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 (1ملحق رقم )
 

 السعادة صاحبةإىل  هالسؤال املوج

 سعادة من املقدم ،الصحة وزيرة

 بشأن احلداد مهدي أمحد العضو

 جممع لتوسعة الوزارة خطط

 سعادة ورد الطيب، السلمانية

 عليه الوزيرة
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 (2ملحق رقم )
 

 والقانونيةجلنة الشؤون التشريعية تقرير 

 لسنة( 19) رقم بقانون املرسوم خبصوص

 املرسوم أحكام بعض بتعديل م2021

 شأن يفم 1976 لسنة( 19) رقم بقانون

 األومسة
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 م 2021نوفمبر  23: خالتاري 

 ( 3الرقم: )

 

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  

بتعديل بعض أحكام املرسوم  2021( لسنة 19حول املرسوم بقانون رقم )
 يف شأن األومسة  1976( لسنة 19بقانون رقم )

 اخلامسالفصل التشريعي  - بعارال االنعقاد العادي  دور

 

 :مقدمــة

 

التشريعية والقانونية كتاب         الشؤون  لجنة  السيد علي بن صالح    معـالياستلمت 

 ( المؤرخ في 4د    5ص ل ت ق / ف    669)   رقـم  رئيس مجلـس الشـورى   الصالح 

المرسوم بقانون ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2021نوفمبر    14

  1976( لسنة  19مرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام ال   2021( لسنة  19رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي   ،في شأن األوسمة

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

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

عد(  االجتماع في المرـسوم بقانون المذكورتدارـست اللجنة   (1)   اإللكتروني )عن بــــــ 

 التالي:

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 5 4 م 2021نوفمبر   16 5

 

ــت ا    (2) على الوثائق المتعلقة بالمرســـوم بقانون موضـــوع اطلعت اللجنة أثناء دراسـ

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(  المرسوم بقانون على مجلس الشورى.خطاب عرض  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 ( مرفق . )، ومذكرته اإليضاحيةالمرسوم بقانون المذكور -

األستاذ   - قبل  من  معدة  بقانون،  المرسوم  بشأن  القانوني  بالرأي  مذكرة 

ة س ير سلطان بني اذستواأل،  للجنةالمستشار القانوني    ،عبدالموجود الشتلة

 )مرفق(. للجنة مساعدالقانوني المستشار ، الحماد

 

 :كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيي 

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 قانوني مساعدمستشار  ة سهير سلطان بني حماد ستاذ األ
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 متدرب بهيئة المستشارين القانونيين سيد إياد حسن محمد ال

 متدربة بهيئة المستشارين القانونيين نسة وعد عواد جمعة اآل

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أولأخصائي إعالم وتواصل  محمد سلمانالسيد علي  

 

 

 اللجنة:  ي رأ ثانيـًا:

 

قرار        على  واطلعت  والبحث،  الدراسة  موضوع  بقانون  المرسوم  اللجنة  ناقشت 

مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانت ت 

 إلى ما يلي:

بقانون      المرسوم  الديباجة    -  يتألف  عن  المادة   -فضالً  تضمنت  مواد،  ثالث  من 

األولى النص على أن ي نشأ وسام جديد باسم "وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 

( من المرسوم بقانون رقم  1الطبي" ي ضاف إلى األوسمة المنصوص علي ا في المادة )

لبحرين(، ويعاد ترتيب في شأن األوسمة، ويكون ترتيبه بعد )وسام ا  1976( لسنة  19)

 لذلك.  ـًاباقي البنود تبَع

 

إلى المرسوم   ا( مكررً 4، فقد نصت على إضافة مادة جديدة برقم ) أَما المادة الثانية     

في شأن األوسمة، ي منح بموجب ا وسام األمير سلمان بن   1976( لسنة  19بقانون رقم )

دنية من األطباء والممرضين في حمد لالستحقاق الطبي للطواقم الطبية العسكرية والم

وأخصائيين  إداريين  من  المساندة  الطبية  األقسام  في  والعاملين  األمامية،  الصفوف 

أو   الطارئة  الظروف  في  أو  األوبئة  انتشار  أثناء  متميزة  ِخْدمات  قدَّموا  ممن  وفنيين، 

 ك.الكوارث، كما ي منح لورثة من است شِ د من م بسبب أدائه واجبات عمله خالل ذل
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كما ي منح الوسام لألفراد والمؤسسات ممن كانت ل م إس امات وِخْدمات جليلة في الدَّعم 

أو  الطارئة  الظروف  في  أو  األوبئة  انتشار  خالل  الطبية  للج ود  والمعنوي  المادي 

 وقررت أن هذا الوسام يتألف من درجة واحدة. الكوارث.

 وأتت المادة الثالثة تنفيذية .      

 

إلى استحداث نوع جديد من األوسمة تحت مسمى "وسام   يهدف المرسوم بقانون     

منح للفئات المشار إلي ا بالنص وذلك في ـ  األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي" ي

المجال الطبي، تقديًرا للج ود المبذولة خالل العامين المنصرمين لمواج ة أزمة جائحة 

العالم    فيروس اجتاح  الذي  كثير  كورونا  به  الدول،    وتأثرت  يـ منح  من  لألفراد  بحيث 

والمؤسسات ممن كانت ل م إس امات وِخْدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للج ود 

 الطبية، وذلك خالل انتشار األوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث.

       

 

بتعديل    2021( لسنة  19، فقد صدر المرسوم بقانون رقم )ومن الناحية الدستورية     

في شأن األوسمة، استنادًا لنص    1976( لسنة  19بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

ستوفيـًا لشروط ا، حيث صدر في  38المادة ) ، أي 2021أغسطس    8( من الدستور وم 

 أثناء غيبة البرلمان بعد فض دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وقبل 

انعقاد   عرضه  بداية  تم  كما  الرابع،  والنواب على   الدور  الشورى    22في    مجلسي 

( من 38، أي خالل ش ر من تاريخ صدوره طبقـًا لما أوجبته المادة )2021أغسطس  

التشريعي وبحث مدى   امن القيام بدوره  ابمجلسي   سلطة التشريعيةالدستور وتمكين ال

 موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون ألحكام الدستور. 

 

يوجب       ما  يحدث  أن  بقوانين  المراسيم  إلصدار  الدستوري  النص  اشترط  كما 

اإلسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها جاللة  

الدولة رأس  يمثل  جاللته  باعتبار  إذ الملك  لجئة   ،  الم  الضرورة  حالة  توافر  مدى  أن 

ما  التي عادةً  الملكية  التقديرية لإلرادة  السلطة  المراسيم بقوانين يراعى في ا  إلصدار 
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تكون في محل ا بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل 

ا بقوانين  المراسيم  إصدار  الملك  لجاللة  في ا  يجوز  والتي  قوة التأخير  ل ا  تكون  لتي 

الملك هو  /أ( من الدستور أن جاللة  33القانون، وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة )

رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال ل ا ما يبررها متى قرر إصدار  

 مراسيم ل ا قوة القانون استنادًا لتوافر هذه الحالة.

 

سيس م     -حفظه هللا    -  جاللة الملك الُمفََدى  قبل   من  تخصيص هذا الوسامكما أن       

الطبية   في للج ود  والداعمين  الطبي  المجال  في  العاملين  لسائر  المعنوية  الروح  رفع 

أداء المسؤولية الوطنية وا،  ـً ا ومعنويـً مادي بذل مزيد من الج د والعطاء بما وسيعزز 

بصفٍة عاجلة للكوادر الطبية   ي عزز قدرة المملكة على تجاوز جائحة كورونا، وتقديًرا

التي عانت وتعاني من األخطار الوبائية وغيرها في فترات انتشار األوبئة والكوارث، 

 وتقديًرا لألفراد والمؤسسات الداعمة لتلك الج ود الطبية.

 

بقانون      للمرسوم  والموضوعية  القانونية  السالمة  ناحية  فقد المعروض،   ومن 

ستحدثصدر المرسوم    ا جديدً   ـًاوساممن األوسمة،    اجديدً   ـًانوع   ـًابقانون محل الرأى م 

وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي" من درجة واحدة، ي ضاف إلى "باسم  

  1976( لسنة  19( من المرسوم بقانون رقم )1األوسمة المنصوص علي ا في المادة )

الطبية العسكرية والمدنية من األطباء والممرضين في في شأن األوسمة، ي منح للطواقم  

وأخصائيين  إداريين  من  المساندة  الطبية  األقسام  في  والعاملين  األمامية،  الصفوف 

أو   الطارئة  الظروف  في  أو  األوبئة  انتشار  أثناء  متميزة  ِخْدمات  قدَّموا  ممن  وفنيين، 

     واجبات عمله خالل ذلك.  الكوارث، كما ي منح لورثة من است شِ د من م بسبب أدائه

الدَّعم   وي منح كذلك في  إس امات وِخْدمات جليلة  ل م  كانت  والمؤسسات ممن  لألفراد 

أو  الطارئة  الظروف  في  أو  األوبئة  انتشار  خالل  الطبية  للج ود  والمعنوي  المادي 

 الكوارث.
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بقانون        المرسوم  الطبي رفعًا  وجاء  المجال  في  العاملين  لسائر  المعنوية  للروح 

ا يدفع م لبذل مزيد من الج د والعطاء بما  والداعمين للج ود الطبية ماديًا ومعنويًا، ِممَّ

جائحة كورونا، وتقديًرا بصفٍة عاجلة للكوادر  ومواج ة  ي عزز قدرة المملكة على تجاوز  

الوبائية   األخطار  من  وتعاني  عانت  التي  األوبئة الطبية  انتشار  فترات  في  وغيرها 

      والكوارث، وتقديًرا لألفراد والمؤسسات الداعمة لتلك الج ود الطبية.

 

تؤكد اللجنة أن هذا النجاح المشهود يرجع إلى رعاية واهتمام جاللة الملك كما       

والتوجيه المستمر  بالقطاع الصحي والعاملين فيه،    -  حفظه هللا ورعاه  -            المفدى 

نظام   لتعزيز واستدامة وجودنفاق في هذا القطاع الحيوي  بزيادة التوسع في مجال اإل

يات وى مستعلصحي قوي وقادر على مواج ة األوبئة  بكفاءة ومنظومة صحية تعمل بأ

 . الكفاءة

    

رئيس مجلس   العهد   وتثمن اللجنة الجهود النوعية القيمة التي قام بها سمو ولي     

أسهمت  خطة استراتيجية محكمة من قبل الحكومة  والتي تمثلت في وضع،  الوزراء

عد آلية لتقدير العمل ي    إصدار المرسوم بقانونف  الوطنية،    نجاح الطواقم الطبيةفي  

الطبيةـً تكريم  ي مثل، ونسانياإلالوطني   للكوادر  البحرينية  ا  البحرين   الوطنية   بمملكة 

في مواج ة فيروس   ا كبيرً   ـًا نجاح  خالل ا  حققت من  والتي قامت باقتدار بج ود خالصة

والذي امتد إلى معالجة تداعياته وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية    كورونا المستجد،  

وتخفيف  التداعيات  هذه  مع  للتعامل  المملكة  اتخذت ا  التي  المبادرات  من  سلسلة  في 

 ا، وعن الشركات والمؤسسات المختلفة.ـً المواطنين والمقيمين أيضاألعباء عن  

 

 

الوزراء      مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  أعرب  واعتزازه  كما  تقديره  بالغ  عن   ،

بالطواقم الطبية والكوادر التمريضية التي تقف في واج ة الصفوف أمام فيروس كورونا 

لعطاء والبذل وتأدية دورها اإلنساني وتفاني ا في حماية الناس وحرص ا على ا  ،المستجد
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 ـًاعاٍل عالمي  ىمستو البحرين وهو ما كان له أبرز األثر في تحقيق مملكة  ، والمجتمعي

  في نَِسِب الشفاء والفحص المختبري والعالج والمتابعة الدقيقة للمصابين والمخالطين.

 

ما حظيت به مملكة البحرين من إشادات دولية بشأن ما اتخذته من اللجنة    تثمنكما       

وما بذلته الطواقم الطبية وكافة العاملين في المجال الصحي، واعتبارها   تدابير وآليات 

 أن يتم االقتداء ب ا واالستفادة من ا. قتستح ج ودًا

 

 

الدستورية       الناحيتين  من  بقانون  المرسوم  سالمة  ترى  اللجنة  فإن  عليه،  وبناًء 

 والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. 

