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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إىل املوجه السؤال

 والشؤون العدل وزير املعالي

 من واملقدم واألوقاف اإلسالمية

الدكتور جهاد  العضو سعادة

عبداهلل الفاضل بشأن اخلدمات 

 ،اليت تقدمها الوزارة لفئة الصم

 .عليه الوزير معالي ورد
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 (2ملحق رقم )
 

 صاحب إىل املوجه السؤال

اإلسكان  وزير السعادة

واملقدم من سعادة العضو هالة 

رمزي فايز بشأن اخلدمات 

املوجهه لذوي اإلسكانية 

 ورد ،االحتياجات اخلاصة

 . عليه الوزير سعادة

 

 

 



107 
 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 



111 
 



112 
 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 على باملوافقة قانون مشروع

 املنظمة املبادئ معاهدة إىل االنضمام

 استكشاف ميدان يف الدول ألنشطة

 يف مبا اخلارجي، الفضاء واستخدام

 السماوية واألجرام القمر ذلك

( 53) رقم للمرسوم املرافق األخرى،

 . م٢٠١٨ لسنة
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 م٢٠١9أبريل  ١7التاريخ: 

 (١4التقرير )

 

 

  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل معاهدة املبادئ خبصوص 

املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، 
( 53افق للمرسوم رقم )واألجرام السماوية األخرى، املرمبا يف ذلك القمر 

 م2018لسنة 

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 

 مقدمة:

د  5ف /  خ أص ل  114، وبموجب الخطاب رقم )م2019 أبريل 3بتاريخ 

 الشورى مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعاليأرسل  (،1

 مشروع قانون نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

بالموافقة على االنضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان 

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية 

وإعداد  لمناقشته ودراسته، م٢٠١٨( لسنة 53افق للمرسوم رقم )األخرى، المر

 تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 في االجتماعين اآلتيين: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019أبريل  8 9

 5 1 م2019أبريل  15 10

 

اللجنة أثناء دراستتتتلا لمشتتتروع القانون موبتتتوع الاسة والدراستتتة عل  اطلعت  -2

 به والتي اشتملت عل  ما يلي: الوثائق المتعلقة

 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني.قانون المذكور، ومذكرة مشروع ال 

  معاهدة المبادئ المنظمة ألنشططة الدول في ميدان اسطتكشطاف واسطتخدام ال ضطاء

 .القمر واألجرام السماوية األخرى الخارجي، بما في ذلك

 .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 .رأي وزارة الخارجية 

 الهيئة الوطنية لعلوم ال ضاء( رأي وزارة المواصالت واالتصاالت(.  

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

 

 ممثلون عن كل من: (10رقم ) بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع -

 وزارة اخلارجية: -

 إدارة الشؤون القانونية.ب قانوني  مستشار      السيد أنس يوسف السيد . ١

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.     . السيد مبارك عبدهللا الرميحي٢
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 وزارة املواصالت واالتصاالت: -

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم  الدكتور محمد إبراهيم العسيري .١

 الفضاء.

عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية   الدكتور محمد جاسم العثمان .٢

 لعلوم الفضاء.

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اتاجتماع شارك في 

 القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين. الدكتور علي حسن الطوالبة .1

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي  السيدة .2

 

 :تول  أمانة سـر اللجنة 

 .مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ  -

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

سططططالمة مشططططروع  إلى لجنة الشططططؤون التشططططريعية والقانونية بمجلس الشططططورى انتهت

 القانون من الناحية الدستورية.
ا: 

ً
 ة:وزارة اخلارجيرأي ثالث

المبادئ معاهدة  النتائج المرجّوة من االنضمام إلى ممثلو وزارة الخارجيةبيّن  

المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في 

 ، وذلك على النحو اآلتي:ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

  المسائل ذات الطابع الدولي.تسقيق المزيد من التعاون بين الدول في 

  توفير اإلطار القانوني األممي الذي يساهم في تعزيز جلود مملكة الاسرين

 لالستفادة من التطورات الساصلة في مجال الفضاء.
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  تعزيز ماادئ األمن والسالمة في استخدام الفضاء الخارجي، من خالل حظر

ل، واستخداملا وبع أية أجسام تسمل أسلسة نووية أو أسلسة تدمير شام

 لألغراض السلمية فقط.

 .إتاحة حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي وإجراء األبساث العلمية فيه 

  تعزيز مادأ التعاون وااللتزام الدولي بين مملكة الاسرين والدول المنضمة

 للمعاهدة.

 

حيث  معاهدةاالنضمام إلى البالموافقة على مشروع قانون ب الوزارة وممثلوأفاد 

إنها ال تتعارض مع أحكام الدستور، ويلزم لن اذها أن تصدر بقانون إعماالً لحكم ال قرة 

 )مرفق(. ( من الدستور37الثانية من المادة )

 

ا:
ً
 :املواصالت واالتصاالترأي وزارة  رابع

)الهيئة الوطنية لعلوم ال ضاء( بأن  المواصالت واالتصاالت وزارة أفاد ممثلو      

المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف معاهدة خطوة االنضمام إلى 

تأتي ، واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية  2014( لسنة 11لتحقيق ما نص عليه المرسوم رقم )

(: "تشجيع انضمام 3( من المادة )8وم ال ضاء، وخصوًصا ما نص عليه البند )لعل

المملكة للمعاهدات واالت اقيات الدولية المختصة بعلوم ال ضاء..."، وهي خطوة تثبت 

مدى جدية مملكة البحرين الستغالل ال ضاء بصورة سلمية لخدمة أهداف التنمية 

 ناء مع المجتمع الدولي.المستدامة لشعبها وبالتعاون المثمر والب

كما أن هذه الخطوة تأتي التزاًما من مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي،  

ولكونها إحدى الدول المست يدة من العديد من الخدمات المرتبطة باستغالل ال ضاء 

الخارجي، حيث إن هذه القوانين والمبادئ الملزمة للدول الموقعة عليها من شأنها أن 
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تنظيم حسن االستغالل لل ضاء الخارجي، والذي أصبح من الصعب تنظيمه تساهم في 

إال من خالل قواعد منظمة يجب أن تلتزم بها كل الدول المنضوية تحت مظلة األمم 

 المتحدة.

)الهيئة الوطنية لعلوم ال ضاء(  المواصالت واالتصاالت ممثلو وزارةوأشار   

مالية، كما أنها ستساهم في  تكاليف ليه أيةال تترتب ع أن االنضمام إلى هذه المعاهدة

دعم المساعي الحثيثة للهيئة الوطنية لعلوم ال ضاء والمتمثلة في تحقيق رؤية جاللة 

الملك الم دى من خالل وضع اسم مملكة البحرين في مصاّف الدول التي تستغل 

ملكة ال ضاء الخارجي ألغراض التنمية المستدامة بما يحقق االزدهار والرخاء لم

البحرين وشعبها، ومن ذلك مساعيها إلطالق أقمار صناعية، والمشاركة في مشاريع 

دولية تعنى بدراسة ال ضاء، وتشجيع األبحاث العلمية المتعلقة بال ضاء، وإرسال رائد 

 )مرفق(. فضاء بحريني خالل األعوام المقبلة

ا: رأي اللجنة:
ً
 خامس

على االنضمام إلى معاهدة المبادئ بالموافقة  مشروع قانون تدارست اللجنة

المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في 

 ،م٢٠١٨( لسنة 53افق للمرسوم رقم )ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، المر

وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي 

)الهيئة الوطنية لعلوم  خارجية، وممثلي وزارة المواصالت واالتصاالتوزارة ال

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون ، للجنة ، والمستشار القانونيال ضاء(

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من 

 على قرار مجلس النواب ومرفقاته. اللجنة كما اطلعت، الناحية الدستورية

 

معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام تهدف  

في  مإلى اإلسهاك القمر واألجرام السماوية األخرى، الفضاء الخارجي، بما في ذل
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تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية والقانونية من استكشاف ال ضاء الخارجي 

 دامه لألغراض السلمية.واستخ

في  –فضالً عن الديباجة  –وقد استعرضت اللجنة المعاهدة المذكورة التي تقع  

منها على حرية جميع الدول في استكشاف واستخدام  المادة األولى( مادة، نصت 17)

ال ضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى وإجراء األبحاث 

عدم جواز التملك القومي لل ضاء الخارجي  المادة الثانيةنما بيّنت العلمية فيها. بي

المادة بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو االحتالل أو بأية وسيلة أخرى. وألزمت 

الدول األطراف بضرورة االلتزام بأحكام القانون الدولي في إطار مباشرتها  الثالثة

فقد  المادة الرابعة ضاء الخارجي. أما ألنشطتها في ميدان استكشاف واستخدام ال

تناولت تعهد الدول األطراف بعدم وضع أية أجسام تحمل أسلحة التدمير الشامل في 

ال ضاء الخارجي بأية طريقة كانت، واستخدامه لألغراض السلمية فقط. فيما بيّنت 

األحكام الخاصة بمعاملة الماّلحين ال ضائيين من قبل الدول األطراف.  المادة الخامسة

على قيام مسؤولية الدول األطراف عن األنشطة القومية  المادة السادسةونصت 

المباشرة من قبلها في ال ضاء الخارجي سواء تمت مباشرتها من قبل الهيئات الحكومية 

المسؤولية الدولية على الدول  السابعة المادةالتابعة لها أو غير الحكومية. ورتّبت 

األطراف التي تطلق أو تتيح إطالق أي جسم في ال ضاء الخارجي عن األضرار التي 

على  المادة الثامنةتلحق أية دولة أخرى من الدول األطراف في المعاهدة. فيما نّصت 

سعة والعاشرة المواد التاملكية دولة السجّل لألجسام المطلقة في ال ضاء الخارجي. أما 

فقد نّصت على أوجه التعاون بين الدول األطراف في استكشاف  والحادية عشرة

لممثلي الدول األطراف  المادة الثانية عشرةواستخدام ال ضاء الخارجي. فيما أتاحت 

زيارة جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات  –على أساس تبادلي  –

المادة الثالثة ألجرام السماوية األخرى. وحّددت ال ضائية الموجودة على القمر وا

المواد من الرابعة نطاق األنشطة التي تسري بشأنها المعاهدة. فيما تّضمنت  عشرة

األحكام الختامية للمعاهدة، كالتوقيع عليها وتصديقها  عشرة حتى السابعة عشرة

( من المادة 4قرة )واالنضمام إليها وتعديلها ون اذها واالنسحاب منها، حيث قّررت ال 
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الرابعة عشرة أن المعاهدة يبدأ ن اذها بالنسبة للدول التي أودعت وثائق تصديقها عليها 

أو انضمامها إليها بعد بدء ن اذها ابتداًء من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو 

 انضمامها.

 

والقوانين  دستوريتبين أنها ال تتعارض وأحكام ال معاهدةوباستعراض أحكام ال      

( 37، وأنه يلزم لن اذها أن تصدر بقانون، إعماالً لحكم ال قرة الثانية من المادة )النافذة

وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع واإلفتاء والقانوني بإعداد مشروع  من الدستور.

قانون بالموافقة على االنضمام إلى المعاهدة. يتألف مشروع القانون من ديباجة 

معاهدة المبادئ على الموافقة على االنضمام إلى ) المادة األولىومادتين، نصت 

م الفضاء الخارجي، بما في المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدا

( التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

المادة م(. فيما جاءت 1966ديسمبر  19( المؤرخ في )21-)د 2222بموجب قرارها 

 تن يذية. الثانية

 

 اللجنة؛وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء 

ميدان استكشاف واستخدام ال ضاء المعاهدة في ونظًرا ألهمية االنضمام إلى هذه 

، ولمساهمتها في دعم المساعي الحثيثة للهيئة الوطنية لعلوم ال ضاء من أجل الخارجي

وضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي تستغل ال ضاء الخارجي ألغراض 

الوطن والمواطن، وكذلك لعدم ترتب أية تكاليف  التنمية المستدامة بما يخدم مصلحة

خلصت  مالية على انضمام المملكة إلى هذه المعاهدة بحسب ما يتضح من بنودها؛

، والموافقة على قانونالمشروع الموافقة من حيث المبدأ على ب توصيتهااللجنة إلى 

 نصوص مواده وفق الجدول المرفق.
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ا: اختيار مقرري املوضوع 
ً
 األصلي واالحتياطي:سادس

، ات قت اللجنة على اختيار ن الالئحة الداخلية لمجلس الشططططورى( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 ا.يً مقرًرا أصل  نانسي دينا إيلي خضوري العضوسعادة  -١

 ا.يً احتياط مقرًرا   يوسف أحمد الغتم عضوسعادة ال -٢

 

ا: توصية اللجنة:
ً
 سابع

فإن اللجنة قانون المشروع تي أبديت أثناء دراسة في ضوء المناقشات واآلراء ال

 توصي بما يلي:

معاهدة  بالموافقة على االنضمام إلى مشروع قانون الموافقة من حية المادأ عل  -

المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، 

 .ك القمر واألجرام السماوية األخرىبما في ذل

 عل  نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.الموافقة  -

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة                     
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 مشروع قانون بالموافقة على االنضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف

 م٢٠١٨( لسنة 53واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، المرافق للمرسوم رقم ) 

 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة        

 .مملكة البحرينملك 

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى معططاهططدة المبططادئ المنظمططة 

ألنشطططططططططططططة الططططدول فططي مططيططططدان 

اسططططتكشططططاف واسططططتخدام ال ضططططاء 

الخطططارجي، بمطططا في ذلطططك القمر 

سماوية األخرى، التي  واألجرام ال

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 
 

 

 دون تعديل
 
 

 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى معطططاهطططدة المبطططادئ المنظمطططة 

الططططدول فطططي مطططيططططدان    ألنشطططططططططططططططة 

اسطططططتكشطططططاف واسطططططتخدام ال ضطططططاء 

الخططططارجي، بمططططا في ذلططططك القمر 

واألجرام السططططططماوية األخرى، التي 
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اعتمططدتهططا الجمعيططة العططامططة لألمم 

 2222المتحططدة بموجططب قرارهططا 

كانون األول  19( المؤرخ 21-)د

 ،1966ديسمبر /

أقر مجلس الشطططططططورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصطططططه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

اعتمطططدتهطططا الجمعيطططة العطططامطططة لألمم 

 2222المتحططدة بموجططب قرارهططا  

كططانون األول  19( المؤرخ 21-)د

 ،1966ديسمبر /

مجلس الشططططططططورى ومجلطس   قر  أ

قانون اآلتي نصططططططططه، وقد  النواب ال

 ا عليه وأصدرناه:صدقن

 األولىمادة ال

 

ُووفِق على االنضططمام إلى معاهدة 

المبادئ المنظمة ألنشططططططططة الدول 

في ميدان اسطططتكشطططاف واسطططتخدام 

 األولىمادة ال

 

 

 دون تعديل

 األولىمادة ال

 

 

 دون تعديل

 األولىمادة ال

 

ُووفِق على االنضطططططططمام إلى معاهدة 

لدول    طة ا بادئ المنظمة ألنشططططططط الم

في ميدان اسطططططتكشطططططاف واسطططططتخدام 
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال ضطططططططاء الخارجي، بما في ذلك 

