا نتكلم عن تر  سيارات في الساحات

العامة وخالف ذلك، وال نتكلم عن داخل المصنع أو المنشدة، و.نما 

نتكلم عن م الفة عامة، واما قلت ــ مثلما تفضل أيضًا رئيس هيئة 

 20المستشارين القانونيين بمجلس الشورى ــ .  مس ولية البلدية في 

حدودها، ومس ولية المناطق الصناعية في حدودها، ومس ولية المرور 

 ارة الداخلية اذلك، وال منهم يتحمل مس ولية، أعتقد أ  األمر وو

 وا ح جدًا، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5في البداية أحب أ  أشــير .ل  أ  هنا   شــكرًا ســيدي الرئيس، 

تفضـــــــــل به اإلخوا  من الكثير من األفكار توافقت، وخاصـــــــــة ما 

الحكومة، حيث هنا  اتفا  عل  عدد من األمور التي تســـتدعي .عادة 

هذه المادة .ل  اللجنة، وخاصــة المالح ة األخيرة التي ذارها ســعادة 

األخ الــداتور نبيــل أبوالفتح فيمــا يتعلق بــالســــــــيــارات المُهملــة التي ال 

 10ة أوجبنا أ  يُمكن االســــــــتدال  عل  مُالاها، في حين أننا في الماد

يكو  اإلخطار للمُالّ ، ولم يتم النص عل  األحكام األخرى. بالنســـبة 

.ل  الن ا  الذي أثير حو  المســــ وليات في األرا ــــي الصــــناعية، نحن 

ــه وفق األن مــة المتبعــة في الجهــات التي تراقــب األرا ــــــــي  نعرف أن

ا ي الصناعية فإ  هنا  تنسيقًا بينها، وقد سبق أ  ناقشنا مسدلة األر

 15الصـــــــناعية واا  هنا  اســـــــتفســـــــار في المجلس حو  هذا الجانب، 

وطبيعة الرقابة عل  األرا ـــي الصـــناعية التي تباشـــرها و ارة الصـــناعة 

والتجارة والسياحة ت ضع للم الفات التي هي من صميم م اولة أعما  

ا اختصـــاص للصـــحة في مراقبة بع   النشـــا  الصـــناعي؛ وهنا  أيضـــً

نا ســـيُراقب األرا ـــي أو المنشـــآت الصـــناعية في األنشـــطة، والقانو  ه

 20ايفية تجميع النفايات، و.ذا الح نا أننا منذ قليل لم ننص عل  بع  

ستبعد منها المنشآت الصناعية، ولكن في التعريف  األحكام، حيث اُ

يات وليس م اولة الغرض  فا يات حفظ الن اا  هنا  حكم متعلق بآل

صــناعية. وأعيد تدايد طلبي بد  الذي من أجله أُنشــئت تلك المنشــدة ال

يتم اســــــترداد هذه المادة حيث أثيرت عدة نقا  من أاثر من عضــــــو 
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حو  موا ــــع م تلفة من المادة، وبالفعل تحتا  المادة .ل  تعديل النص 

 و.حكامه، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا، تفضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

تو يحًا لألخ أحمد به اد، أقو  .  هذه  يدي الرئيس،شكرًا س 

المادة .ذا ذهبنا فيها .ل  بند التعريفات فسنجد أ  هنا  تعريفًا 

 10، وهذا التعريف ذار نوعين من النفايات ال اصة: «النفايات ال اصة»لـ

الطبية والصناعية، وفي الصناعية حدد اذلك نوعين: الم لفات 

وبالتالي أي م لفات أخرى ب الف هذه  الصناعية الصلبة والسائلة،

الم لفات تبق   من .طار الن افة العامة المتعلقة بالبلدية اما ذار 

سعادة األخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فالقانو  غط  

 15 هذا الجانب، وحدد أنوا  الم لفات الصناعية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 خالد حسين المسقطي.شكرًا، تفضل األخ  

 

 20 العضو خالد حسين المسقطي:

تعليقًا عل  ما ذاره األخ أحمد به اد،  شكرًا سيدي الرئيس، 

أعتقد أنه بعد هذا التو يح نحتا  .ل  أ  تكو  لدينا .شارة في هذا 

القانو  .ل  ما هي عالقة الجهة المس ولة عن الن افة ــ التي سوف 

تكو  الو ارة ــ مع مالك العقار، ومع مُست دم هذا العقار. بالنسبة .ل  

 25ها تحكمها اليوم و ارة الصناعة والتجارة المناطق الصناعية، نقو  .ن
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والسياحة، وفي الوقت نفسه المستفيد من هذا العقار هو المس و  لدى 