 

 ـًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: لثـاث 

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشـــورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا.             وار علي المحمودـن األستـاذ  .1

 مقرًرا احتياطيًا.            محمد علي الخزاعيالدكتور   .2

 

 

 ــًا: توصية اللجنة:رابعـ

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن      

 اللجنة توصي بما يلي:

 

https://www.alayam.com/in-the-news/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
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بتعديل بعض أحكام المرسوم   2021( لسنة  19المرسوم بقانون رقم )الموافقة على     -

، لتوافر شروط إصداره المنصوص  في شأن األوسمة  1976( لسنة  19بقانون رقم )

 .( من الدستور38المادة )عليها في 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                           عادل عبدالرمحن املعاودة  

 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

 والدفاعاخلارجية  الشؤونجلنة  تقرير

 قانون مشروع خبصوص الوطين واألمن

 البحرين مملكة انضمام على باملوافقة

 احلصول بشأن ناغويا بروتوكول إىل

 العادل والتقاسم اجلينية املوارد على

 عن الناشئة للمنافع واملنصف

 التنوع باتفاقية امللحق استخدامها،

( 81) رقم للمرسوم املرافق البيولوجي،

 م2020 لسنة
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 م.  2021نوفمبر   21 التاريخ :

 ( 1الرقم: )

 

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

  اجلينية املوارد  على احلصول بشأن ناغويا بروتوكول البحرين إىل
استخدامها امللحق  نصف للمنافع الناشئة عن وامل  العادل والتقاسم

  م2020لسنة    (81)  رقم للمرسوم باتفاقية التنوع البيولوجي املرافق
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 

 مقدمـة: 

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي 

  ( المؤرخ في4د  5ص ل خ أ/ ف /662الشورى رقم )بن صالح الصالح رئيس مجلس  

مشروع قانون ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2021نوفمبر    2

بشأن   ناغويا بروتوكول  رقم ) (  لسنة )  ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى

النا للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجينية  الموارد  على  عن الحصول  شئة 

لسنة     (81)للمرسوم رقم   استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق 

اللجنة م2020 يتضمن رأي  تقرير  المالحظات وإعداد  وإبداء  تتم دراسته  أن  ، على 

 بشأنه.
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 التالية: لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 

نوفمبر    15  المنعقد بتاريخ  العاشرتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماع ا    (1)

 . م2021

 تعلقة بمشروع القانون موضوع النظراطلعت اللجنة أثناء دراست ا على الوثائق الم (2)

 والتي اشتملت على: 

 

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

بشــــأن الحصــــول على الموارد الجينية والتقاســــم العادل   ناغويا بروتوكول -

 .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام ا، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 رأي وزارة الخارجية. -

 .يوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانرأي  -

 .المجلس األعلى للبيئةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماع ب (3)
 

 

 المنصب  االسم

  وزارة اخلارجية

 سعادة السفير خليل يعقوب الخياط 
القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية  

 للشؤون القنصلية واإلدارية

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية   أنس يوسف السيد  

  محمد عيسى األنصاري 

 

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية 
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 المنصب  االسم

 اجمللس األعلى للبيئة -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 محمد األمين حسن الصادق
 المستشار القانوني بشؤون الزراعة 

 بالوزارة  والثروة البحرية

 الوسمينوف علي 
القائم بأعمال مدير إدارة التنوع  

 المجلس األعلى للبيئة  -الحضري

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون برلمانية  حصة الحداد 

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيي 
 مستشار قانوني  د. ميادة مجيد معارج 

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي 

 باحث سياسي محمد عادل العجيمي 

 شؤون اللجان إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة زينب يوسف خليل 

 والتواصل  اإلعالم قسم 

 أخصائي إعالم وتواصل أول السيد حسين ماجد 

 

 

ا
ا
 الشؤون التشريعية والقانونية:رأي جلنة  -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 
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ا
ا
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ثالثـــ

 اآلتي: خارجيةوزارة البينت 

ا من حرص وزارة الـخارجـية على الوـفاء   -1 ـبااللتزاـمات اـلدولـية وتحقيق انطالقـً

المزيد من التعاون بين الدول في المـسائل ذات الطابع الدولي، بما في ا المتعلق 

ال ذًا لمـبادم ميـثاق األمم المتـحدة والوـثائق اـلدولـية التي تنوع البيولوجيـب ، وتنفـي

أن   ناغويا بروتوكول مملكة إلىالالتزمت ب ا مملكة البحرين؛ يأتي انضـمام  بـش

الحصـول على الموارد الجينية والتقاسـم العادل والمنصـف للمنافع الناشـئة عن 

 .استخدام ا، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

ا -2 ـــم أتي انضــ اه المجتمع ـي ا تـج ا منـ  ذا البروتوكول التزامـً ة البحرين لـ  م مملـك

الدولي، لكون ا إحدى الدول المسـتفيدة للعديد من الخدمات المرتبطة باسـتغالل  

ة   دول الموقـع ة لـل ادم ملزـم ذه القوانين والمـب التنوع البيولوجي، ونظًرا لكون ـه

م حســن اســتغالل شــأنه أن يســاهم في تنظي من األمر الذيأو المنضــمة إلي ا،  

الموارد الطبيعـية لـلدوـلة، بـما يحقق النمو واالزدـهار والرـخاء لمملـكة البحرين 

 وشعب ا الكريم.

ــاهم في تأكيد  -3 ي دف البروتوكول إلى تحقيق أهداف التنوع البيولوجي الذي يسـ

ــم  ــيادية لمملكة البحرين على مواردها الطبيعية، كما يحقق التقاسـ  الحقوق السـ

الموارد الجينية، بما يحافظ على  العادل والمنـصف للمنافع الناـشئة عن اـستخدام

ــاء على الفقر وتحقيق األمن  ــتدام والقضـ ــتخدامه المسـ التنوع البيولوجي واسـ

الغذائي والصــحة العامة والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، إضــافة إلى 

ائر دول العالم المنضــــمة تعزيز مبدأ التعاون الدولي بين مملكة البحرين وســــ

 لالتفاقية.

 من ا جميع ( دولة، 131)  يبلغ عدد الدول الموقعة والمنضــمة إلى البروتوكول  -4

ة ة  (6و)  ،دول مجلس التـعاون ـلدول الخليا العربـي ة  : )هي  دول عربـي جم ورـي

ــر العربـية، المملـكة   ــمـيةاألردنمصــ جم ورـية ،  ـيةلبـنانالجم ورـية ال، ـية الـ اشــ

 (.الجم ورية التونسية، ةسورية العربية الالجم وريالسودان، 
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ارابع
ا
 :وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيرأي  -ـــ

 

ــؤون البـلدـيات والتخطيط العمراني  دت ـبأ  ـــغال وشــ موافقتـ ا على   وزارة األشــ

ــريع   ــروع الـقانون الـمذكور، وتوافق رأيـ ا مع الرأي اـلذي انتـ ت إلـيه هيـئة التشــ مشــ

ــروع  مالحـظات  الوزارة    كـما أـيدت   والرأي الـقانوني، المجلس األعلى للبيـئة على مشــ

 القانون.

 

ا 
ا
 :اجمللس األعلى للبيئةرأي  -خامســ

 

ــيادة الدول أكد المجلس األعلى للبيئة أهمية   ــمام للبروتوكول لتعزيز سـ االنضـ

ــول الدول األخرى على هذه الموارد، مع حفظ  ــ ولة حصـ على مواردها الجينية، وسـ

د من األنواع التي حقوق جميع األطرا ــن العـدـي ا أن مملكـة البحرين تحتضــ ف، مبينـً

ويق ا على نط تخدام ا من قبل الـشركات العالمية إلنتاج منتجات يتم تـس اق باإلمكان اـس

ل عن ) ا ال يـق ال ـم ل المـث ــبـي ا على ســ ــع، منـ  اري واســ ات  81تـج اـت ا من  النـب ( نوعـً

واألعشـاب الطبية، والمعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الجينية التي يزخر ب ا الطب 

تغالل الدول  تدعي ضـرورة حمايته من اـس عبي المتوارث في البحرين، وهو ما يـس الـش

انضــمام المملكة إلى بروتوكول ناغويا، وأنه في والشــركات التجارية، ويبرر جدوى 

ــتيفـاء عـدد من االلتزامـات   حـال إقرار البروتوكول يتعين على مملكـة البحرين اســ

إقراره تفوق  المرجوة من  العوائــد  البروتوكول، غير أن  العــامــة تجــاه  والمتطلبــات 

ود إيجابي التبعات االقتـصادية التي قد تنـشأ جراء االنـضمام إليه، حيث ـسيكون له مرد

 على عدة نواحي من ا:

 

ــتفيدة من البروتوكول نظًرا  - تصــنف مملكة البحرين في مصــاف الدول المس

ألن ا ال تمتلك العديد من مراكز األبحاث والمؤـسـسات الـصناعية التي تو ف 

التكنولوجيا األحيائية إلجراء بحوث متطورة على الموارد الجينية المستوردة 
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 من الدول األخرى.

اه  - يـس م البروتوكول في بناء القدرات الوطنية في ميدان التنوع البيولوجي،  ـس

 وذلك من خالل تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في هذا المجال.

ــيبرز الج ود التي تبذل ا المملكة   - ــمام مملكة البحرين للبروتوكول سـ إن انضـ

ــوص الحفـا  على التنوع   ــبيـل حمـايـة البيئـة )وعلى وجـه الخصــ في ســ

 ( على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.البيولوجي

 

ا
ا
 رأي اللجنــة: -سادس

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

بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  ناغويا بروتوكول  البحرين إلى 

البيولوجي،  التنوع  باتفاقية  الملحق  استخدامها،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف 

رقم   المرافق  ممثلي  ، م2020لسنة     (81)للمرسوم  األشغال   من:كل    مع  وزارة 

العمراني والتخطيط  البلديات  للبيئة،   ،وشؤون  األعلى  والمجلس  الخارجية،  ووزارة 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمستشار القانوني للجنة،  

قانون من الناحيتين الدستورية مشروع البمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة  

 ،على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون اللجنة  ، كما اطلعت  والقانونية

الج ناغويا بروتوكولوعلى   الموارد  على  الحصول  العادل بشأن  والتقاسم  ينية 

 .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام ا، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 

، حيث  ومرفق واحد،  ( مادة36من )   -فضالً عن الديباجة-ويتألف البروتوكول  

التقاسم العادل والمنصف    من البروتوكول هدفه األساس المتمثل في  المادة األولىبينت  

الموارد الجينية من خالل الحصول بصورة مالئمة على   الناشئة عن استخدامللمنافع  

التنوع  يحفظ  بما  مالئمة  بصورة  الصلة  ذات  التكنولوجيات  ونقل  الجينية  الموارد 

المصطلحات   سريانالثانية  المادة  وقررت    البيولوجي، واالستخدام المستدام لمكوناته،

( المادة  في  ل ا 2المعرفة  مضيفة  البروتوكول،  على  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  من   )
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مصطلحات أخرى مثل "مؤتمر األطراف" و"استخدام الموارد الجينية" و"التكنولوجيا 

المجال الموضوعي لتطبيق البروتوكول الذي يشمل    المادة الثالثة وحددت    "،األحيائية

الجينية   ب ا، الموارد  المرتبطة  التقليدية  والمعارف  استخدام ا،  عن  الناشئة  والمنافع 

المادة ) المعارف في إطار  الناشئة عن استخدام هذه  التنوع  15والمنافع  اتفاقية  ( من 

، مؤكدة مع االتفاقيات والصكوك الدوليةعالقة  الفقد بينت  المادة الرابعة  أما  ،  البيولوجي

ألحك تنفيذ  صك  هو  البروتوكول  التنوع أن  اتفاقية  في  المنافع  وتقاسم  الحصول،  ام 

البيولوجي، وأنه ال يؤثر على حقوق والتزامات أي طرف ناتجة عن أي اتفاق دولي 

ت ديدات  أو  في أضرار  يتسبب  ال  وبما  بعض ا  الصكوك  هذه  فيه  تدعم  الذي  بالقدر 

الخاصة   األحكام  حتى السابعة  الخامسة  من  ادو المخطيرة للتنوع البيولوجي، ونظمت  

بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول على الموارد الجينية، والمعارف التقليدية 

المرتبطة بالموارد الجينية، حيث أكدت هذه المواد على أن يتم تقاسم المنافع الناشئة 

ال والتسويق  الالحقة  االستخدامات  عن  فضاًل  الجينية  الموارد  استخدام  تجاري عن 

الموارد   ل ذه  المقدم  الطرف  مع  ومنصفة  عادلة  ل ذه -بطريقة  منشأ  بلد  كان  سواء 