الططقططمططر واألجططرام السططططططططمططططاويططططة 

األخرى، التي اعتمادتها الجمعية 

العطططامطططة لألمم المتحطططدة بموجطططب 

( المؤرخ 21-)د2222قرارهططططا 

كططططانون األول / ديسططططططططمبر  19

 ، والمرافقة لهذا القانون.1966

ال ضططططططططاء الخططارجي، بمططا في ذلططك 

    الطططقطططمطططر واألجطططرام السطططططططططمططططاويططططة

األخرى، التي اعتمططادتهططا الجمعيططة 

العططططامططططة لألمم المتحططططدة بموجططططب 

( الططمططؤرخ  21-)د2222قططرارهططططا 

كططططانططون األول / ديسطططططططططمططبططر   19

 ، والمرافقة لهذا القانون.1966
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الثانيةمادة ال

رئططيططس مططجططلططس الططوزراء  عططلططى

 –كل فيما يخصطططططططه  –والوزراء 

قانون، ويعمطل  هذا ال يذ أحكام  تن 

به من اليوم التالي لتاريخ نشططططططره 

 في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

 دون تعديل

 الثانيةمادة ال

 دون تعديل

 الثانيةمادة ال

رئطططيطططس مطططجطططلطططس الطططوزراء  عطططلطططى

 –كطل فيمططا يخصططططططططه  –والوزراء 

تن يذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 

ه في من اليوم التالي لتاريخ نشطططططططر

 الجريدة الرسمية.
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 م2019أبريل  7التاريخ: 
 

 

 محد بن مبارك النعيمي احملرتم /سعادة األستاذ 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

معاهدة مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على االنضمام إلى الموضوع: 

المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما 

( لسنة 53في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، المرافق للمرسوم رقم )

 .م2018

 

 ،تحية طيبة وبعد،،

 

 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق معالي م2019أبريل  3بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  115م )بمن كتابه رق، المجلس

رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على االنضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول 

في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام 

إل  لجنة الشؤون ،  م2018( لسنة 53السماوية األخرى، المرافق للمرسوم رقم )
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التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية 

 والدفاع واألمن الوطني.

عقدت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية اجتماعلا  م2019أبريل  7وبتاريخ      

بسضور  وذلك والمعاهدة، ،المذكور ، حية اطلعت عل  مشروع القانونالثاني عشر

 .المستشار القانوني للجنة

 

لماادئ  إل  عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتلت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على االنضمام إلى ترى اللجنة سالمة      

المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء معاهدة المبادئ 

( 53الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، المرافق للمرسوم رقم )

 من الناحية الدستورية.،  م2018لسنة 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 على باملوافقة قانون مشروع

 إىل البحرين مملكة انضمام

 العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

 للمرسوم املرافق هيكلته، املعادة

 .م٢٠١9 لسنة( 11) رقم
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 م٢٠١9أبريل  ١7التاريخ: 

 (١3التقرير )

 

  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على انضمام مملكة خبصوص 

 البحرين إىل وثيقة إنشاء صندوق البيئة العاملية املعادة هيكلته، 
 م2019( لسنة 11افق للمرسوم رقم )املر

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 

 

 مقدمة:

د  5ف /  خ أص ل  116، وبموجب الخطاب رقم )م2019 أبريل 3بتاريخ 

 الشورى مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعاليأرسل  (،1

مشروع قانون رقم  نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

) ( لسنة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق 

، م٢٠١9( لسنة ١١افق للمرسوم رقم )المر البيئة العالمية المعادة هيكلته،

وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس  لمناقشته ودراسته

 الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 في االجتماعين اآلتيين: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -3

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019أبريل  8 9

 5 1 م2019أبريل  15 10

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتلا لمشتتتروع القانون موبتتتوع الاسة والدراستتتة عل   -4

 به والتي اشتملت عل  ما يلي: الوثائق المتعلقة

 القانوني. رأيهيئة التشريع والقانون المذكور، ومذكرة مشروع ال 

 .وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته 

 .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 المجلس األعلى للبيئة بشططططأن مزايا االنضططططمام إلى  مذكرة توضططططيحية مقدمة من

  .صندوق البيئة العالمية

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

 

 ممثلون عن:( 10رقم )بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع  -

 :والتخطيط العمراني )اجمللس األعلى للبيئة( وزارة األشغال وشؤون البلديات -

 رئيس قسم التقويم البيئي. المهندسة لمى عباس المحروس .1

 المجلس األعلى للبيئة.ستشار قانوني بم  السيد أنس يوسف السيد .2
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اتاجتماع شارك في 

 هيئة المستشارين القانونيين.القائم بأعمال رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة .3

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي  السيدة .4

 

 :تول  أمانة سـر اللجنة 

 .مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ  -

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

سططططالمة مشططططروع إلى لجنة الشططططؤون التشططططريعية والقانونية بمجلس الشططططورى  انتهت

 القانون من الناحية الدستورية.

 
 

ا: 
ً
ـــؤون البلديات والتخطيط العمراني )اجمللس األعلى رأي ثالث ـــغال وش وزارة األش

 :للبيئة(

صندوق  مقدمة تعري ية بخصوص إنشاءممثلو المجلس األعلى للبيئة عرض       

م تحت مظلة البنك 1991حيث أنشئ هذا المرفق في أكتوبر من العام البيئة العالمية، 

الدولي، من أجل المساعدة في معالجة أكثر القضايا البيئية إلحاًحا في العالم وحماية 

مليار  14.5البيئة العالمية وتعزيز التنمية البيئية المستدامة، حيث قد قدم منذ إنشائه 

مليار دوالر أمريكي باإلضافة إلى  75.4يكي في شكل ِمنح، وقام بحشد دوالر أمر

مشروع. وقد أصبح هذا المرفق شراكةً دوليةً تضم  4000توفير األموال لحوالي 

بلًدا، ومؤسسات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية  183

 بمعالجة القضايا البيئية العالمية. 

المجلس األعلى للبيئة أن صندوق البيئة العالمية يعمل كآلية كما أوضح ممثلو 

مالية لعدد من االت اقيات كات اقية التنوع البيولوجي، وات اقية األمم المتحدة اإلطارية 
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بشأن تغير المناخ، وات اقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها، مشيرين إلى أن 

رًصا واعدة من حيث االست ادة من الخطط يتيح ف إلى هذا الصندوق انضمام المملكة

المختل ة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق االئتماني للتكيف البيئي، 

خاصة أن البحرين تعتبر من الدول الُجُزرية الصغيرة، حيث من المتوقع أن يؤدي 

لبيولوجي هذا االنضمام دوًرا بارًزا وحاسًما في تعزيز اإلدارة البيئية وح ظ التنوع ا

في البحرين، باإلضافة إلى اكتساب الخبرة والحصول على التمويل الالزم لتمكين 

مملكة البحرين من القيام بأعمال الح اظ البيئي من خالل برامج العمل المختل ة التي 

تندرج تحت المنح المقدمة لتحويل المشاريع ذات ال وائد الوطنية إلى مشروع واحد 

 مية.يحقق فوائد بيئية عال

انضمام مع مشروع القانون  يت ق وأفاد ممثلو المجلس األعلى للبيئة أن المجلس 

مكسبًا أيًضا  ذلك يعدحيث مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء الصندوق المعادة هيكلته، 

ه وتن يذ المشاريع البيئية الحيوية، ولما كبيًرا للمجلس األعلى للبيئة في القيام بمهامّ 

يقوم به هذا الصندوق من دور بارز وفعّال في تقديم المساعدات للدول األعضاء 

 )مرفق(للمحافظة على البيئة وحمايتها من جميع النواحي. 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 رابع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة  تدارست اللجنة

افق للمرسوم البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المر

وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة  ،م٢٠١9( لسنة ١١رقم )

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )المجلس  ، وممثليأعضاء اللجنة