الو ارة ــ أعني و ارة الصناعة ــ وليس البلدية؛ وال أجد في هذا القانو  

ما يشير .ل  عالقة الو ارة المعنية بالن افة ــ أعني و ارة األشغا  

رة األخرى المس ولة عن المناطق الصناعية. وهنا  والبلديات ــ بالو ا

 5مثا : االتفاقيات المبرمة بين مست دم األرا ي الصناعية وبين و ارة 

الصناعة تشمل تن يف الشوار  العامة والمس ولية عن الت لص من 

النفايات وتحديد أنوا  النفايات وغيرها من األمور، فالعالقة محكومة 

اعية وبين الو ارة، ولكني ال أجد أي شيء بين مستثمر المنطقة الصن

يشير .ل  ما هو دور ش و  البلديات بالنسبة .ل  هذه المناطق بالذات؛ 

 10ومثا   خر أ  هنا  اليوم نو  من الرسوم التي تفرض من قبل و ارة 

البلديات عل  المستثمر أو صاحب العقار، ولكن هذا النو  من الرسوم 

ة، حيث تستوفيها و ارة أخرى. وأعتقد ال يُفرض عل  المناطق الصناعي

ــ مثلما قالت األخت دال  ال ايد ــ أنه يجب .عادة هذه المادة .ل  اللجنة 

وندخذ في االعتبار أ  هنا  أنواعًا أخرى من المناطق تحكمها و ارات 

 15ودوائر حكومية أخرى غير و ارة البلديات المعنية بتنفيذ هذا القانو ، 

 وشكرًا.

 

 :ـــــــــسالرئيــــــ

 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 20 

 درويش أحمد المناعي: العضو

ل  شــــكرًا ســــيدي الرئيس،  بشــــد  المناطق الصــــناعية، تُحصــــّ

الرســــوم من قِبَلِ البلدية، ولكن أمور الن افة تقوم بها و ارة الصــــناعة 

 والتجارة والســياحة، وقد اســتفســرنا عدة مرات ولم نجد أي .جابة، أل 

ل الرســــوم لكنها ال تقوم بدمور الن افة. و ارة الصــــناعة   25البلدية تُحصــــِّ
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والتجارة والسياحة ترسي مناقصة للقطا  ال اص من أجل القيام بعملية 

 التن يف، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أي أ  الحكومة تُن ف المكا ، .ذ   شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

 10نحن متفقو ، تحصـــيل الرســـوم البلدية من اختصـــاص و ارة البلديات، 

ومثلما تفضـلت أنتم حصـلتم عل  التن يف مقابل الرسـم الذي تم دفعه، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 أحمد المه  .شكرًا، تفضل األخ جاسم  

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

صـــحيح الكالم الذي قلناه عن ظاهرة  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

السيارات و)ال ُردة( في شوار  البحرين، وال تُالم ش و  البلديات عل  

 20ال الكالم الذي ذارناه؛ ولي وجهة ن ر في هذا المو ـــــو ، وأؤيد 

الكالم حو  .رجا  ال ما قاله اإلخوا  واألخوات الذين ســــــــبقوني ب

المادة. أريد أ  أطمئن األخ الداتور نبيل أبوالفتح ب صـــــوص مو ـــــو  

الهاجس الذي في خاطره حو  المســـــــــاءلة القانونية، وما تطرقت .ليه 

األخت دال  ال ايد في هذه المســـدلة؛ اليوم يضـــع البحريني ســـيارته في 

 25في الشـــــار  ويضـــــع عليها رقم هاتفه من أجل بيعها، والمشـــــكلة هنا 
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ــك عن طريق  طريقــة .ثبــات الحــالــة، حيــث من غير الالئق أ  يتم ذل