التنوع  اتفاقية  ألحكام  وفقًا  مشروعة،  بطريقة  علي ا  حصل  قد  كان  أو  الموارد 

  المادة الثامنةكما لفتت    وذلك بناء على شروط متفق علي ا بصورة متبادلة،    -البيولوجي

لى كل طرف أن يضع ا في اعتباره عند إعداد وتنفيذ يتعين ع  إلى اعتبارات خاصة

تشريعاته أو متطلباته التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، تتمثل في ت يئة وتشجيع 

البيولوجي   التنوع  حفظ  في  تس م  التي  لحاالت   وإيالءالبحوث  الواجب  االعتبار 

الطوارم التي ت دد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات والنظر في أهمية 

في حين حثت  الغذائي،  لألمن  الخاص  ودورها  والزراعة  لألغذية  الوراثية  الموارد 

على تشجيع المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة األطراف  المادة التاسعة  

، استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناتهعن  

أحكاًما تتعلق بالتعاون الدولي بين   المواد من العاشرة حتى السادسة عشرةووضعت  

البروتوكول في مجال تقاسم المنافع، من خالل النظر في وضع آلية عالمية أطراف  

المنافع لتقاسم  استخدام متعددة األطراف  الدولي في حاالت  التعاون  ، وعلى األخص 
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تنفيذ األطراف   بما يضمن مراعاة  الحدود،  التقليدية عبر  الجينية والمعارف  الموارد 

اللتزامات ا بموجب البروتوكول في إطار احترام التشريعات المحلية والقوانين العرفية 

الدولي و التعاون  يتحقق  في ا كل للمجتمعات األصلية والمحلية، حيث  يعين  فقًا آللية 

طرف نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية بالحصول على المنافع وتقاسم ا، كما 

ينشئ البروتوكول غرفة تبادل المعلومات للحصول على المنافع والمعلومات وتقاسم ا 

المواد من السابعة عشر حتى  وبينت  وذلك دون اإلخالل بحماية المعلومات السرية،  

والعشرينالرابع البروتوكول  ة  ألحكام  االمتثال  دعم  المحلي   آليات  وللتشريع 

ب ا،  المرتبطة  التقليدية  والمعارف  الجينية،  بالموارد  المتعلقة  التنظيمية  والمتطلبات 

الجينية  الموارد  استخدام  بشأن  الشفافية  تدابير لرصد وتعزيز  اتخاذ  وذلك من خالل 

تشمل تعيين نقاط تفتيش وإصدار ش ادة امتثال معترف ب ا دوليًا كدليل على أن المورد 

يني الذي تشمله قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة وفقًا للتشريع المحلي، كما الج

تلزم هذه المواد كل طرف بأن يشجع مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية والمعارف  

التقليدية المرتبطة ب ا على إدراج أحكام ضمن عقودهم تعالا تسوية المنازعات التي 

االختص تحديد  خالل  من  بين م  تنشأ  التطبيق قد  الواجب  والقانون  القضائي  اص 

البديلة لتسوية المنازعات كالوساطة أو التحكيم،   يشجع   هوفي اإلطار ذاتوالخيارات 

البروتوكول كل طرف على إعداد وتحديث واستخدام بنود تعاقدية نموذجية تتضمن 

نات الشروط المتفق علي ا بصورة متبادلة، باإلضافة إلى إعداد وتحديث واستخدام مدو

المتعلقة  المعايير  أو  الممارسات  وأفضل  التوجي ية  والمبادم  الطوعية  السلوك 

بالحصول على المنافع وتقاسم ا، واتخاذ التدابير الالزمة لزيادة التوعية بأهمية الموارد 

التعاون  المواد األطراف على  ب ا، وتحث هذه  المرتبطة  التقليدية  الجينية والمعارف 

ا بناء  في  بين ا  لتنفيذ فيما  المؤسسية  والقدرات  البشرية  الموارد  وتعزيز  لقدرات 

البروتوكول على نحو فعال، وعلى التعاون في نقل التكنولوجيا من خالل براما البحث 

التكنولوجيا البحوث في مجال  التقني والعلمي وأنشطة  ، وأخيًرا، األحيائية  والتطوير 

غير األطراف على االنضمام فإن هذه المواد تحث أطراف البروتوكول على تشجيع  

 إليه والمساهمة بمعلومات مناسبة في غرفة تبادل المعلومات وتقاسم المنافع.
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الداخلية    اآلليات المواد من الخامسة والعشرين حتى الحادية والثالثين  ونظمت  

المالية، ومؤتمر األطراف   المالية والموارد  المتضمنة: اآللية  للبروتوكول،  وال يكلية 

حيث يعمل مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي كاجتماع ألطراف البروتوكول، 

وال يئات الفرعية التي تنشئ ا اتفاقية التنوع البيولوجي والتي من الممكن أن تخدم هذا 

( من اتفاقية التنوع البيولوجي التي 24واألمانة المنشأة بموجب المادة )  البروتوكول،

البروتوكول، والرصد واإلبالغ حيث يقوم كل طرف برصد تنفيذ  تعمل كأمانة ل ذا 

التزاماته بموجب البروتوكول وإبالغ مؤتمر األطراف بالتدابير التي اتخذها لتنفيذه، 

ية وآليات مؤسسية لتعزيز االمتثال ألحكام واعتماد مؤتمر األطراف إلجراءات تعاون

 البروتوكول، وقيامه بالتقييم واالستعراض الدوري لفاعلية البروتوكول.

 

األحكام الختامية   المواد من الثانية والثالثين حتى السادسة والثالثينوتضمنت  

الصك إيداع  تاريخ  من  التسعين  اليوم  في  نفاذه  وبدء  البروتوكول،  بتوقيع   المتعلقة 

االقتصادي  التكامل  منظمات  أو  للدول  االنضمام  أو  القبول  أو  للتصديق  الخمسين 

اإلقليمي األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وعدم جواز إبداء التحفظات عليه أو 

والصينية  العربية  نصوصه  تتساوى  حيث  الحجية  ذات  ونصوصه  منه،  االنسحاب 

 نية في الحجية. واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبا

 

ما يمكن   -على سبيل المثال ال الحصر-تضمن    مرفق البروتوكول وأخيًرا، فإن  

اعتباره منافع نقدية، كالمدفوعات المقدمة، ورسوم الترخيص، وتمويل البحوث، كما 

األبحاث، والتطوير،   نتائا  النقدية، كتقاسم  المنافع غير  اعتباره من  يمكن  ما  تضمن 

 سية، وفوائد األمن الغذائي والمعيشي.وبناء القدرات المؤس

 

وباستعراض أحكام البروتوكول تبين أنه ال يتعارض مع أحكام الدستور، وأنه  

( من الدستور.  37يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون، إعمااًل لحكم الفقرة الثانية من المادة )

قانون بالموافقة وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع  

الحصول على الموارد الجينية بروتوكول ناغويا بشأن    على انضمام مملكة البحرين إلى



128 
 

التنوع  باتفاقية  الملحق  استخدام ا،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم 

يتألفالبيولوجي والذي  ال-  ،  عن  تضمنت  من    -ديباجة فضاًل  األولى مادتين،    المادة 

 تنفيذية. ةني المادة الثاتوكول ناغويا. فيما جاءت رواالنضمام إلى ب الموافقة على

 

بشأن الحصول على وأكدت اللجنة على أهمية االنضمام إلى بروتوكول ناغويا   

الملحق  استخدام ا،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجينية  الموارد 

مملكة البحرين لمساندة الج ود   إطار سعي ، والذي يأتي في  باتفاقية التنوع البيولوجي

الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا ألهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي 

، حيث 1996( لسنة  18صادقت علي ا مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم ) 

( المادة  ال15تنظم  الموارد  على  بالحصول  المتعلقة  األحكام  من ا  ضوء (  في  جينية 

 اإلقرار بحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية.

    

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء 

، خلصت اللجنة إلى توصيت ا بالموافقة من حيث مشروع القانوناللجنة، ونظًرا ألهمية  

بالتعديالت التي أجراها    ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع  المبدأ على  

 وفق الجدول المرفق. مجلس النواب عليه، 

 

اسابع
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 

ا.  نانسي دينا إيلي خضوري  األستاذة سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا.  يوسف أمحد حسن الغتم  األستاذسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر
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ا
ا
 توصيـة اللجنـة: -ثامنـــ

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن في ضوء ما دار من  

 اللجنة توصي بما يلي:
 

مشروع قانون رقم ) (  لسنة )  ( بالموافقة على  على  الموافقة من حيث المبدأ   -

إلى البحرين  مملكة  الموارد   ناغويا بروتوكول  انضمام  على  الحصول  بشأن 

والمنصف   العادل  والتقاسم  الملحق  الجينية  استخدامها،  عن  الناشئة  للمنافع 

 .م2020لسنة    (81)للمرسوم رقم  باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق 

الموافقة على نصـــوص مواد مشـــروع القانون كما وردت تفصـــيالً في الجدول  -

 .المرفق 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 فيصل راشد النعيمي                                      يوسف أمحد الغتم   
 رئيس اللجنةنائب رئيس اللجنة     
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 بشأن   ناغويا بروتوكول  بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى (  (  لسنة ) مشروع قانون رقم )

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي  

  م2020لسنة   )81 (للمرسوم رقم المرافق 
 

نصوص مواد مشروع القانون 

 الحكومة كما وردت من 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة

 المسمى 

 

  (  (  لسنة ) مشروع قانون رقم )

بالموافقة على انضمام مملكة  

  ناغويا بروتوكول  البحرين إلى 

بشأن الحصول على الموارد  

الجينية والتقاسم العادل 

والمنصف للمنافع الناشئة عن 

استخدامها، الملحق باتفاقية  

 التنوع البيولوجي  

 المسمى 

 

الموافقةة لى  المسةةةةةم   كمةا ور   

 في مشروع القانون.

 المسمى 

 

الموافقةة لى  المسةةةةةم   كمةا ور  

 في مشروع القانون.

 المسمى 

 

  (  (  لسنة ) رقم )مشروع قانون  

بالموافقة على انضمام مملكة  

  ناغويا بروتوكول  البحرين إلى 

بشأن الحصول على الموارد  

 الجينية والتقاسم العادل 

والمنصف للمنافع الناشئة عن 

استخدامها، الملحق باتفاقية  

 التنوع البيولوجي  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 الحكومة كما وردت من 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خىيفة         آل  ليس   بن  حم   نحن 

 .ممىكة البحرينمىك 

 الديباجة 
 

 قرر المجىس إجراء ما يىي: 

 

تغيير لبةار  االنةاشةةةةة(ةة لنهةا   -

ا عننن لةةتةةكةةون  النننننناشننننننئنننة 

  .استخدامها،

  قبةل مجلسإضةةةةةافةة كىمةة ا -

فةي  الةوار    االةنةوار   كةىةمةةةة 

 الفقر  األخير  من ال يباجة.

 نص الديباجة بعد التعديل:

خىيفة         آل  ليس   بن  حم   نحن 

 .مىك ممىكة البحرين

 الديباجة 
 

الموافقةة لى  قرار مجىس النوار  

 إجراء التع يالت التالية:  ب

تغيير لبةار  االنةاشةةةةة(ةة لنهةا   -

ا عننن  لةةتةةكةةون  النننننناشننننننئنننة 

  .استخدامها،

  قبل كىمة  مجلسإضافة كىمة ا -

الةفةقةر   فةي  الةوار    االةنةوار  

 األخير  من ال يباجة.