لجنة الشؤون  واطلعت اللجنة على رأي، للجنة انونيالقوالمستشار ، األعلى للبيئة(

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من 

 على قرار مجلس النواب ومرفقاته. اللجنة كما اطلعت، الناحية الدستورية
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العالمية إلى تمويل المبادرات الرامية لمكافحة المخاطر  ةيهدف صندوق البيئ 

الرئيسية الحالية التي تهّدد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، 

والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة األوزون، وتدهور 

 .األراضي والملوثات العضوية الثابتة

 وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلتهاللجنة وقد استعرضت  

أصبح م، وتم تعديلها عدة مرات، و1994يوليو  7دخلت حيّز الن اذ اعتباًرا من والتي 

فضالً  –تتألف الوثيقة  .م2014سبتمبر  15الم عول بتاريخ  ساري   تعديل لها آخر

 .من تسعة أجزاء باإلضافة إلى خمسة مالحق –عن التمهيد 

 وفيما يلي بيان موجز ألهم ما تضمنته أجزاء الوثيقة من أحكام: 

األحكام األساسية التي تضمنت إعادة هيكلة الصندوق  الجزء األولقرر 

، وبيان مهاّمه األساسية وطريقة االشتراك، كما تطرق هذا الجزء إلى والغرض منه

تئماني لصندوق البيئة العالمية واألنشطة المست يدة من ِمنحه. أما إنشاء الصندوق االس

فقد تضمن أحكام المساهمات باإلضافة إلى األحكام المالية بشأن عملية  الجزء الثاني

 تجديد موارد الصندوق.

نظام وهيكلة األجهزة التي يتكون منها الصندوق  الجزء الثالثوتناول 

الجزء مومية والمجلس واألمانة العامة. فيما تطرق ومهامها، ومن أهمها الجمعية الع

 إلى مبادئ اتخاذ القرارات وعملية التصويت عليها. الرابع

األحكام ذات العالقة باالت اقيات والهيئات  الجزةن الخامس والسادسونظم 

طرق عمل األمانة العامة  الجزةن السابع والثامناألخرى والتعاون معها. وتضمن 

 رفع التقارير.والمجلس وآلية 

واألخير فقد نظم األحكام االنتقالية المتعلقة بإنهاء الصندوق  الجزء التاسعأما 

السابق واالنتقال إلى الصندوق الحالي، باإلضافة إلى األحكام النهائية التي تنظم إنهاء 

 صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته وتعديلها.
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 في حين تضمنت مالحق الوثيقة اآلتي: 

 اإلخطار باالشتراك أو إنهاء االشتراك.الملحق أ: 

 دور القيّم على الصندوق ومسؤولياته االئتمانية.الملحق ب: 

 األحكام المالية لعملية تجديد الموارد المالية.الملحق ج: 

ماادئ التعاون بين الليئات التي تتول  إدارة الصندوق وتنفيذ الملحق د: 

 مشروعاته.

 المشتركين الممثلين في مجلس الصندوق.مجموعات الملحق هـ: 
 

وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته يتبين أنها وباستعراض أحكام       

كما أن االنضمام إليها يكون بموجب  ،والقوانين النافذة أحكام الدستورال تتعارض مع 

( من الدستور. وبناء على ذلك، قامت 37إعماالً لحكم ال قرة الثانية من المادة ) قانون

هيئة التشريع والرأي والقانوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة 

فضالً  –البحرين إلى الوثيقة المشار إليها بصيغتها المعدلة. يتألف مشروع القانون 

ام إلى على الموافقة على االنضم المادة األولىمن مادتين، نصت  –عن الديباجة 

 فهي مادة تن يذية. المادة الثانيةالوثيقة، أما 

، وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة

ترى اللجنة أهمية االنضمام إلى هذه الوثيقة حيث تتيح االست ادة من صندوق البيئة 

العالمية الذي يوفر فرًصا كبيرة من حيث االست ادة من الخطط المختل ة مثل الصندوق 

الخاص بتغير المناخ والصندوق االئتماني للتكيف البيئي، خصوًصا أن مملكة البحرين 

، ويؤدي االنضمام إلى تعزيز اإلدارة البيئية وح ظ التنوع تعد من الدول الُجُزرية

البيولوجي في البحرين، واكتساب الخبرة والحصول على التمويل الالزم للح اظ على 

يورو  4000البيئة. مع اإلشارة إلى أن كل ة االنضمام إلى صندوق البيئة العالمية تبلغ 

ات الصندوق ويكون لمملكة كمساهمة مالية سنوية حتى يمكن االست ادة من خدم

الموافقة من حيث المبدأ ب توصيتهاخلصت اللجنة إلى وعليه،  البحرين حق التصويت. 
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 ، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.قانونالمشروع على 

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 خامس

، ات قت اللجنة على اختيار لمجلس الشططططورىن الالئحة الداخلية ( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 ا.يً مقرًرا أصل  علي عبدهللا العرادي عضوسعادة ال -3

 ا.يً احتياط مقرًرا العضو عبدهللا خلف الدوسريسعادة  -4

 

 

ا: توصية اللجنة:
ً
 سادس

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على  الموافقة من حية المادأ عل  -

انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، 

 .م2019( لسنة 11افق للمرسوم رقم )المر

 الموافقة عل  نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. -

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة                     
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 انضمام مملكة البحرين إلى وثيقةمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على 

 م٢٠١9( لسنة ١١إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم ) 

 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة       

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى وثيقة إنشطاء صطندوق البيئة 

العالمية المعادة هيكلته بصطططططيغتها 

ا للتعطططديالت التي  المعطططدلطططة، وفقطططً

أقرتهططا الجمعيططة العموميططة الثططانيططة 

والثططالثططة والرابعططة والخططامسطططططططططة 

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 
 

 

 دون تعديل
 
 

 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى وثيقة إنشططططاء صططططندوق البيئة 

العالمية المعادة هيكلته بصطططططططيغتها 

ا للتعططططديالت التي   المعططططدلططططة، وفقططططً

أقرتهططا الجمعيططة العموميططة الثططانيططة 

والثطططالثطططة والرابعطططة والخطططامسططططططططططة 
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

عالمية والتي  ئة ال ندوق البي لصططططططط

أصططططططبح آخرها سططططططاري الم عول 

 ،2014سبتمبر 15بتاريخ 

أقر مجلس الشطططططططورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصطططططه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

لصطططططططنططدوق البيئططة العططالميططة والتي 

أصطططططططبح آخرها سططططططططاري الم عول 

 ،2014سبتمبر 15بتاريخ 

مجلس الشططططططططورى ومجلطس   قر  أ

قانون اآلتي نصططططططططه، وقد  النواب ال

 عليه وأصدرناه:صدقنا 

 األولىمادة ال

 

ُووفق على انضطططططططمططططام مملكططططة 

البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق 

البيئطططة العطططالميطططة المعطططادة هيكلتطططه 

بصططططططططيططغططتططهططططا الططمططعططططدلططططة حططتططى            

 األولىمادة ال

 

 

 دون تعديل

 األولىمادة ال

 

 

 دون تعديل

 األولىمادة ال

 

ممطلطكططططة    علطى انضططططططططمططططام  فق  ُوو

البحرين إلى وثيقة إنشطططاء صطططندوق 

البيئطططة العطططالميطططة المعطططادة هيكلتطططه 

بصطططططططططيططغططتططهططططا الططمططعططططدلططططة حططتططى                
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

، والمرافقة 2014سطططططططبتمبر  15

 لهذا القانون.

، والمرافقطططة  2014سطططططططبتمبر  15

 لهذا القانون.