شــــ ص غير حريص يتســــبب في الضــــرر للســــيارة عند تحريكها من 

مكانها ومن ثم يقو  .نه لم يكن يقصــــد، بإمكا  و ارة البلديات أ  

تســــجل مكالمتها لمالك الســــيارة وتثبت أنها أبلغته بإخالء مســــ وليتها 

 5صيب السيارة في حالة عدم تجاوب مالكها مع تمامًا من أي  رر قد ي

طلـــب تحريكهـــا من مكـــانهـــا، وفي هـــذه الحـــالـــة ال تقع عليهم أي 

مس ولية قانونية. األمر اآلخر سيدي الرئيس، أ  أهل البحرين منذ  من 

وهم ينت رو  ما أعلنت عنه و ارة البلديات من قبل حو  .يجاد أماان 

سطاء يسعو  لتحصيل الر   من لعرض السيارات للبيع؛ أهل البحرين ب

 10ال باب يُفتح لهم، ومن هذه األبواب شراء وبيع السيارات، ونحن نريد 

أ  نسهّل األمور ونيسرها. بالنسبة .ل  السيارة ال ربة التي تبق  لفترات 

طويلة من دو  االســــتدال  عل  أصــــحابها لماذا أبقيها ثالثة أشــــهر في 

شـــــهرًا واحدًا ثم أســـــتصـــــدر أمرًا م ا   الو ارة؟! المفترض أ  أبقيها 

قضـــــائيًا بشـــــدنها وأبيعها في الم اد، وال أنت ر ثالثة أشـــــهر وال أنت ر 

 15مالكها حت  ي هر ثم أعطيه ج ءًا من المبلغ، .نه ال يســتحق أي شــيء 

ألنه تســبب في .شــغا  الطريق وتشــويه المن ر العام، وتســبب في األذى 

في القانو ، والبلدية لديها  لجيرانه؛ ما أريد قوله هو أ  هنا   ـــوابط

أســـلوب وقدرة عل  أ  تقوم باألمور بطريقة صـــحيحة وال يســـتطيع أحد 

محاسـبتها، وأعضـاء البلديات الهم افاءات ويعرفو  أنهم يسـتطيعو  

 20القيام بكل األمور باألصــــــو ، وليس هنا  خوف من مســــــدلة بيع هذه 

الداتور نبيل السيارة أل  هنا  من سيحاسبهم؛ مرة أخرى أطمئن األخ 

أبو الفتح، وأقو  له .  البحرين ب ير وقوانينها ب ير، وأســـــــد  ا. أ  

 يحفظ البحرين ويحفظ أهلها، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا، تفضل األخ  

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 5بالنســبة .ل  البند الرابع الذي أثار هذا  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

اإلشــــــــكا ، قمتُ بســــــــ ا  شــــــــ و  البلديات عن اآللية التي تتم بها 

المساءلة، وأجابوني بد  السيارة الم الفة تتم . التها عبر شراة معينة 

م منة ترفع الســـــيارة .ل  مكا  تو ـــــع فيه لفترة معينة، وأثناء عملية 

ات معينة، و.ذا أصاب السيارة أي نقل السيارة تكو  م منة من شرا

 10 ـــرر لن تتحمل و ارة البلديات أي شـــيء و.نما شـــراة التدمين ســـوف 

تقوم باإلصـــــــالح، وبالتالي و ارة البلديات ليس عليها أي  ـــــــرر أو أي 

خوف؛ فهنا   لية معينة وطريقة معينة لهذا المو ـــــــو  من البداية حت  

البلديات أثناء نقاشـــنا  و  شـــالنهاية، هذا ما  ودنا به اإلخوة من و ارة 

 معهم، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 20 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

تعقيبًا عل  االم األخ مقرر اللجنة أقو   شكرًا سيدي الرئيس، 

.  القضية ليست فقط قضية من يتحمل اُلفة جبر الضرر، ولكن 

أيضًا ال أعتقد أنه من المناسب أ  نُكافئ الم الف بد  يتم تعويضه 

مقابل السيارة )ال ُردة( الم الفة، ولذلك أرى أ  النص األصلي اما 



 22المضبطة       م26/3/2017 ( 91)         3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ية ال تتحمل المس ولية، وسواء جاء من الحكومة هو األنسب، أل  البلد

تحملت البلدية أو شراة التدمين فإنني ال أرى أنه من المناسب أ  

نُكافئ من قام بالم الفة ــ رغم اإلنذار الذي وصله بشد  السيارة 

الم الفة ــ عبر تعويضه عن بيع السيارة، ال أعتقد أ  هذا شيئًا مناسب، 

 5ل  اللجنة الموقرة أ  تن ر في و.ذا رجعت المادة .ل  اللجنة فدتمن  ع

 خاتمة المادة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، هل هنا  مالح ات أخرى؟ 
 10 

 (ال توجد مالحظات)
 

 الرئيـــــــــــــــس:

.ذ  لدينا اآل  اقتراح بإعادة المادة .ل  اللجنة لم يد من الدراسة،  

 15 ؟ذلكهل يوافق المجلس عل  ف

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20يا .خوا  قبل أ  نرفع الجلســــــــة .ذ  تُعاد هذه المادة .ل  اللجنة.  

هنا  عدد من المواد المعادة باإل ـــــــافة .ل  الديباجة، ونريد .فادة من 

اللجنــة حو  موعــد عرض هــذه المواد مرة أخرى عل  المجلس، وهــل 

يد أ  ننتهي من هذا يُمكن موافاتنا بها قبل االجتما  القادم؟ ألننا نر

األخت  هوة محمد  القانو  .  شــــاء ا. في الجلســــة القادمة، تفضــــلي

 25 الكواري. 
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