 نص الديباجة بعد التعديل:

خىيفة         آل  ليس   بن  حم   نحن 

 .مىك ممىكة البحرين

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خىيفة          آل  ليس   بن  حم   نحن 

 .مىك ممىكة البحرين
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نصوص مواد مشروع القانون 

 الحكومة كما وردت من 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة

 لى  ال ستور،  االطالع بع  

  18ولى  المرسوم بقانون رقم ا

لى     1996لسنة   بالتص يق 

ولى    البيولوجي،  التنوع  اتفاقية 

الحصول   ناغويا بروتوكول بشأن 

والتقاسم   الجينية  الموار   لى  

الناش(ة   لىمنافع  والمنصف  العا ل 

التنوع    هالن باتفاقية  المىحق 

في ناغويا في    المحرر  البيولوجي،

شهر  من  والعشرين  التاسع  اليوم 

لام   األول  تشرين   / أكتوبر 

2010 ، 

 

 لى  ال ستور،  االطالع بع  

  18ولى  المرسوم بقانون رقم ا

لى     1996لسنة   بالتص يق 

ولى    البيولوجي،  التنوع  اتفاقية 

الحصول   ناغويا بروتوكول بشأن 

والتقاسم   الجينية  الموار   لى  

 الناشئةالعا ل والمنصف لىمنافع  

باتفاقية    استخدامها،  عن المىحق 

البيولوجي، في    التنوع  المحرر 

شرين ناغويا في اليوم التاسع والع

األول   تشرين   / أكتوبر  من شهر 

 ،2010لام 

 لى  ال ستور،  االطالع بع  

  18ولى  المرسوم بقانون رقم ا

لى    1996لسنة   بالتص يق 

ولى   البيولوجي،  التنوع  اتفاقية 

الحصول   ناغويا بروتوكول بشأن 

والتقاسم  الجينية  الموار   لى  

لىمنافع   والمنصف   الناشئةالعا ل 

باتفاقية    استخدامها،  عن المىحق 

البيولوجي، في   التنوع  المحرر 

ناغويا في اليوم التاسع والعشرين 

األول   تشرين   / أكتوبر  شهر  من 

 ،2010لام 

 لى  ال ستور،  االطالع بع  

ا رقم  بقانون  المرسوم    18ولى  

بالتص يق لى  اتفاقية   1996لسنة  

ولى   البيولوجي،  التنوع 

الحصول  ناغويا بروتوكول بشأن 

لى  الموار  الجينية والتقاسم العا ل 

لىمنافع    عن   الناشئةوالمنصف 

التنوع   استخدامها،  باتفاقية  المىحق 

ناغويا في    البيولوجي، المحرر في 

شهر   من  والعشرين  التاسع  اليوم 

 ،2010أكتوبر / تشرين األول لام  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 الحكومة كما وردت من 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة

والنوار   الشورى  مجىس  أقر 

ص قنا   وق   نصه،  اآلتي  القانون 

 لىيه وأص رناه:

الشورى   مجىس    مجلس و أقر 

وق    نصه،  اآلتي  القانون  النوار 

 ص قنا لىيه وأص رناه:

الشورى   مجىس    مجلس و أقر 

وق   نصه،  اآلتي  القانون  النوار 

 ص قنا لىيه وأص رناه:

 

النوار    مجلسو أقر مجىس الشورى  

القانون اآلتي نصه، وق  ص قنا لىيه 

 وأص رناه:

 

 األولىمادة ال

 

 

 

ممىكة   انضمام  لى   ُووفق 

إل    وكول بروتالبحرين 

لى    ناغويا الحصول  بشأن 

 األولىمادة ال

افةة لالمةة  قرر المجىس إضةةةةة -

ا كةىةمةةةة  ،الةفةةةاصةةةةةىةةةة  بةعةةة     

 ااستخ امها .

 نص المادة بعد التعديل:

ممىكة   انضمام  لى   ُووفق 

إل    وكول بروتالبحرين 

لى    ناغويا الحصول  بشأن 

 األولىمادة ال

مةجةىةس   - قةرار  لةىة   الةمةوافةقةةةة 

إضةةافة لالمة الفاصةةىة النوار ب

   بع  كىمة ااستخ امها .،ا

 نص المادة بعد التعديل:

مةمةىةكةةةة   انضةةةةةمةةةام  لةىة   ُووفةق 

إلةة    وكةةول  بةةروتةةالةةبةةحةةريةةن 

بشةةةةةأن الحصةةةةةول لى    نةاغويةا

 األولىمادة ال

 

 

 

ُووفق لى  انضمام ممىكة البحرين  

بشأن   ناغوياوكول  بروتإل   

الجينية  الموار   لى   الحصول 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 الحكومة كما وردت من 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة

العا ل   والتقاسم  الجينية  الموار  

لن  الناش(ة  لىمنافع  والمنصف 

التنوع   باتفاقية  المىحق  استخ امها 

المحرر في ناغويا في    البيولوجي،

شهر  من  والعشرين  التاسع  اليوم 

لام   األول  تشرين   / أكتوبر 

 والمرافق لهذا القانون.   ،2010

العا ل   والتقاسم  الجينية  الموار  

لن  الناش(ة  لىمنافع  والمنصف 

المىحق باتفاقية التنوع    ،استخ امها

المحرر في ناغويا في    البيولوجي،

شهر  من  والعشرين  التاسع  اليوم 

لام   األول  تشرين   / أكتوبر 

 والمرافق لهذا القانون.   ،2010

الموار  الجينيةة والتقةاسةةةةةم العةا ل  

والمنصةةةةف لىمنافع الناشةةةة(ة لن  

المىحق باتفاقية التنوع    ،اسةتخ امها

المحرر في ناغويا في   البيولوجي،

اليوم التاسةةع والعشةةرين من شةةهر  

لةةةام   األول  تشةةةةةريةن   / أكةتةوبةر 

 والمرافق لهذا القانون.  ،2010

لىمنافع  والمنصف  العا ل  والتقاسم 

لن   المىحق    ،استخ امهاالناش(ة 

البيولوجي، التنوع  المحرر   باتفاقية 

التاسع  اليوم  في  ناغويا  في 

والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين  

لام   لهذا   ،2010األول  والمرافق 

 القانون. 

 الثانيةمادة ال

 

الةو راء    لةىة  مةجةىةس  ر(ةيةس 

 – كةل  فيمةا يخصةةةةةه    – والو راء 

تنفيةذ أحكةام اةذا القةانون، ويُعمةل  

 الثانيةمادة ال

الما   كما ور   نص  الموافقة لى   

 في مشروع القانون.

 

 الثانيةمادة ال

المةا   كمةا ور  نص  الموافقةة لى   

 في مشروع القانون.

 

 الثانيةمادة ال

الةةو راء   لةةىةة  مةةجةةىةةس  ر(ةةيةةس 

  –كةل  فيمةا يخصةةةةةه    – والو راء  

تنفيةذ أحكةام اةذا القةانون، ويُعمةل بةه 

من اليوم التةالي لتةارين نشةةةةةره في  

 الجري   الرسمية.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 الحكومة كما وردت من 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة

به من اليوم التالي لتارين نشةةةةره  

 في الجري   الرسمية.
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 م2021نوفمبر   3: التاريخ

 

 

 احملرتم       فيصل راشد النعيميسعادة األستاذ/  

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول  الموضوع:  

للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجينية  الموارد  على  الحصول  بشأن  ناغويا 

للمرسوم رقم الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق  

 . 2020( لسنة 81)

 

 

رئيس أرفق  م،  2021نوفمبر    2بتارين        الصالح  بن صالح  السيد علي  معالي 

مشروع قانون  نسخة من  ،   4     5ص ل ت ق/ ف    663م ا، ضمن كتابه رقالمجلس

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على 

الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق الموارد  

( رقم  للمرسوم  المرافق  البيولوجي،  التنوع  لسنة  81باتفاقية  لجنة   إلى ،2020( 

لىيه لىجنة الشؤون  ته وإب اء المالحظات  الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 الخارجية وال فاع واألمن الوطني. 
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لق ت لجنة الشةةةؤون التشةةةريعية والقانونية اجتمالها    م2021نوفمبر  3وبتارين      

وقرار مجىس   ،بروتوكوللوا،  المةذكور  مشةةةةةروع القةانون، حية  اطىعةت لى   الثنالن 

،  مسةةةةتشةةةةار القانونيالقانوني المع  من قبل رأي الالناقشةةةةت كما   النوار بشةةةةأنه،

 .والمستشار القانوني المسال  لىجنة

 

لمبا ئ    قانونمشةةروع الإل  ل م مخالفة   – بع  الم اولة والنقاش   – وانتهت الىجنة        

  .وأحكام ال ستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى   ترى الىجنة سالمة     

والمنصف بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  

المرافق  البيولوجي،  التنوع  باتفاقية  الملحق  استخدامها،  عن  الناشئة  للمنافع 

  .من الناحيتين ال ستورية والقانونية ،2020( لسنة 81للمرسوم رقم )

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 (4ملحق رقم )
 

 مشروع خبصوص اخلدماتجلنة   تقرير

 احلرفية املنتجات محاية بشأن قانون

)املعد يف ضوء االقرتاح  ،الوطنية التقليدية

 من املقدم ــ ةبصيغته املعدل ــبقانون 

 (النواب جملس
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 م2021نوفمبر  24التاريخ: 

 

 (7رقم ) التقرير 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

 قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية مشروعحول 

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الرابع 
 

 مقدمــة: 

  5ص ل خ ت / ف    660، وبموجر الخطار رقم ام2021نوفمبر     2ن  بتاري 

 ، أحال صاحر المعالي السي  لىي بن صالح الصالح ر(يس مجىس الشورى 4   

الخ مات   لجنة  إل   التقىي ية الموقر  الحرفية  المنتجات  بشأن حماية  قانون  مشروع 

  االمع  في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المع لة" المق م من مجىس النوار    الوطنية

لىجنة بشأنه ليتم لرضه لى  المجىس لمناقشته و راسته وإل ا  تقرير يتضمن رأي ا

 .الموقر
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 إجراءات اللجنة:-  أوالا 

 مشروع القانون المذكور في االجتمالات اآلتية:ت ارست الىجنة  (1)

 التاريخ  االجتماع 

 م 2021نوفمبر  9 5

 م 2021نوفمبر   16 6

 م 2021نوفمبر   23 7
 

ــت ا على الوثائق المتعلقة    (2) موضــوع  بمشــروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراس

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

مشةةةةةروع القةانون المةذكور، ومةذكرتةا الحكومةة واي(ةة التشةةةةةريع والرأي القةانوني.    -

 )مرفق(

 )مرفق(. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجىس الشورى -

 )مرفق(  .قرار مجىس النوار بشأن مشروع القانون ومرفقاته -

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع السادس كل من: •
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 من األمانة العامة بالمجلس:  اللجنةات شارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  الدكتور موفق سمور المحاميد 

 باحث قانوني   محسن علي الغريري 

 مشرف البحوث العامة  منى ابراهيم العيد 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 اإلعالم والتواصل قسم 

 أخصائي إعالم وتواصل  صادق جعفر الحلواجي 

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي   -ثانيــ

 

 المنصب  االسم

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 خالد عبدالرحمن اسحاق
القائم بأعمال وكيل الوزارة والوكيل المساعد 

 لتنمية المجتمع

 مستشار قانوني محمود متوليالدكتور أسامة كامل 

 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل 

 خليفة
 مدير إدارة التراث الوطني

 مدير إدارة الحرف اليدوية شوق العلوي

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون برلمانية  حمد محمد الطائي
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مشةةروع رأت لجنة الشةةؤون التشةةريعية والقانونية بمجىس الشةةورى سةةالمة 

 .ال ستوريةة  من الناحي  القانون

 

ا
ا
 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي  -ثالثـ

 

مشروع األسر المنتجة البحرينية ق  تم    أك َّ ممثىو و ار  العمل والتنمية االجتمالية أن

متنولة من المنتجات التي تقوم األسر  بصنعها   طا(فة  وشملم،  1978طرحه منذ لام  

اطة، وصنالة السفن وغيراا، باإلضافة إل  في المن ل كاألغذية، والخ ف، والخي

 الحرف التقىي ية التي تتمي  بها ممىكة البحرين. 

ممثىو   بي ن  المن لية،  لىمشاريع  االجتمالية  والتنمية  العمل  و ار   إطار  لم  وفي 

الو ار  أنه ق  تم إشراك األسر المنتجة في مجمولة من ال ورات الت ريبية وورش 

تأايىهم يضمن  بما  التصميم   العمل  مرك   ويقوم  وحرفية،  فنية  مهارات  وإكسابهم 

المحىي  السوق  متطىبات  مع  يتماش   بما  به  المىتحقين  منتجات  بتطوير  واالبتكار 

والخارجي من خالل التوجيه والت رير لى  التقنيات الح يثة في التصميم واإلنتاج  

مل مرك  التمي  الحرفي لضمان تسويق منتجاتهم  اخل وخارج ممىكة البحرين، كما يع

أام  لى   بالبرنامج  المىتحقين  وتأايل  ت رير  لى   المن لية  المشرولات  لتنمية 

المهارات التي يحتاجونها في إ ار  وتنمية مشرولاتهم، باإلضافة إل  تنظيم ال ورات 

 األساسية  التي تسهم في نجاح مشاريعهم كالمعامالت المالية والتسويق. 