 الثانيةمادة ال

رئططيططس مططجططلططس الططوزراء  عططلططى

 –كل فيما يخصطططططططه  –والوزراء 

قانون، ويُعمطل  هذا ال يذ أحكام  تن 

به من اليوم التالي لتاريخ نشططططططره 

 في الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

 دون تعديل

 

 المادة الثانية

 دون تعديل

 

 الثانيةمادة ال

رئطططيطططس مطططجطططلطططس الطططوزراء  عطططلطططى

 –كطل فيمططا يخصططططططططه  –والوزراء 

تن يذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به 

من اليوم التالي لتاريخ نشطططططططره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م2019أبريل  7التاريخ: 
 

 

 محد بن مبارك النعيمي احملرتم /سعادة األستاذ 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  الموضوع:

( 11إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم )

 م.2019لسنة 

 

 ،تحية طيبة وبعد،،

 

 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق معالي م2019أبريل  3بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  117م )، بمن كتابه رقالمجلس

رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق 

إل  لجنة ،  م2019( لسنة 11افق للمرسوم رقم )البيئة العالمية المعادة هيكلته، المر

لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية اجتماعلا  م2019أبريل  7وبتاريخ      

وثيقة إنشتتتاء صتتتندوق و ،المذكور ، حية اطلعت عل  مشتتتروع القانونالثاني عشرررر

 .بسضور المستشار القانوني للجنة وذلك ،الايئة العالمية المعادة هيكلته

 

لماادئ  إل  عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتلت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة ترى اللجنة سالمة      

افق للمرسوم البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرالبحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق 

 من الناحية الدستورية.،  م2019( لسنة 11رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 باستبدال قانون مشروع خبصوص

 رقم بقانون املرسوم من( 7) املادة

 تنظيم بشأن م2002 لسنة( 20)

 الثروة ومحاية واستغالل صيد

 االقرتاح ضوء يف املعد) البحرية،

 من املقدم" املعدلة بصيغته" بقانون

 (.النواب جملس
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 م2019 أبريل 07التاريخ: 

 (14رقم: )تقرير ال

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
 2002( لسنة 20( من املرسوم بقانون رقم )7بشأن مشروع قانون باستبدال املادة )

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية )املعد يف ضوء االقرتاح 
 بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب املوقر(.

 
 دور االنعقاد العادي األول من ال صل التشريعي الخامس

 

 

 : مقدمـة
( أرستتتتتتل 1د  5ص ل م ب / ف  66م، وبموجب الخطاب رقم )2019فاراير  20بتاريخ  

إل  لجنة المرافق العامة والايئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

( 20( من المرسوم بقانون رقم )7مشروع قانون باستبدال المادة )قرار مجلس النواب حول 

بشررأن تنظيم صرريد واسررتمال وحماية الثروة البحرية )المعد في ضرروء االقترا   2002لسررنة 

م دراستتتتتتته وإبداء عل  أن تت بقانون "بصرررررريمته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(،

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عربه عل  المجلس.
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 إجراءات اللجنة: -أواًل 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 المذكور في اجتماعاتلا التالية: مشروع القانونتدارست اللجنة  (1)

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2019فاراير  25 رــــــــالعاش  1

 م2019مارس  25 السادس عشر  2

 م2019مارس  31 ابع عشرـالس  3

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتلا عل  الوثائق المتعلقة بالقرار موبتتوع الاسة والدراستتة  (2)

 والتي اشتملت عل  ما يلي:

 )مرفق( والقانونية من الناحيتين الدستورية والقانونية.رأي لجنة الشؤون التشريعية  -

 )مرفق(مذكرة بالرأي القانوني للمستشارين القانونيين للجنة.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من: (3)

 المسـتشار القانوني لشؤون اللجان.  عبدالرحــــــيم علي عمــــراألستاذ  -1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة -2

 باحث قانوني. عـــــــة عــلـي ربـيــالـسيـدة أمـينـ -3

 باحث قانوني. ومـــادر الســلــــالسـيــد عـلــي نــ -4

 أخصائي إعام أول. راديـــاس العــــي عبـــــالسيد عل -5
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  والسيدة مريم أحمد الريسأمين سر اللجنةالسيد أيوب علي طريف وتول  أمانة ســر اللجنة ، 

 أمين سر لجنة مساعد بالمجلس. والسيدة نورة محمد خميسأمين سر لجنة مساعد بالمجلس، 

ا: رأي اللجنــة:
ً
 ثاني
 

( من المرسوم بقانون رقم 7مشروع قانون باستبدال المادة ) ناقشت اللجنة

صيد واستمال وحماية الثروة البحرية )المعد في بشأن تنظيم  2002( لسنة 20)

وتّم ، ضررروء االقترا  بقانون "بصررريمته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

استعراض وجلات النظر التي دارت حوله من قال أصساب السعادة أعضاء اللجنة، 

ا وتأكدت اللجنة من سالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانون ية وفقـتتتـتتتً

 لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. 

 

المادة من مادتين، تضمنت   - عن الديااجة فضاًل  - يتألف مشروع القانون

زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارستتة الصتتيد من ستتنة إل  ثالث  األولى

بشأن تنظيم  2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7سنوات، الواردة بالمادة )

 تنفيذية. المادة الثانية بينما جاءتصيد واستغالل وحماية الثروة الاسرية، 

 

مدة التراخيص الممنوحة ليقرر زيادة السد األقصتتت  لمشرررروع القانون  جاء

سرررنة  من بداًل  ثاث سرررنوا في مجال ممارستتتة الصتتتيد واألنشتتتطة المرتاطة به إل  

 تية:ا لألهداف اآلتسقيقً  واحدة

 

منح األطراف المخاطاين بأحكام المرسوم بقانون فترة زمنية كافية لمااشرة أنشطتلم  .1

ا دون ذلك، مع اإلبقاء عل  السلطة بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقً 
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ا لإلدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثالث سنوات وفقً التقديرية 

 للشروط واألوباع التي يصدر بلا قرار من الوزير.

تخفيف الضغط عل  الجلات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية  .2

 سنوية. 

 

 

، خلصتتتتت والماحظا  التي أبداها السررررادة األعضرررراءوبعد تدارس اآلراء 

ألنه وذلك ا مع مجلس النواب الموقر، توافقً اللجنة إل  الموافقة عل  مشتتروع القانون 

يُسقق مصتتلسة المرخص له باالستتتقرار في مجال عمله المرخص به لمدة تصتتل إل  

الترخيص، في ثالث ستتتنوات، كما يراعي الستتتلطة التقديرية لإلدارة المختصتتتة بمنح 

أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثالث ستتتتتتنوات والتي تمثل السد األقصتتتتتت  لمدة 

 الترخيص ألسااب قانونية وواقعية.

اشرررتملل عليه مذكرة رأي الحكومة الموقرة من ماحظا  على ما  وبشرررأن

 1978( لستتنة 14بأن التعديل يتعارض مع المرستتوم بقانون رقم )مشررروع القانون 

صدار قانون سفن في  بإ سجيل ال سالمة التي توجب ت شروط ال سفن وتسديد  سجيل ال ت

أن يكون ترخيص " :( منتته التي تنص عل 21ا لنص المتتادة )، وفقتتً الموانئإدارة 

انتلت اللجنة إل  انتفاء هذا التعارض، ألن لكل  "، فقدالمالحة ساري لمدة سنة واحدة

بإصتدار قانون  1978( لستنة 14قانون مجال تطايق، ذلك أن المرستوم بقانون رقم )

سفن للمالحة. سفن وتسديد شروط السالمة هو قانون خاص بتسجيل ال كما  تسجيل ال

( هو ترخيص خاص بالستتتتفن من حية صتتتتالحيتلا 21الترخيص الوارد بالمادة )أن 

 للمالحة، وبالتالي تتناسب معه مدة السنة المسددة لترخيص صالحية السفينة للمالحة. 