الو ار  تسهم في تسويق منتجات األسر المنتجة من خالل ل   قنوات كمراك     أنو

األي ي  لمنتجات  العاصمة  مجمع  ومنها  المحافظات  في  المو لة  المنتجة  األسر 

التي  الحاضنات  إل   المنطقة، مشيرين  في  المجمعات  أكبر  يع  من  الذي  البحرينية 

لغذا(ية وتعب(تها وتغىيفها ووضع يمكن لألسر المنتجة من خاللها تحضير المنتجات ا
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تارين صالحيتها، وذلك بالتنسيق واإلشراف المباشر مع و ار  الصحة لمتابعة المنتج 

 ونقىه ألماكن التسويق المختىفة. 

 م اولة النشاط اإلنتاجي بشأن  الو راء  وأشار ممثىو الو ار  إل  قرار ر(يس مجىس  

خفيف األلباء لى  األسر لن طريق الذي ساام في تو،  من المن ل االمن ل المنتج 

نها من تسويق ك  برنامج اخطو   والذي يمثل امت اً ا لمشروع األسر المنتجة بحي  يم  

منتجاتها من خالل وسا(ل التواصل االجتمالي ب ون أي تكىفة مالية لىتسجيل، مؤك ين 

 إل  ما يفوق األلف أسر .   خطو اوصول ل   المىتحقين ببرنامج 

ىو الو ار  أن مشروع اخطو   يع  مشرولةًا را(ً ا في ممىكة البحرين، كما بي ن ممث

و ولياً   اقىيمياً  الجوا(   الع ي  من  التمي   حي  حص   العربية ومنها جا(    الحكومي 

نموذجةًا  ،  2020لعام   رغبة   يحتذىوأصبح  إل   مشيرين  المجاور ،  ال ول  في  به 

البحرين بتطبيق فكر  اذا المشروع، مجمولة من ال ول الخىيجية أن تحذو حذو ممىكة  

موضحين قيام الو ار  باتباع ل   من األنظمة والمعايير المنظمة لألنشطة اإلنتاجية 

 التجار الصنالة والمن لية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كو ار  الصحة وو ار   

الصنالة والتجار  والسياحوالسياحة   الم ني، والتنسيق مع و ار   لتح ي  وال فاع  ة 

  مهنة متعىقة بالمشاريع المن لية تم تصنيفها بحي  ال حاجة لوجو  سجل تجاري 22ا

 لها. 

التأمين االختياري،   :برنامج اخطو   يوفر لىمىتحقين الع ي  من االمتيا ات منها  أنو

الخارجية  المعارض  في  والمشاركة  المنتجات،  وتسويق  الجمركية،  والتسهيالت 

ت تم  حي   العالقة وال اخىية،  ذات  المنتجات  الحتضان  العاصمة  مجمع  خصيص 

بالحرف التقىي ية مثل السفن والصنا يق الخشبية وغيراا، كما يوج  بمطار البحرين 

وذلك لىتعريف بترا  ممىكة البحرين من   ،ال ولي قسم خاص لتسويق اذه المنتجات 

 خالل األسر المنتجة. 
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االجتمال والتنمية  العمل  و ار   ممثىو  واالجتمالي وأك    االقتصا ي  التمكين  أن  ية 

لألسر  البحرينية من أام أولويات الو ار ، حي  تقوم بتق يم الكثير من الخ مات ل لم 

في يسهم  مما  البحرينية  األسر   لى   العرء  وتخفيف  المن لية   تحقيق  المشاريع 

 االستقرار األسري لمواطني ممىكة البحرين. 

ا 
ا
 :البحرين للثقافة واآلثارهيئة رأي  -رابعـ

إل  المرسوم المىكي بنقل تبعية إ ار  ممثىو اي(ة البحرين لىثقافة واآلثار    أشار

الحرف الي وية من و ار  الصةةةةنالة والتجار  والسةةةةياحة إل  اي(ة البحرين لىثقافة  

ا  واآلثار، وبناًء لىيه تقوم الهي(ة   ب وراا المتمثل في الحفاظ لى  الحرف من  حاليةةةةةةً

نة ثةار، وتطوير الحرف الية ويةة والمنتج الحرفي بشةةةةةكةل معةاصةةةةةر بحية  ينةافس  اال

المنتجات الحرفية لى  مسةتوى العالم، باإلضةافة إل  حصةر الممارسةين لىحرف في  

لضةةةمان اسةةةتمرارية وجو  اذه    وتأايىه ثان    صةةةف  سةةةجل وطني خاص، وت رير 

 الحرف في ممىكة البحرين.

 

ا 
ا
 رأي اللجنة:  -خامسـ

اللجنة        الوطنية تدارست  التقليدية  الحرفية  المنتجات  حماية  بشأن  قانون  مشروع 

النواب(  مجلس  من  المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  ضوء  في  ، )المعد 

وزارة  ممثلي  و  واستعرضت وج ات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة

لمستشار القانوني لشؤون ن للثقافة واآلثار واالعمل والتنمية االجتماعية، وهيئة البحري

بمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  على  اللجنة  اطلعت  وقد  اللجان، 

 .الدستورية ةمن الناحي مشروع القانونالشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 
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منه  األول   الما    جاءت  موا ،  وسبع  من  يباجة  القانون  مشروع  يتألف 

الحرفية  المنتجات  بحماية  تقوم  لجنة  تشكيل  لى   الثانية  الما    ونصت  لىتعاريف، 

التقىي ية الوطنية وتُسم  الجنة حماية المنتجات الحرفية التقىي ية الوطنية ، أما الما    

الثالثة فتناولت أا اف الىجنة وفي الما   الرابعة تمت اإلشار  إل  اختصاصات الىجنة، 

ا الما    أناطت  فيه و  يح    قرار  إص ار  السياحة  بشؤون  المعني  بالو ير  لخامسة 

المنتجات الحرفية التقىي ية الوطنية بناًء لى  لرض لجنة الحماية، وتضمنت الما   

بنسبة   جمركية  تعرفة  فرض  خارج 20السا سة  المصنعة  المنتجات  كافة  لى    %

ق  جاءت الما   السابعة الممىكة والمصنفة لى  أنها منتجات حرفية تقىي ية، وأخيًرا ف

 تنفيذية. 

مشروع القانون إل  حماية المنتجات الحرفية التقىي ية الوطنية، نظًرا لما   يه ف

الوطنية  المنتجات  السياحة و لم  لها من قيمة حضارية وتاريخية، تسهم في تع ي  

ولكس الصور  المناسبة لىواجهة الحضارية لممىكة البحرين، وذلك من خالل تشكيل 

المصنعة لجن الحرفية  المنتجات  لى   تعرفة جمركية  الحماية، وفرض  اذه  تتول   ة 

 خارج ممىكة البحرين، وحفظ الحقوق الفكرية لىحرفيين.    

وبع  ت ارس اآلراء والمالحظات التي أب يت من قبل أصحار السعا   ألضاء 

الموافقة عدم  ب ت الىجنة إل  التوصية ص  ىُ الىجنة والمستشار القانوني لشؤون الىجان، خ  

 ، وذلك لاللتبارات اآلتية:من حي  المبدأ على مشروع القانون

متخصصة رض الواقع وتمارسها جهة  أ ا اف مشروع القانون متحققة لى   أن  إ  -  أوالا 

وفقبمنشأ    اةً مرسوم  لىما    ال ستور39ا  من  أن/ر   حي   حماية  موضوع    ، 

 اي(ة البحرين لىثقافة واآلثار   المنتجات الحرفية التقىي ية ين رج ضمن اختصاص  

الو راء  لمجىس  تم    التابعة  ا  بموجر   انشاؤااوالتي  رقم  لسنة 10المرسوم    

واآلثار  2015 لىثقافة  البحرين  اي(ة  ف   تضمأصبحت  و  ،بإنشاء  الِحر  اإ ار  

ة البحرين لىسياحة والمعارض إليها   ار  من اي(الي وية  بع  نقل تبعية تىك اإل
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، وتقوم الهي(ة حاليةًا بتق يم كافة سبل 2020  لسنة  54بموجر المرسوم رقم ا

وتشمل التقىي ية،  الحرفية  والمنتجات  لىحرف  والحماية  لى   :    ال لم  الحفاظ 

الحرف من االن ثار، وتطوير الحرف الي وية والمنتج الحرفي بشكل معاصر  

المنتج ينافس  حصربحي   إل   باإلضافة  العالم،  مستوى  لى   الحرفية    ات 

من الحرفيين     ثان    الممارسين لىحرف في سجل وطني خاص، وت رير صف  

 وتأايىه لضمان استمرارية وجو  اذه الحرف في ممىكة البحرين.

اي(ة البحرين لىثقافة واآلثار تنسجم  إ ار  وحماية الحرف الي وية من خالل   -  نااثاني 

لم انشاالتابعة  تم  والتي  الو راء  ا  بموجر   ؤااجىس  رقم  لسنة 10المرسوم    

لىثقافة واآلثار،    2015 البحرين  ف   وبإنشاء اي(ة  الِحر  اإ ار   أصبحت تضم 

 ار  من اي(ة البحرين لىسياحة والمعارض إليها  الي وية  بع  نقل تبعية تىك اإل

المحكمة ال ستورية  مع ما قضت به    2020  لسنة  54بموجر المرسوم رقم ا

  2/08في الطىر المقي  بج ول المحكمة برقم اط.ن/  2012مارس    28تارين   ب

ن إنشاء المرافق العامة وفقًا  إ: "  أشارت إل  ما يىي حي     ،  قضا(ية6لسنة ا

  من ال ستور  39لى ستور البحريني يج  أساسه إما في الفقر  ار  من الما   ا

منه، لى  أن المرافق والمصالح العامة التي تنشأ وفقًا لىما       50وإما الما   ا

/ر  تكون تابعة لىسىطة المرك ية وال تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون  39ا

أ ا  إنشا(ها اي المرسوم اقرار إ اري تنظيمي ، في حين أن المرافق التي تُنشأ 

ا لىما    المع50وفقًا  بالشخصية  متمتعة  تكون  ال ستور  من  حقوق     فىها  نوية 

ال ولة وأموالها وتكون ذات نظام ال مرك ي في   ، وأموال مستقىة لن حقوق 

وتكون مس(ولة لن تعويض األضرار التي تترتر لى  أخطا(ها، وأ ا     ،إ ارتها

في  ت خل  واألول   القانون،  اي  العامة   االمؤسسات  المرافق  اذه  إنشاء 

الثانية   أن  حين  في  التنفيذية  السىطة  السىطة اختصاص  اختصاص  في  ت خل 

 " التشريعية.
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إطار -نااثالث  وضمن  االجتمالية  والتنمية  العمل  و ار   االجتمالي التمكين    تساام 

البحرينيةو لألسر   الحرفية   االقتصا ي  والمنتوجات  الحرف  في  لم وحماية 

مشروع    المنتجالتقىي ية ضمن  يق مها  المن ل  التي  والم ايا  خطو   ،  برنامج 

  لسنة 1التنمية االجتمالية رقم او ير  قرار  وق  ص ر    ،لمن ليةلىمشرولات ا

المسم    2007 المن ل  القي  في سجالت م اولة األنشطة اإلنتاجية من  بشأن 

المنتج" ثم  "المن ل  الو راء  قرار  ت الهُ ،  ا  ر(يس  لسنة  39رقم  بشأن    2010  

  9ووفقةًا لىما   ا  ،من المن ل االمن ل المنتج   تنظيم م اولة النشاط اإلنتاجي

الحصول لى  الع ي  من    جو  لمن قي  في سجل المن ل المنتجمن اذا القرار ي

االشتراك في المعارض ال اخىية والخارجية التي تقيمها الو ار  الم ايا ومنها:  

خ مات الوح ات  و  االستفا   من خ مات مراك  األسر المنتجة،  وأو تشترك فيها

  ، و لم لو ار  في مراك  التنمية االجتمالية التابعة لهااإلنتاجية التي تقيمها ا

تجاري نشاط  إل   بتحويىه  نشاطه  اتساع  حال  في  اإلنتاجي  النشاط  ، صاحر 

جا(   صاحبة السمو  ، وأبر اا  مكانية الترشح لىجوا(  المتعىقة باألسر المنتجةوإ

 . مير  سبيكة بنت إبراايم آل خىيفة لتشجيع األسر المنتجةالمىكي األ

 

م ايا   من  اخطو    واالستفا    لىمىتحقينوالذي  برنامج  من    الع ي به    يوفر 

االمتيا ات منها التأمين االختياري، والتسهيالت الجمركية، وتسويق المنتجات،  

مجمع   تخصيص  تم  حي   وال اخىية،  الخارجية  المعارض  في  والمشاركة 

السفن  مثل  التقىي ية  بالحرف  العالقة  ذات  المنتجات  الحتضان  العاصمة 

ال ولي   البحرين  بمطار  يوج   كما  وغيراا،  الخشبية  خاص  والصنا يق  قسم 

وذلك لىتعريف بترا  ممىكة البحرين من خالل األسر    ،لتسويق اذه المنتجات 

 .المنتجةفتح أماكن تسويقية ج ي   لألسر و ، المنتجة
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القانون   -  ارابعا  مشروع  يح    تعتبر  لم  وطنيامت   منشأ  ذات  بخالف  ،  المنتجات 

ت الوطنية  بشأن حماية و لم الصنالا  1982  لسنة  11المرسوم بقانون رقم ا

األ ن    الح  والذي ح   في الما   الرابعة مفهوم المنتجات ذات المنشأ الوطني و

و في إح ى  ول مجىس التعاون  أ ا  ةً نسبة القيمة المضافة الناش(ة لن إنتاجها محىيل

مواطني  ول   شمولها  وم ى  ،ل ول الخىيج العربية حت  تعتبر منتجات وطنية 

 مجىس التعاون. 

 

من مشروع  الما   السا سة    يؤخذ لى  اتعرفة الحماية الجمركية  التي تضمنتها -  ا خامسا  

 القانون ما يىي:

االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليا  مع    تعارض ا  -1

حيث     2002( لسنة   7المرسوم بقانون رقم )والتي تمت الموافقة علي ا بالعربية  

ٍ من دول المجلس  على "    من ا  ىنصت المادة األول معاملة السلع المنتجة في أي 

اتفاقيات التعاون االقتصادي   بعض  مع    كما تتعارض  ،"معاملة المنتجات الوطنية

 اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري ومن ا على سبيل المثال:    الساريةوالتجاري  

التصديق  والتي تم    بين حكومة دولة البحرين وحكومة جم ورية مصر العربية 

حيث أشارت في  المادة    1997( لسنة  15مرسوم بقانون رقم ) علي ا بموجب ال

اإللغاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى  الثالثة من ا  إلى "

الطرفين  بين  المتبادلة  الوطنية  والمنتجات  السلع  على  المماثل  األثر  ذات 

 ."المتعاقدين

 

القانون والتي نصت على فرض  ـً خالف -2 ا لما ورد في المادة السادسة من مشروع 

المنتجات المصنعة   المنتا على% من قيمة  20)ثابتة    بنسبةتعرفة حماية جمركية  

المملكة فإن  (  خارج  حماية جمركية)فرض  ،  المنتجات      (تعرفة  لحماية  كتدبير 
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ا لشروط واإلجراءات الوطنية يكون بصفة مؤقتة وبناًء على توافر مجموعة من 

بشأن   1985( لسنة  11أسوة بما تضمنته المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم )

حماية ودعم الصناعات الوطنية و بما ينسجم  مع االتفاقيات الدولية ذات العالقة 

( من االتفاقية بشأن 7،  5كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبصفة خاصة المواد )

)  ،(”The Agreement on Safeguards “SG Agreement )الحماية   القانون 6والمادة  من   ) 

لدول مجلس التعاون لدول    لمكافحة االغراق والتدابير التعويضية والوقائية  الموحد

العربية التنفيذية  الخليا  بال  والئحته  الموافقة عليه  )  والذي تمت  (    48قانون رقم 

   .2011لسنة 

 

مشروع القانون بوجه لام انطوا(ه الع ي  من المثالر من حي  الصياغة يؤخذ لى     -  اسادسا 

 التشريعية ومنها: 

القانون وموضوعاته حيث أن موضوعات − التناسب بين مسمى مشروع    عدم 

مسمى مشروع القانون ورد )بشأن ف  ،ا من مسماهـً ع القانون أوسع نطاقومشر

 المادة تجاوز ما تضمنته    حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية( في حين

و لالمادة  الثالثة  الحماية  موضوع  الدعميالرابعة  موضوع  والصناعات   شمل 

    .المرتبطة بالمنتجات الحرفية

 

إلىخلت   − اإلشارة  من  القانون  مشروع  ومن ا:   ديباجة  التشريعات  من  العديد 

 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول    2004( لسنة  24قانون رقم )ال

  وتعديالته ،  الخليا العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرين

)الو رقم  بقانون  لسنة  7مرسوم  االقتصادية   2002  (  االتفاقية  بالموافقة على 

( لسنة  7انون رقم )، والقمجلس التعاون لدول الخليا العربية  الموحدة بين دول

ل األعضاء في مجلس التعاون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدو  2012
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قانون رقم ، والبية )إفتا(ولدول الخليا العربية ودول رابطة التجارة الحرة األور

بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون   2010( لسنة  1)

  قصركما    ، وغيرها من االتفاقيات،لدول الخليا العربية وجم ورية سنغافورة

على  بالتصديق    2005( لسنة  32انون رقم )إلشارة على القا  مشروع القانون

المتحدة  الواليات  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية 

ن تلك االتفاقية  أرغم  ،  2010( لسنة  28ل بموجب القانون رقم )المعدَّ   األمريكية

رقم  بالقانون  بموجب بروتوكوالت معدلة تم التصديق علي ا  ا  ـً قد عدلت الحق

 . 2018( لسنة 32رقم )والقانون  2016( لسنة  11)

 

تضمنت ديباجة مشروع القانون وخالفـًا لمقتضيات أصول الصياغة التشريعية   −

بشأن إصدار    2014( لسنة  24قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ) اإلشارة إلى  

الصغر،   متناهية  بالمؤسسات  المتعلقة  والتجارة  الصناعة  وزارة  استراتيجية 

 .والصغيرة، والمتوسطة

الثالث − المادة  تقتصر  مشر  ة لم  القانون  من  حمايةوع  الحرفية   على  المنتجات 

التقليدية   الحرفيةالتقليدية وإنما اتسعت لتشمل الصناعات التي تتعلق بالمنتجات  

  1985( لسنة  11ا لما ورد في المرسوم بقانون رقم )الوطنية مما يعد تكرارً 

الوطنيةأبش الصناعات  ودعم  حماية  هذا   ن  من  الواقع  أرض  على  ومتحققـًا 

 . الجانب 

ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادسـ

  من الال(حة ال اخىية لمجىس الشةةةورى، اتفقت الىجنة    39إلماالً لنص الما   ا       

 لى  اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.       الدكتور منصور محمــــد ســـــــــرحانسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.   المنصور األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن سعادة  .2
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ا
ا
توصية اللجنة: -سابعـ

في ضةوء ما  ار من مناقشةات وما أب ي من آراء أثناء  راسةة مشةروع القانون،      

 فإن الىجنة  توصي بما يىي:

ــأن حماية المنتجات   علىمن حيث المبدأ  الموافقة  عدم   - ــروع قانون بشــ مشــ

ــوء   د في ضــ ة )المـع ة الوطنـي دـي ة التقلـي ه الحرفـي ــيغـت انون ببصــ االقتراح بـق

 .المعدلةب المقدم من مجلس النواب(

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 لــاد عبداهلل الفاضــالدكتورة جه       األستـاذة هالــة رمــزي فايــز        

 اخلدمـات رئيس جلنة                      نائب رئيس جلنة اخلدمات    
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 حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنيةبشأن مشروع قانون  

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

 

 المسمى 
 

 

 مشروع

 ( لسنة قانون رقم )

الحرفية  حماية المنتجات بشأن 

 التقليدية الوطنية

 
 

 المسمى 

 

 رفض مشروع القانون. •

 المسمى 

 

 

 المسمى 
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 الديباجة 

 

نحن حمند بن عيسنننننى فل خليفنة        

 .ملك مملكة البحرين

 لى  ال ستور،  االطالع بع 

  11ولى  المرسوم بقانون رقم ا

بشةةأن حماية و لم   1985لسةةنة 

الصةةةةةنةةالةةات الوطنيةةة، المعةة ل 

  لسةنة  16بقانون رقم ابالمرسةوم 

1987، 

  30ولى  المرسوم بقانون رقم ا

بةةالموافقةةة لى    1996لسةةةةةنةةة  

 الديباجة 

 

 

 الديباجة 

 
 

 

 
 

 

 الديباجة 
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االنضةةمام إل  اتفاقية برن لحماية  

 المصنفات األ بية والفنية،

  لسةةةةةنةة 23ولى  القةانون رقم ا

بةالتصةةةةة يق لى  اتفةاقيةة    2005

التجةار  الحر  بين حكومةة ممىكةة 

الةواليةةةات   وحةكةومةةةة  الةبةحةريةن 

الةمةعةةة ل  األمةريةكةيةةةة،  الةمةتةحةةة   

  لسةةةنة  28بموجر القانون رقم ا

  لسةنة  74، مرسةوم رقم ا2010

و ار     2005 تةنةظةيةم  بةةةإلةةةا   

 الصنالة والتجار ،

  لسةةةةةنةة 22ولى  القةانون رقم ا

حقوق   2006 بشةةةةةةأن حمةةايةةة 
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الةمةجةةةاور ،   والةحةقةوق  الةمةؤلةف 

وتعة يالتةه، ولى  اسةةةةةتراتيجيةة 

و ار  الصنالة والتجار  المتعىقة  

لمؤسةةةسةةةات متنااية الصةةةغر،  با

والصةغير ، والمتوسةطة الصةا ر   

 ،2014  لسنة 24بالقرار رقم ا

ومةجةىةس   الشةةةةةورى  مةجةىةس  أقةر 

النوار القانون اآلتي نصةةةةه، وق  

 ص قنا لىيه وأص رناه:
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 األولىمادة ال

القةةانون اةةذا  أحكةةام  تطبيق    ، في 

يُقصةة  بالكىمات والعبارات التالية  

المعةاني المبينةة قرين كةل منهةا، 

مةالم يقتِض سةةةةةيةاق النص خالف  

 ذلك:

 الممىكة: ممىكة البحرين.

المعني بشةةةةة(ون الو ير    :الو ير

 السياحة.

الو ار : الو ار  المعنية بشةةة(ون 

 السياحة.

 األولى مادةال
 

 

 

 األولىمادة ال

 

 

 

 األولىمادة ال
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الةتةقةىةيةةة يةةةة   الةحةرفةيةةةة  الةمةنةتةجةةةات 

التي ينتجهةةا  المنتجةةات  الوطنيةةة: 

يون سةةواء بشةةكل ي وي تام، حرف

بواسةةةةةطةة أ وات ية ويةة، أو أو  

وسةةةةةا(ط ميكةانيكيةة، طةالمةا كةان 

الت خل الي وي المباشةر او المقوم  

 األام في الناتج النها(ي لىقطعة.

"لجنةةة حمةةايةةة   الحمةةايةةة:  لجنةةة 

الةتةقةىةيةةة يةةةة   الةحةرفةيةةةة  الةمةنةتةجةةةات 

الوطنيةةة "، المشةةةةةكىةةة بموجةةر 

 الما   الثانية من اذا القانون.
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 الثانيةمادة ال

تشةةكيل لجنة تسةةم  "لجنة حماية 

الةتةقةىةيةةة يةةةة   الةحةرفةيةةةة  الةمةنةتةجةةةات 

الوطنية"، ويصة ر بتشةكيىها قرار  

 من الو ير. 

 

 

 الثانيةمادة ال

 

 الثانيةمادة ال

 

 الثانيةمادة ال
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 الثالثةالمادة 

 

تهة ف لجنةة الحمةايةة إل  تحقيق  

 األا اف اآلتية:

دعم وتوفير الحـماـية الالزـمة      .1

حـرف   اـل ى  عــل ــة  ظ ــاـف مـح ـل ـل

ـتـتـعـلق   اـلـتي  ــات  ــاع ــن والصــ

ة  دـي ة التقلـي المنتجـات الحرفـي ـب

 الوطنية.

ــة      .2 ـمـمـلك اـل ـتـعزـيز صــــورة 

ــنــاعــات   كمركز إقليمي للصــ

 الحرفية التقليدية.

تطوير هوـية مميزة للمنتـجات    .3

ا  ة بـم ة الوطنـي دـي ة التقلـي الحرفـي

 الثالثةالمادة 

 

 الثالثةالمادة 

 

 الثالثةالمادة 
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يعكس الروح الوطنـية للمملـكة 

 والحرف نفس ا.

ــارات   .4 ـم  اـل ــدة  ــاع ق ر  وـي ـط ـت

 الحرفية في المملكة.

ــة  .5 اـلـحرـفي ــات  ـلـلـمـنـتج اـلـتروـيا 

والتعريف   ــة  الوطني ــة  ــدي التقلي

 ب ا.