فلو ترخيص لشتتتتتتخص يعمل في مجال  أما الترخيص الذي نحن بصرررررردد ،

يناغي أن يسمل طابع االستتتتتتقرار النوعي، والذي الصتتتتتيد أو األنشتتتتتطة المرتاطة به 

صتتتتوص ما يستتتتتوجب الربط وبالتالي يختلف مجال عمل كل منلما، وال يوجد في الن



146 
 

دد الالزمتتة للترخيص، وبتتالتتتالي فال تعتتارض في اختالف متتدة  بينلمتتا من حيتتة المتتُ

 الختالف مجال عملوذلك خر، الترخيص الممنوحة أليلما عن المدة الممنوحة لآل

 لما.كل من

 

أن تجاوزا  البعض أثناء ممارسة الصيد تستوجب فحص وعما ورد من 

( لسنة 20فإن المرسوم بقانون رقم )، ابصفة دورية سنوي  والممارسا  أجهزة الصيد 

نص عل  العديد من الجزاءات المقررة عل  مخالفة أحكامه، حية تناولت  2002

( منه قررت للموظفين المنوط 31( حاالت إلغاء الترخيص، كما أن المادة )13المادة )

فللم بلم تنفيذ أحكام هذا القانون سلطة باط المخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكامه، 

د ئوللم حق دخول السفن والمصا ،تيشلاسلطة اعتراض سفن الصيد وتوقيفلا وتف

وللم  ،واألماكن التي توجد بلا األحياء الاسرية ووسائل وأدوات الصيد في الاسر والار

 ،وفسص التراخيص والدفاتر والمستندات ذات الصلة بالموبوع االطالعالسق في 

ك حالتلا إل  الجلة المختصة بتسريإو ،كما أن للم سلطة تسرير المسابر الالزمة

الدعوى الجزائية، وعل  هذا فال يتوقف فسص السفن وأدوات الصيد عل  الترخيص 

 كما أن الفسص مسله السفينة أو األدوات وليس الترخيص. ،االذي يتم سنويً 

 

، عليهان مشروع القانون ال يؤثر فإ أما بشأن الرسوم المتعلقة بالترخيص

أن " :( منه عل 10في المادة )قد نص  2002( لسنة 20ن المرسوم بقانون رقم )إإذ 

قرار من الوزير بعد موافقة مجلس  يصدر بتسديد هذه الرسوم وبإجراءات تسصيللا

يدفع رسم فإنه ثالث سنوات لمدة  أوسنة لمدة  افمن أراد ترخيصً  ،، وعليه"الوزراء

بإمكان ، وبالتالي فال مساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة، وال يمكن القول ما اختاره

االنتقاص منلا، ألن هدف مشروع القانون زيادة مدة الترخيص الستقرار أوباع 

الصيادين مع ما يترتب عليه كنتيجة مااشرة من زيادة للرسوم بمقدار المدة التي تزيد 

، وبالتالي فال تأثير ةعن سنة، واألساس في التقدير هو الرسم السالي لكل سنة عل  حد

 للدولة. عل  الميزانية العامة 
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عل  أي مشروع قانون  االتفاق المسبق مع الحكومة الموقرةوبشأن وجوب 

قد يترتب عليه زيادة األعااء المالية عل  عاتق الخزانة العامة أو االنتقاص من 

( من الدستور 109الوارد في نلاية المادة ) يا عل  النص الدستورإيراداتلا، قياسً 

عديل عل  مشروع قانون الميزانية باالتفاق مع يجوز إدخال أي توالذي يقرر أنه  "

، فإن هذا النص بما يمثله من تعاون مطلوب بين السلطتين التشريعية السكومة"

عماله عل  إوالتنفيذية، هو نص دستوري استثنائي عل  سلطة التشريع يقتصر مجال 

 إقرار مشروع الميزانية العامة، وبالتالي فال يجوز تعميم هذا النص عل  كل

مشروعات القوانين التي قد تؤثر عل  الميزانية العامة للدولة، خاصةً أن كل 

 للقاعدة العامة مشروعات القوانين للا تأثيرها عل  الميزانية العامة للدولة، وإعمااًل 

 أن االستثناء ال يجوز التوسع فيه وال القياس عليه.

 

على مشروع  مبدأ،، من حيث البالموافقةرأت اللجنة التوصية  ما تقدم، لكل

بشأن تنظيم  2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7قانون باستبدال المادة )

صيد واستمال وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء االقترا  بقانون "بصيمته 

ا مع نصوص الدستور ، لكونه جاء متفقً المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

ا لألهداف المرجوة منه المتعلقة باستقرار أمور من يعمل ومسققً والقوانين ذات الصلة 

 في مجال الصيد أو األنشطة المرتاطة به.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( من الالئسة الداخلية لمجلس الشتتتتتتورى، اتفقت اللجنة عل  39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

ا.  رديـإبراهيم منفرضا  اذـــاألست .1 ا أصليـــــــ   مقرر 

ا احتياطيـــ ا.  األستاذة منى خليــــل المؤيــــــد .2  مقرر 
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ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -رابعـ
قانون؛ فإن الفي بوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع      

 اللجنة توصي باآلتي:

 

( من المرسوم 7مشروع قانون باستبدال المادة ) على ، من حيث المبدأ،الموافقة -

بشأن تنظيم صيد واستمال وحماية الثروة البحرية  2002( لسنة 20بقانون رقم )

)المعد في ضوء االقترا  بقانون "بصيمته المعدلة" المقدم من مجلس النواب 

 .الموقر(

 

مرفق بتقرير  في الجدول الالموافقة على مواد مشروع القانون كما ورد  تفصيا   -

 اللجنة.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الازم ،،،

 

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                          مجعة حممد الكعبي           
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية 2002( لسنة 20( من املرسوم بقانون رقم )7مشروع قانون رقم )( لسنة باستبدال املادة )

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة النص النافذ

 مسمى المشروع

 

 مسمى المشروع

 

مشروع قانون رقم )( لسنة 

( من 7باستادال المادة )

( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة 

 .الاسرية

 مسمى المشروع

 

قرر المجلس الموافقة على  -

المسمى كما ورد في المشروع 

 بقانون.

 مسمى المشروع

 

  توصي اللجنة بالموافقة

المسمى كما ورد في على 

 المشروع بقانون.

 مسمى المشروع

 

مشروع قانون رقم )( لسنة 

( من 7باستادال المادة )

( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة 

 .الاسرية

 الديباجة 

 

 نسن حمد بن عيس  آل خليفة

 ملك مملكة الاسرين.

 بعد االطالع عل  الدستور،

 

 الديباجة

 

قرر المجلس الموافقة على 

في الديباجة كما ورد  

 المشروع بقانون.

 الديباجة

 

  توصي اللجنة بالموافقة

على الديباجة كما ورد  في 

 المشروع بقانون.

 الديباجة

 

 نسن حمد بن عيس  آل خليفة

 ملك مملكة الاسرين.

 بعد االطالع عل  الدستور،
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة النص النافذ

وعل  المرسوم بقانون رقم 

بشأن تنظيم  2002( لسنة 20)

صيد واستغالل وحماية الثروة 

الاسرية، المعدل بالمرسوم 

( لسنة 45بقانون رقم )

2012، 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

وعل  المرسوم بقانون رقم 

بشأن تنظيم  2002( لسنة 20)

صيد واستغالل وحماية الثروة 

الاسرية، المعدل بالمرسوم 

( لسنة 45بقانون رقم )

2012، 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 – 7 -مادة 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

( من 7المادة )يُستادل بنص 

( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

 المادة األولى

 

قرر المجلس الموافقة على 

النص كما ورد في مشروع 

 القانون.

 المادة األولى

 

  توصي اللجنة بالموافقة

ورد في على النص كما 

 مشروع القانون.

 المادة األولى

 

( من 7المادة )يُستادل بنص 

( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة النص النافذ

 

 

مدة الترخيص سنة ويجوز 

لإلدارة المختصة إصدار 

تراخيص لمدة تقل عن سنة 

وفقا للشروط واألوباع التي 

 الوزير.يصدر بلا قرار من 

واستغالل وحماية الثروة 

 ، النص اآلتي:الاسرية

مدة الترخيص ثالث سنوات  "

ويجوز لإلدارة المختصة 

إصدار تراخيص لمدة تقل عن 

ثالث سنوات وفقا للشروط 

واألوباع التي يصدر بلا 

 قرار من الوزير".