ــة  .6 ــي ــافســ ـتن اـل ــدرة  اـلق ـتـعزـيز 

التقليــديــة  الحرفيــة  للمنتجــات 

أمام المنافســــات غير  الوطنية  

ــات   المنتج ــل  قب من  ــة  ــادل الع

 األجنبية.
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 الرابعةالمادة 

 تخص لجنة الحماية بما يأتي:

قتراح اإلجراءات المناســــبة ا  .1

ــة   ــي ــافســ اـلـتن ــدرة  اـلق ـلـتـعزـيز 

اـعة المنتـجات  ـــن ة   لصــ الحرفـي

ــام  أم ــة  ي وطــن اـل ــة  ــدي ي ـل ـق ـت اـل

 المنتجات األجنبية.

ة البراما   .2 اـم ل وإـق دعم وتموـي

التـدريبيـة للمنتجـات الحرفيـة 

 التقليدية الوطنية.

ــة   .3 ــاي ـحم ــات  ب ـطـل ــة  دراســــ

التقليــديــة   الحرفيــة  المنتجــات 

رارات   ـق اـل ــاذ  خ واـت ــة  ي ـن وـط اـل

 المناسبة بشأن ا.

 الرابعةالمادة 

 

 الرابعة المادة

 

 الرابعةالمادة 
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ــة   .4 الحرفي ــات  المنتج ــة  ــاي حم

التقليـديـة الوطنيـة من نـاحيـة  

راءات  وـب ــة  ري ـك ـف اـل ــة  ي ـك ـل ـم اـل

ختراع وتســــجيل المنتجات  اال

ـلدى المنظـمات اـلدولـية المعنـية  

 بذلك.

ذات   .5 ــات  الج  مع  ــيق  التنســ

 العالقة. 

أية اختصاصات أخرى تكلف    .6

 ب ا من قبل الوزير.

يصةة ر الو ير ال(حة تنظيم لمل 

لجنةة الحمةايةة، وانعقةا اةا، واتخةاذ  

القرارات فيهةا، وآليةة الطعن في 

 قراراتها.
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 الخامسةالمادة 

 

يصةةة ر الو ير بناًء لى  لرض  

فيةةه   يحةة    الحمةةايةةة قراراً  لجنةةة 

الةتةقةىةيةةة يةةةة   الةحةرفةيةةةة  الةمةنةتةجةةةات 

الوطنيةة الخةاضةةةةةعةة ألحكةام اةذا 

 القانون.

 

 الخامسةالمادة 

 

 الخامسةالمادة 

 

 الخامسةالمادة 
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 السادسةالمادة 

كةافةة تُفرض تعرفةة جمركيةة لى   

المنتجات المصةنعة خارج الممىكة  

والمصةةةةةنعةة لى  أنهةا منتجةات  

% من 20حرفية تقىي ية بنسةةةةبة 

 قيمة المنتج.

 السادسةالمادة 

 

 السادسةالمادة 

 

 السادسةالمادة 

 

 السابعةالمادة 

الةو راء   مةجةىةس  ر(ةيةس  لةىة  

 – كةل فيمةا يخصةةةةةه    – والو راء 

تنفيةذ اةذا القةانون، ويُعمةل بةه من 

 السابعةالمادة 

 

 السابعةالمادة 

 

 السابعةالمادة 
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لتةةارين نشةةةةةره في  التةةالي  اليوم 

 الجري   الرسمية.
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 م 2021نوفمبر  3 التاريخ: 
 

 

 ةاحملرتم جهاد عبداهلل الفاضل   /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
 

مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية )المعد الموضوع:  

 في ضوء االقتراح بقانون ببصيغته المعدلةب المقدم من مجلس النواب(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 
 

 

أرفق  2021نوفمبر    2بتاريخ        رئيس  م  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

مشروع قانون ، نسخة من  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    661م )، ضمن كتابه رقالمجلس

بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ببصيغته المعدلةب المقدم من مجلس النواب(  

 . للجنة الخدمات وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

 

عقدت لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية اجتماع ا  م2021نوفمبر   3 وبتاريخ    

كما  ،وقرار مجلس النواب بـشأنه، مـشروع القانون المذكور، حيث اطلعت على الثالث

ي، والمستشار القانوني المسال   اطىعت لى  المذكر  المع   من قبل المسةتشار القانون

 .لىجنة
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لمبادم مشــــروع القانون   إلى عدم مخالفة  –ة والنقاش  بعد المداول  –وانت ت اللجنة        

ــتووأحكام   ، وعدم مالءمته من الناحية القانونية، وعليه توصـــي اللجنة بأهمية رالدسـ

األخـذ في االعتبـار مـا ورد من مالحظـات في مـذكرتي رأي الحكومـة ورأي هيئـة 

هيئة التـشريع والرأي القانوني، وآراء الج ات الحكومية المعنية، وبـصفة خاـصة رأي  

البحرين للثقافة واآلثار، التي تباشـــر الم ام المتعلقة بشـــؤون الحرف اليدوية التقليدية 

ــوم رقم   ا بموـجب المرســ ا إليـ  ت تبعيتـ  ة( التي انتقـل دوـي من خالل )إدارة الحرف الـي

 .م2020( لسنة 54)

      

 

 رأي اللجنة:

اللجنة       حماية  سالمة    ترى  بشأن  قانون  التقليدية  مشروع  الحرفية  المنتجات 

مجلس  من  المقدم  المعدلةب  ببصيغته  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  الوطنية 

  .من الناحية الدستورية، النواب(

 

 

 
 

  دالل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 (5ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون للجنة التكميلي التقرير

 بقانون االقرتاح خبصوص واالقتصادية

( مكرًرا ٩) برقم جديدة مادة بإضافة

 لسنة( 78) رقم بقانون املرسوم إىل

 التعطل، ضد التأمني بشأنم 2006

: األعضاء السعادة أصحاب من املقدم

 عبداهلل ورضا املناعي، أمحد درويش

 ،علي حسن علي حممد والدكتور فرج،

 منصور والدكتور الزايد، جاسم ودالل

  سرحان حممد
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 2021 نوفمبر 15التاريخ: 

 (5التقرير: )

 الشؤون املالية واالقتصادية  لجنةالتكميلي ل تقرير ال
ا( إىل املرسوم    9بإضافة مادة جديدة برقم ) قرتاح بقانوناال حول

ا
مكرر

بشأن التأمي ضد التعطل، واملقدم من   2006( لسنة 78بقانون رقم )
أصحاب السعادة األعضاء: درويش أمحد املناعي، رضا عبداهلل فرج،  

الدكتور حممد علي حسن، دالل جاسم الزايد، الدكتور منصور حممد 
 سرحان 

 الفصل التشريعي الخامس  –  رابعال دور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

ف  /ل م ق   ص 670، وبموجةر الخطةار رقم ام2021 نوفمبر  15بتةارين  

  14مجىس الشةورى في جىسةته السةا سةة المنعق   بتارين وبناًء لى  قرار    ،4   5

  مجلس  السيد علي بن صالح الصالح رئيس  صاحب المعالي  لا ؛ أم2021نوفمبر  

االقتراح بقانون  اا حول  تقرير  شةةةؤون المالية واالقتصةةةا يةالإل  لجنة    الشنننور 

ا( إلى المرسنوم بقانون رقم ) 9بإضنافة مادة جديدة برقم )   2006( لسننة  78مكررا

بشنأن التأمين ضند التعطل، والمقدم من أصنحاب السنعادة األعضناء: درويد أحمد  

رضننننا عبدج فرل، الدكتور محمد علي حسننننن، دالل جاسننننم الزايد،    المناعي،

 لى  أن ترفع الىجنةلم ي  من ال راسةةة، وذلك ؛ الدكتور منصننور محمد سننرحان

 .تاريخهمن   أسبوعأقصاه  في مول   ااتقرير
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 :تيةفي االجتمالات اآل االقتراح بقانونت ارست الىجنة   (1)

 دور االنعقاد  التاريخ  االجتماع   الرقم 

 3 2021أبريل  28 الثامن والعشرين   .1

 3 2021مايو  26 التاسع والعشرين   .2

 3 2021يونيو  2 الثالثين   .3

 3 2021يونيو  16 الحا ي والثالثين   .4

 3 2021يونيو  30 الثاني والثالثين  .5

 3 2021يوليو  28 الثال  والثالثين  .6

 3 2021سبتمبر  8 الرابع والثالثين  .7

 4 2021أكتوبر   24 الثاني   .8

 4 2021نوفمبر   14 الخامس   .9

 4 2021نوفمبر   15 السا س  .10

 

 

 

 

به والتي اشتملت   على الوثائق المتعلقةأثناء دراست ا االقتراح بقانون  اطلعت اللجنة    (2)

 على ما يلي:

 )مرفق( االقتراح بقانون بصيغته المعدلة. ▪

 )مرفق(ومذكرته اإليضاحية. األصلي االقتراح بقانون   ▪
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 ، وتعديالته.بشــأن التأمين ضــد التعطل  2006ســنة  ( ل78المرســوم بقانون رقم ) ▪

 )مرفق(

 )مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 )مرفق( مذكرة الرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين. ▪

 )مرفق(  قانونية تكميلية.مذكرة  ▪

 )مرفق(  .ال يئة العامة للتأمين االجتماعي مرئيات  ▪

 )مرفق( رد وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ▪

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 القانونيين هيئة المستشارين نائب رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة

 سابقاا  -  المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاح محمد  

   سابقاا -  المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد علي عبدج العرادي 

 المستشار المالي واالقتصادي  السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باح  قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 باح  اقتصادي  المالكي السيد مشعل إبراهيم 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصلمشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي 
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ا
 :لتشريعية والقانونية جلنة الشؤون ارأي  -اثاني

رأت لجنة الشةةؤون التشةةريعية والقانونية بمجىس الشةةورى سةةالمة االقتراح  

 .والقانونية ال ستورية  تينمن الناحيبقانون  

اثال 
ا
 لعامة للتأمي االجتماعي:اهليئة ا مرئيات -ث

المرسةةةةةل إل  الىجنةة   –  في ر اةا الكتةابيأفةا ت الهي(ةة العةامةة لىتةأمين االجتمةالي  

بشةةةأن الهي(ة العامة لىتأمين   2008  لسةةةنة 3أنه بموجر أحكام القانون رقم اب –السةةةابقة 

تة قيق حسةةةةةابةاتهةا ومرك اةا   بةة و ير المةاليةة، كمةا يتم لرقةاتخضةةةةةع  الهي(ةة فةإن  االجتمةالي  

رقابة لإل  خضةةوع الهي(ة   باإلضةةافة،  ل م قق حسةةابات  اخىي وآخر خارجيالمالي من قب

 ار  ان الرقةابةة المةاليةة واإل اريةة، وقة  نص القةانون آنف الةذكر لى  أن يرفع مجىس اإل يو

ونها تقارير  ورية إل  و ير المالية  ؤبصةفته السةىطة العىيا لىهي(ة والذي يتول  تصةريف شة 

نجا ه، كما أجا  القانون لىو ير طىر  إأن نشةةاط الهي(ة العامة وسةةير العمل بها وما تم  بشةة 

بيةانةات أو معىومةات أو تقةارير ال مةة لقيةامةه بةالرقةابةة لى  ألمةال الهي(ةة، وذلةك ت وية ه بةأيةة  

  المالية لىهي(ة. باألوضاعلىتثبت من الت ام الهي(ة بالسياسة العامة لى ولة ول م المساس 

بشةةأن التأمين ضةة  التعطل    2006  لسةةنة 78ا ألحكام المرسةةوم بقانون رقم اوطبقً 

نة  ولية كل سةنة مالية لت قيق حسةار التأمين ضة  التعطل  مكا  ييتم تعيين م قق خارجي ذ

ا لىمعايير المحاسةبية المتعارف لىيها  وليًا ويتضةمن كافة البيانات  وإل ا  تقرير بشةأنه وفقً 

والمعىومةات التي توضةةةةةح حقيقةة المرك  المةالي لىحسةةةةةار، ومن ثم يتم رفع التقرير إل  

 القتصا  الوطني.الهي(ة العامة وو ير المالية وامجىس إ ار   

األمر الذي يتضةةح معه أن إقرار المي انية التق يرية والحسةةار الختامي والوضةةع  

الهي(ة يتم من قبل مجىس اإل ار  الذي يتكون من ممثىين لن كافة الف(ات   اتالمالي لحسةةةاب

إل  وجو  ممثىين مسةةةةةتقىين من ذوي الخبر    بةاإلضةةةةةافةة  ،المسةةةةةاامةة في الصةةةةةنة وق

ن المالية والتأمينية، ويتم نشةر البيانات المالية واإلحصةا(ية لىهي(ة  وؤواالختصةاص في الشة 