واستغالل وحماية الثروة 

 ، النص اآلتي:الاسرية

مدة الترخيص ثالث سنوات  "

ويجوز لإلدارة المختصة 

إصدار تراخيص لمدة تقل عن 

ثالث سنوات وفقا للشروط 

باع التي يصدر بلا واألو

 قرار من الوزير".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 

عل  رئيس مجلس الوزراء 

–كل فيما يخصه -والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

 

الموافقة على المادة كما 

 ورد  في المشروع بقانون.

 المادة الثانية

 

  كما  المادةالموافقة على

 ورد  في المشروع بقانون.

 المادة الثانية

 

عل  رئيس مجلس الوزراء 

–كل فيما يخصه -والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.
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 م2019فبراير  24التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد حاجي      احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

( لسنة ٢٠( من المرسوم بقانون رقم )7مشروع قانون باستبدال المادة )الموضوع: 

م بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء ٢٠٠٢

 االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(. 

 

 

 ،،تحية طيبة وبعد،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2019فاراير  20بتاريخ   

مشروع قانون باستبدال (، نسخة من 1د  5ص ل ت ق/ ف  67بمن كتابه رقم )

شأن تنظيم صيد واستغالل م ب٢٠٠٢( لسنة ٢٠( من المرسوم بقانون رقم )7المادة )

وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم 

إل  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،من مجلس النواب الموقر(

 حظات عليه للجنة المرافق العامة والايئة.وإبداء المال
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لتشتتريعية والقانونية اجتماعلا ، عقدت لجنة الشتتؤون ام2019فاراير  24وبتاريخ     

 وقرار مجلس النواب بشطططأنهالمذكور،  قانون، حية اطلعت عل  مشتتتروع الالسرررادس

 القانوني بالمجلس.وذلك بسضور المستشار 

 

لت اللجنة        قاش  –وانت لة والن مداو عد ال فة  –ب عدم مخال  قانونمشتتتتتتروع الإل  

 المذكور لماادئ وأحكام الدستور.

 

 

 

 رأي اللجنة:

( من المرسوم بقانون رقم 7مشروع قانون باستبدال المادة )ترى اللجنة سالمة 

 م بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية )المعد في٢٠٠٢( لسنة ٢٠)

من  ،ضوء االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

 الناحية الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

 والقانونية التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 بعض بتعديل بقانون االقرتاح خبصوص

 لسنة( 15) رقم بقانون املرسوم أحكام

 والنواب، الشورى جملسي بشأن م2002

: األعضاء السعادة أصحاب من واملقدم

 جاسم ودالل الرميحي، محد مخيس

 املعاودة، عبدالرمحن وعادل الزايد،

 والدكتور الفضالة، خليفة وسبيكة

 .العريض سامل أمحد
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 م2019مارس  21التاريخ: 

 (3الرقم: )

 

 التشريعية والقانونيةجلنـة الشؤون تقرير 

 (15االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )حول 

 بشأن جملسي الشورى والنواب، واملقدم من أصحاب السعادة 2002لسنة 

األعضاء: مخيس محد الرميحي، دالل جاسم الزايد، عادل عبدالرمحن 
 العريضضالة، والدكتور أمحد سامل املعاودة، سبيكة خليفة الف

 

 مقدمــة:

صاحب المعالي األستاذ علي بن استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

( المؤرخ 1د  5ص ل ت ق / ف  55رقـم ) صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

االقتراح ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة م2019فبراير  13  في

بشأن مجلسي  ٢٠٠٢( لسنة ١5المرسوم بقانون رقم ) بقانون بتعديل بعض أحكام

الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خميس حمد الرميحي، 

دالل جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد 



156 
 

من رأي ، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضسالم العريض

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 

 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

من  ولخالل دور االنعقاد العادي األ – االقتراح بقانون المذكورتدارست اللجنة  (1)

 ين التاليين:في االجتماع - خامسال صل التشريعي ال

 التاريخ االجتماع

 م2019فاراير  20 خامسال

 م2019مارس  13 الثامن

 

موضططوع باالقتراح بقانون اطلعت اللجنة أثناء دراسططتها على الوثائق المتعلقة  (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

االقتراح بقانون من إعداد األستاذ عادالموجود مذكرة بالرأي القانوني بشأن  -

 )مرفق( للجنة. ييوسف الشتلة، المستشار القانون

 

 -بدعوة من اللجنة -م 2019مارس  13الثامن المنعقد بتاريخ حضر االجتماع  (3)

سماعيل أحمد إ، األستاذ واألوقافاإلسالمية وزارة العدل والشؤون  ممثل

 .بالوزارةقانوني المستشار ، الالعصفور

 

 

  س:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجل (4)

 لشؤون اللجان. القانوني المستشار  عبدالموجود يوسف الشتلة  األستاذ .1
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 مستشار قانوني مساعد.  سهير سلطان بني حماد ةالسيد .2

 باحث قانوني بإدارة البحوث والدراسا .   السيــد محســــن علي المريـري  .3

 والسيدة زينب يوسف،، السيدة ميرفل علي حيدر سر اللجنة تول  أمانة 

 .أمناء سر بإدارة شؤون اللجانمحمد رضي،  السيدو

 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 ثانيـ

( ١5االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) تدارست اللجنة  

 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة ٢٠٠٢لسنة 

األعضاء: خميس حمد الرميحي، دالل جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، 

وتم استعراض وجلات النظر ،سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض

التي دارت حوله من قال أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

أن االقتراح بقانون يلدف وقد رأت اللجنة ، ور مستشار اللجنةوذلك بسض واألوقاف

( وذلك بزيادة المالغ المتسصل عليه من 12إل  استادال نص الفقرة الثانية من المادة )

ديناٍر(، كما تناول التعديل  200ديناٍر( بدال من ) 400عملية الترشح ليصاح الرسم )

بدال من وزارة العمل  في المادة ذاتلا تسويل تلك الماالغ إل  الخزانة العامة للدولة

والتنمية االجتماعية؛  فالعملية االنتخابية تتطلب ماالغ طائلة من حشد طاقات وظيفية 

ولجان متعددة ولفترة تزيد عل  شلرين، لذا فإنه من المناسب زيادة المالغ المتسصل 

من عملية الترشيح وتسويله إل  حساب الخزينة العامة للدولة المسؤولة عن سالمة 

 تفتاء واالنتخاب.االس

 

( من المرسوم 15وتناول االقتراح بقانون كذلك تعديل الفقرة األول  من المادة )     

 ـًاحصل عليلا المرشح المتنازل أصوات ييستلدف اعتاار األصوات التوالذي  بقانون،

وحت  ال يكون هناك من  ،االلتااس الساصل عن عملية تنازل المرشح ةإلزالباطلة 
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يستغل ثغرة سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المسددة بالمادة موبوع التعديل 

التي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل ولتسقيق أهداف ومآرب خاصة، 

خر، وقد يتولد بعض آعن الترشح بلدف إباعة األصوات عل  مرشح لصالح مرشح 

 االقتراحلألصوات التي قد يسصل عليلا المترشح المتنازل، فاعتارها  بالنساة االلتااس

مر يعالج مسألة تنازل المترشح بعد انقضاء المواعيد المسددة لذا األف باطلة . ـًاأصوات

بشأن مجلسي الشورى  2002( لسنة 15( من المرسوم بقانون رقم )15بالمادة )

 ـًاه أن يسوز المرشح المتنازل أصواتويترتب علي األصوات والنواب، وقال عملية فرز

، فإن اعتاار األصوات التي حصل االنتخابيةمن إجمالي مجموع األصوات بالدائرة 

عليلا باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل ألن الاطالن يقع عل  األصوات التي حصل 

وبالتالي يتنافس باقي المرشسين كل بسسب ما حصل عليه من أصوات،  ،عليلا هو

 .ـًاالتالي يكون إبطال تلك األصوات مناساوب

 

وعليه رأت اللجنة وجاهة االقتراح بقانون ومارراته واألسااب التي بـُنَي عليلا؛      

 لذا انتلت بعد المناقشة إل  جواز نظر االقتراح بقانون.  