  بع  إقراراا في موقعها اإللكتروني الرسمي.
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وانتهةت الهي(ةة إل  القول بةأن جميع سةةةةةبةل الرقةابةة والتة قيق لى  الهي(ةة ولى  

 حقترامكتمىة ومتحققة بموجر أحكام القانون، لذا توصةةةةي بإلا   النظر في اال  الحسةةةةار

 )مرفق(. ا لىمبررات المبينة ألالهوفقً   بقانون 

 

ا
ا
 رد وزارة العمل والتنمية االجتماعية: -رابع

بأن موضوع االقتراح   – في ر اا المرسل إل  الىجنة السابقة    – أفا ت الو ار   

 )مرفق(  بشأنه. يها إب اء مر(يات  ، مما يتعذر لىهااختصاص ضمنبقانون ال ي خل 

ا
ا
 رأي اللجنة:  -خامس

ا( إلى   9االقتراح بقانون بإضننافة مادة جديدة برقم )  ت ارسةةت الىجنة  مكررا

بشنأن التأمين ضند التعطل، والمقدم من  2006( لسننة 78المرسنوم بقانون رقم )

رضننا عبدج فرل، الدكتور  أصننحاب السننعادة األعضنناء: درويد أحمد المناعي، 

    بع  إلا محمد علي حسنن، دالل جاسنم الزايد، الدكتور منصنور محمد سنرحان،

مجىس الشةورى في جىسةته السةا سةة المنعق    قرار  بناًء لى     تقريراا بخصةوصةه

 لم ي  من ال راسة.وذلك   ؛2021نوفمبر   14بتارين 

إل  ق   و انته   والذي  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  لى   اطىعت 

ر  الهي(ة لى   واطىعت  ،  والقانونية   ال ستورية  تينالناحيسالمة االقتراح بقانون من  

و ار  العمل والتنمية االجتمالية التي   باإلضافة إل  ر ،  العامة لىتأمين االجتمالي

جهات النظر حوله وتم تبا ل وبقانون،  أفا ت بع م اختصاصها بموضوع االقتراح  

المالي  والمستشار  القانوني  والمستشار  الىجنة  ألضاء  السعا    أصحار  قبل  من 

 واالقتصا ي.

بسط م ي  من الرقابة البرلمانية لى  يه ف االقتراح بقانون محل النظر إل   

والحفاظ لىيه، حي  يوجر لرض الحسار الختامي المال العام لضمان حسن إ ارته  

ويكون التما    ثم مجىس الشورى،  لنوار مجىس ا، لى   ض  التعطل  لتأمينحسار ال
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بقرار يص ر من مجىس الشورى ومجىس النوار مشفوًلا    الختامي المذكور  حسار ال

قابة لى  المال العام والمساءلة أن الرك  ذل  وينشر في الجري   الرسمية.  ابمالحظاتهم 

 .تع  من أام األسس التي يقوم لىيها أي نظام سياسي  يمقراطي  التصرفلن كيفية  

ال ولة أو الهي(ات العامة   تصرف وق  أصبحت المساءلة وإطالع الرأي العام لى  كيفية  

حقوق   من  حقًا  العام  األجه   والمجتمع،    المواطنلىمال  وظيفة  الرقابة  تع   كما 

 المختصة لىتأك  من سالمة تنفيذ توجيهات الحفاظ لى  األموال العامة وحسن إ ارتها. 

 

الهي(ة العامة لىتأمين  وبع   راسة الىجنة لالقتراح بقانون، واالطالع لى  رأي  

ت إلةا   صةةةةةيةاغةة  ، وبعة  االسةةةةةتمةاع لرأي مقة ميةه وبةاالتفةاق معهم؛ تمةاالجتمةالي

المادة  ما تين، نصةةةةت   من – لن ال يباجة   فضةةةةالً   – يتألف والذي   ،االقتراح بقانون

  2006  لسةةنة 78مكرًرا  إل  القانون رقم ا 9لى  إضةةافة ما   ج ي   برقم ا  األولى

تقدم الحكومة الحسناب الختامي لحسناب  "ي: بشةأن التأمين ضة  التعطل، نصةها اآلت

التأمين ضننند التعطل بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خالل 

، ويكون اعتماد الحسننناب الختامي  األشنننهر الخمسنننة التالية النتهاء السننننة المالية

ا بمالحظاتهما،  بقرار يصنندر عن كل من مجلس الشننور  ومجلس النواب مشننفوعا 

 تنفيذية. الثانية المادةجاءت و ".وينشر في الجريدة الرسمية

 

 

، تو   بشةةأن االقتراح بقانون  الهي(ة العامة لىتأمين االجتماليوبخصةةوص ر  

 :مالحظاتها اآلتيةالىجنة أن تبي ن 

لسةنة   3انصةوص القانون رقم أحكام   بيانالهي(ة لى   مر(يات  اقتصةرت  -1

قابة  بشةةأن الهي(ة العامة لىتأمين االجتمالي وما أوجبته من خضةةوع الهي(ة لر  2008

قيق حسةاباتها ومرك اا المالي من قبل م قق حسةابات  اخىي وآخر ، وت الماليةو ير  

  ع الهي(ة لرقابة  يوان الرقابة المالية واإل ارية، فضةالً خارجي، باإلضةافة إل  خضةو

مجىس اإل ار  بصةفته السةىطة العىيا لىهي(ة  لما أوجبه القانون آنف الذكر من أن يرفع 
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نشةةاط الهي(ة   بشةةأن  اليةو ير المتقارير  ورية إل  والذي يتول  تصةةريف شةةؤونها 

  78لما نص لىيه المرسةةةوم بقانون رقم ا  فضةةةالً  .وسةةةير العمل بها وما تم إنجا ه

  سةةمعة  ولية  يبشةةأن التأمين ضةة  التعطل من تعيين م قق خارجي ذ  2006لسةةنة 

لت قيق حسةةةار التأمين ضةةة  التعطل وإل ا  تقرير بشةةةأنه وفقًا لىمعايير المحاسةةةبية  

 .ىيها  وليًاالمتعارف ل

لن نظر مقة مي االقتراح    اكن غةا(بةً يلم  لىجنةة أن مةا سةةةةةىف ذكره  ترى او 

بقانون، وليس من شةةأنه النيل من سةةالمة االقتراح بقانون ووجااته، أو من األا اف 

ح بقانون أنه يه ف التي يسةةع  إل  تحقيقها، فق  أور ت المذكر  اإليضةةاحية لالقترا

ام لضةةمان حسةةن إ ارته والحفاظ  إل  بسةةط م ي  من الرقابة البرلمانية لى  المال الع

لذات اإلجراءات المتبعة في القانون    الحسةةار واو ما يعني اسةةتمرار خضةةوع   ،لىيه

 بة الو ير ار  تحت رقاالمذكور من حي  إقرار الحسةار الختامي من قبل مجىس اإل

، ومن ثم التمةا  الحسةةةةةار الختةامي بقرار  مة قق خةارجيتة قيقةه من قبةل  ، ثم  المعني

ا بمالحظات كل منهما،  من مجىس النوار ومجىس الشةةورى مشةةفولً ن كل  يصةة ر ل

أن  يةه االقتراح بقةانون المةاثةل. ذلةك  نص لىالجرية   الرسةةةةةميةة، واو مةا    وينشةةةةةر في

تةه  ا في الوقةت الراان لى  حمةايالهة ف من الرقةابةة لى  المةال العةام لم يعة  مقصةةةةةورً 

األموال كةان مطةابقًةا لمةا تم    من أن مةا تم صةةةةةرفةه من  اة ار والتةأكةمن التبةذير واإل

بةل ارتقةت الرقةابةة لتشةةةةةمةل بىوال األاة اف االقتصةةةةةا يةة  ،  ةيةنا يالتمةا ه في الم

والتحقق من إنجةا اةا ومالحظةة  وفقةا لمؤشةةةةةرات األ اء المتفق لىيهةا،  واالجتمةاليةة  

  . مسةةتوى األ اء في األجه   الحكومية وم ى الت امها بنصةةوص ال سةةتور والقانون 

ى وأنفع صةةةور الرقابة التي تُمارس لى  األموال العامة اي تىك  ولعل من أام وأج 

التي تقوم بها السةةةىطة التشةةةريعية بما تمىكه من سةةةىطات وصةةةالحيات ت و اا بها  

النصةةةوص القانونية، بالتبار األموال العامة والرقابة لىيها أ وات لتنفيذ السةةةياسةةةة 

 العامة لى ولة.  
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ائم، -3 ــع الـق ا للوضــ ه طبقـً ة أـن إ  ترى اللجـن أمين  ـف ة العـامـة للـت ن مجلس إدارة ال يـئ

وإعداد البيانات  المحاسبية االستثمارية و  السياسةيتولى وضع االجتماعي هو الذي 

بالتـصديق   فـضالً عن اختـصاـصهالتأمين ـضد التعطل،    المالية والميزانيات لحـساب 

ألعراف  وذلك مخالف ل  الختامي لحســــاب التأمين ضــــد التعطل، على الحســــاب 

ــبـية ا، إذ  والرـقابـية واإلدارـية  المـحاســ ال يجوز أن   وقواـعد الحوكـمة المعتـمدة دوليـً

. وال يغير من هذا النظر ما أوجبته الفقرة )أ( من تنفرد جـ ة واحدة بـكل هذه المـ ام

وم بقانون رقم )8المادة ) نة 78( من المرـس أن التأمين ضـد التعطل   2006( لـس بـش

ــع يًـ ا إكتوارخبيرً   من تعيين مجلس إدارة ال يـئة ا أو أكثر لفحص ومراجـعة الوضــ

كل ثالث ســنوات على األقل، وكلما اقتضــت الضــرورة ذلك   المالي للحســاب مرةً 

دره  طبقًـ  ا يـق ادة )أو مجلس    وزيرالا لـم ه الـم ا أوجبـت ة، أو ـم ( من ذات 9إدارة ال يـئ

ا أو ا خارجيً اإلدارة في بداية كل سـنة مالية مدققً  المرسـوم بقانون من تعيين مجلس

ــاب  ــوص الـقائـمة، يـظل أكثر ذا مـكاـنة دولـية لـتدقيق الحســ ، ذـلك أـنه، وطبقـًا للنصــ

األمر مرده لمجلس إدارة ال يئة العامة للتأمين االجتماعي في اعتماد تلك التقارير،  

ســط والترشــيد، أو دون وجود ســلطة رقابة برلمانية لتقييم عمله ووزنه بميزان الق

لوـضع مالحظات تخص الـسياـسة االـستثمارية أو الن ا المحاـسبي واإلداري المتبع 

ه   –إن وجـدت    – دف إلـي ا يـ  ه، وهو ـم ة أموال الحســـــاب وديمومـت اـي دف حـم بـ 

 االقتراح بقانون الماثل. 

 

بقانون االقتراح  تدارس  قبل أصحار   تبا لو  وبعد  النظر حوله من  وجهات 

ال ألضاء  واالقتصا يوالالقانوني    والمستشار  ،ىجنة السعا    المالي  وبناء ،  مستشار 

انتهت إل    ؛ولألسبار المذكور  التي بةُني  لىيها والتي اقتنعت بها الىجنة،  على ما تقدم

( من الالئحة 92)  المادة  لحكم  فقًاو  وذلك   بصيغته المع لة،  االقتراح بقانون  نظر  جوا 

 . م 2002( لسنة 55بالمرسوم بقانون رقم ) ةالداخلية لمجلس الشورى الصادر
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ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اسادس

  من الال(حةة الة اخىيةة لمجىس الشةةةةةورى، اتفقةت الىجنةة  39إلمةاالً لنص المةا   ا     

 لى  اختيار كل من:

ا أصليناا.   األستاذ درويش أحمد المناعي سعادة  .3  مقررا

 مقرًرا احتياطيًا.    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل  سعادة  .4

 

 
ا
توصية اللجنة:  -اسابع

بجواز  فإن اللجنة توصني، مناقشةات وما أب ي من آراء ار من في ضةوء ما     

ا( إلى المرسنوم بقانون رقم  9االقتراح بقانون بإضنافة مادة جديدة برقم )  نظر مكررا

لمقدم من ، وا)بصنننيغته المعدلة( طل بشنننأن التأمين ضننند التع 2006( لسننننة 78)

الدكتور  أصننحاب السننعادة األعضنناء: درويد أحمد المناعي، رضننا عبدج فرل، 

 .محمد علي حسن، دالل جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسي املسقطي                                    رضا عبداهلل فرج             

الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
 

 

 