 

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 ثالثــ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشطططططططورى، ات قت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

ا أصليـ ا.        ضـريــالع سالـم دـمـأح دكتورال  .١  مقرر 

ا احتياطي ا.         األستاذة سبيكة خليـــفة الفضالة .2  مقرر 
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ا: توصية اللجنة:
ً
 رابعــ

مناقشططات وما أبدي من آراء أثناء دراسططة المرسططوم بقانون، في ضططوء ما دار من      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

( لسنة ١5االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) جواز نظر -

بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  ٢٠٠٢

ل عبدالرحمن المعاودة، سبيكة خليفة خميس حمد الرميحي، دالل جاسم الزايد، عاد

 الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 دالل جـاسم الزايد                         خـميس محد الرميحي 

  رئيس اللجنة                                نائب رئيس اللجنة    

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7ملحق رقم )
 

 والقانونية التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 بعض بتعديل بقانون االقرتاح خبصوص

 لسنة( 3) رقم بقانون املرسوم أحكام

 أعضاء انتخاب نظام بشأن م2002

 أصحاب من واملقدم ،البلدية اجملالس

 محد مخيس: األعضاء السعادة

. ود حسن، علي حممد. ود الرميحي،

 خلف وعبداهلل الفاضل، عبداهلل جهاد

 . احلداد مهدي وأمحد ،الدوسري
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 م2019مارس  21التاريخ: 

 (2الرقم: )

 

 جلنـة الشؤون التشريعية والقانونيةتقرير 

( لسنة 3االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )حول 
بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية، واملقدم من أصحاب م 2002

مخيس محد الرميحي، د.حممد علي حسن، د.جهاد  السعادة األعضاء:
 خلف الدوسري، وأمحد مهدي احلداد عبداهلل عبداهلل الفاضل،

 

 مقدمــة:

علي بن  صاحب المعالي األستاذاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

( المؤرخ 1د  5ص ل ت ق / ف  56رقـم ) صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

االقتراح ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة م2019فبراير  13في 

بشأن نظام  ٢٠٠٢( لسنة 3بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

أصحاب السعادة األعضاء: خميس انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من 

حمد الرميحي، د.محمد علي حسن، د.جهاد عبدهللا الفاضل، عبدهللا خلف الدوسري، 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن وأحمد مهدي الحداد

 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 ذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف الم

من  ولخالل دور االنعقاد العادي األ – تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور (5)

 ين التاليين:في االجتماع - خامسال صل التشريعي ال

 التاريخ االجتماع

 م2019فاراير  20 خامسال

 م2019مارس  13 الثامن

 

موضططوع باالقتراح بقانون اطلعت اللجنة أثناء دراسططتها على الوثائق المتعلقة  (6)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -
مذكرة بالرأي القانوني بشأن االقتراح بقانون من إعداد األستاذ عادالموجود  -

 )مرفق( القانوني للجنة.يوسف الشتلة، المستشار 

 

 -بدعوة من اللجنة -م 2019مارس  13الثامن المنعقد بتاريخ حضر االجتماع  (7)

سماعيل أحمد إ، األستاذ واألوقافاإلسالمية وزارة العدل والشؤون  ممثل

 .قانوني بالوزارةالمستشار ، الالعصفور

 

  س:اللجنة من األمانة العامة بالمجل يشارك في اجتماع (8)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  عبدالموجود يوسف الشتلة  األستاذ .1

 مستشار قانوني مساعد.  سهير سلطان بني حماد ةالسيد .2

 باحث قانوني بإدارة البحوث والدراسا .   السيــد محســــن علي المريـري  .3
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 السيدو والسيدة زينب يوسف،، السيدة ميرفت علي حيدر تولى أمانة سر اللجنة 

 .أمناء سر بإدارة شؤون اللجان ،محمد رضي

 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 ثانيـ

( 3االقترا  بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) تدارست اللجنة 

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب  2002لسنة 

السعادة األعضاء: خميس حمد الرميحي، د.محمد علي حسن، د.جهاد عبدهللا 

النظر وتم استعراض وجلات ، الفاضل، عبدهللا خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد

التي دارت حوله من قال أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

أن االقتراح بقانون يلدف وقد رأت اللجنة ، ور مستشار اللجنةوذلك بسض، واألوقاف

نظام انتخاب بشأن  2002( لسنة 3رقم ) إل  تعديل عدٍد من مواد المرسوم بقانون

أن يسدد قرار عل  نّص  (13ستادال نص المادة )أعضاء المجالس الالدي، فاقترح ا

 -الصادر بفتح باب الترشيح النتخابات المجالس الالدية وقفله  -رئيس مجلس الوزراء 

مدةً للفتح والغلق قدرها ثالثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس الالدية، 

إذ أن أمر تسديد تلك المدة متروك لقرار رئيس مجلس الوزراء دون وبع حد أقص  

الترشيح، وأنه من المناسب أن تكون مدة تسجيل الترشيح مسددة بثالثة  لمدة فتح باب

 تعتار فترة كافية للتسجيل. حيةأيام 

 

 االقتراح بقانون تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة عشرة تناولكما ي     

عل  أن تودع زيادة رسم الترشيح، لتكون مائتي دينار، بدالً من خمسين ديناًرا، وذلك ب

 الاالغ المتسصلة في خزينة الدولة.
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وقد تضمن االقتراح بقانون تعديالً عل  الفقرة األول  للمادة السابعة عشرة، ليقرر      

ا باعتاار جميع األصوات التي حصل عليلا المرشح باطلة في حالة تنازله عن ـً حكم

لتكون بمن حاالت بطالن ن، يللمادة الرابعة والعشره ثم أباف السكم ذات الترشيح،

أو التي تعط  ألكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو  ،األصوات المعلقة عل  شرط

المثاتة عل  غير ورقة االقتراع المعدة لذلك، أو التي تسمل أية عالمة تشير إل  

وذلك إلزالة االلتااس الساصل من عملية تنازل شخصية الناخب أو تدل عليه، 

الوارد في االقتراح يسلم في سير العملية االنتخابية في أمن  المترشح، فالتعديل

 وحصانة بال أي استغالل ألي ثغرة قانونية. 

 

وعليه رأت اللجنة وجاهة االقتراح بقانون ومارراته واألسااب التي بـُنَي عليلا؛      

 لذا انتلت بعد المناقشة إل  جواز نظر االقتراح بقانون.  

 

ا: اختيار 
ً
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ثالثــ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشطططططططورى، ات قت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

ا أصليـ ا.           الحدادمهدي األستاذ أحمد  .3  مقرر 

ا احتياطي ا.  العريض سالم الدكتور أحمد .4  مقرر 
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ا: توصية اللجنة:
ً
 رابعــ

في ضططوء ما دار من مناقشططات وما أبدي من آراء أثناء دراسططة المرسططوم بقانون،      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

( لسنة 3االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) جواز نظر -

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة  ٢٠٠٢

حمد الرميحي، د.محمد علي حسن، د.جهاد عبدهللا الفاضل، عبدهللا األعضاء: خميس 

 .خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 دالل جـاسم الزايد                              خـميس محد الرميحي 

  رئيس اللجنة                              نائب رئيس اللجنة   

 


