
 

 
 
 
 

 م٢٠٢٢اير ني ٢٧خ: التار�
 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 
 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،،،

 
 

إ�� خطاب معاليكم    بتار�خ   )٤د  ٥ص ل م ب / ف    ٧١٣رقم (باإلشارة 

دراسة  ،  م٢٠٢١  د�سم��  ٢٨ طلب  باملتضمن  قانون  ع�� لا مشروع  تصديق 

للمرسوم ا افق  املر الطبيعية،  للمحميات  العر�ي  لالتحاد  األسا��ي  لنظام 

و�عداد تقر�ر يتضمن رأي ال�جنة �شأنھ لعرضھ ع��  ،  ٢٠٢١) لسنة  ٤٠رقم (

 ا�جلس املوقر. 

معاليكم   إ��  أرفع  أن   �� والبيئة   تقر�ريطيب  العامة  املرافق  �جنة 

ب  ،املذ�ور   قانون المشروع  بخصوص   التفضل  باتخاذ   النظربرجاء  والتوجيھ 

 وقر. الالزم لعرضھ ع�� ا�جلس امل

 
 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،، 

 
 
 
 
 
 

 حممد علي حسن علي  .د                                                                   

 ة والبيئة ق العامة املرافس جلنرئي
 

 المرفقات: 
 .تنفیذيالص  خمللا -
 .ریر اللجنةتق .۱
 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة .۲
 .رأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة .۳
 لنواب الموقر ومرفقاتھ.مجلس اقرار  .٤
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   سعادة الدكتور حممد علي حسن علي احملرتم
 جلنة املرافق العامة والبيئة رئيس  

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشببب قا وبببالت  ياأعلبببلي  م بببا  أ  بببا     بببا   يطيبببي أبببر ق  قم ببب  أ ببب 
 .2021( أس ة 40 مل     أ م  ت  مو  ) ،أالتحاد  أع ير أ محميات  أطبيعية

 
ا مقي ببببب   ي جببببباق م اوشبببببع  قدم  بببببع ، قنمبببببل د تأ يببببب  يشببببب ل  مع بببببم  

 قولاه ثالثة ق اييع من تاميخ .أع ض  م ا  ملج س خالل متمل 
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              

 



 ۱ من ۱ الصفحة

 

 
 

ص تنفيذي لتقرير  م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 موضوع التقرير
المرافق   مشروع قانون �التصدیق على النظام األساسي لالتحاد العر�ي للمحم�ات الطب�ع�ة،

 .٢٠٢١) لسنة ٤٠للمرسوم رقم (

 .الفصل التشر�عي الخامس – الرا�عدور االنعقاد السنوي العادي  - م٢٠٢١د�سمبر  ٢٨ اإلحالة إىل اللجنةتاريخ 

 .الفصل التشر�عي الخامس – الرا�عاالنعقاد السنوي العادي دور  - م ٢٠٢٢ینایر  ٢٧ انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ٢ عدد االجتماعات

 مضمونه 

، الذي  ٢٠٢١) لسنة  ٤٠الطب�ع�ة، المرافق للمرسوم رقم ( التصدیق على النظام األساسي لالتحاد العر�ي للمحم�ات  

یهدف إلى إنشاء اتحاد عر�ي �سمى "االتحاد العر�ي للمحم�ات الطب�ع�ة" لتعز�ز العمل العر�ي المشترك في �افة  

والمنظمات   والجهات  األعضاء  الدول  وتنسیق جهود  التعاون  أواصر  وتقو�ة  المستدامة،  والتنم�ة  البیئة  مجاالت 

��ة العاملة في مجال إنشاء المحم�ات الطب�ع�ة و�دارتها والمحافظة علیها، وتوحید الجهود والخبرات العر��ة  العر 

اإل الطب�ع�ة ووضع خطط إدارتها وتشغیلها،  لالستفادة من الم�ادرات  المحم�ات  إنشاء  قل�م�ة والدول�ة في مجال 

�ة لتحقیق المستهدف منها، وتقو�م أدائها ورصد المتغیرات  و�عداد القدرات الفن�ة واإلدار�ة الالزمة لتشغیلها �فاعل

 التي تطرأ علیها.

 ان دی�اجة + مادت  بنيته 

 عدم مخالفة مشروع القانون لم�ادئ وأحكام الدستور، وسالمته من الناحیتین الدستور�ة والقانون�ة. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 رأي احلكومة املوقرة

مشروع القانون �التصدیق على النظام األساسي لالتحاد العر�ي للمحم�ات الطب�ع�ة تعز�ًزا �أتي 

للعمل العر�ي المشترك في مجاالت البیئة والتنم�ة المستدامة وعلى األخص دعم الدور الهام  

ح�ائي والتراث الذي تقوم �ه المحم�ات الطب�ع�ة في المحافظة على البیئة الطب�ع�ة والتنوع األ

 لعالمي الطب�عي.ا

 النظام األساسي لالحتادمضمون 

) وعدد  دی�اجة  من  لالتحاد  األساسي  النظام  أهم  ١٩یتألف  منه  األولى  المادة  عرفت  حیث  مادة،   (

المصطلحات الواردة ف�ه، ف�ما أنشأت المادة الثان�ة االتحاد، مقررة منحه الشخص�ة االعت�ار�ة واالستقالل  

الثالثة فنصت على أن �كون مقر االتحاد في مدینة الر�اض �المملكة العر��ة السعود�ة،  المالي، أما المادة 

و�ینت المادة الرا�عة أهداف االتحاد ومهامه وآل�اته، ونظمت المادة الخامسة العضو�ة في االتحاد، وتناولت  

ل منها، ونصت المادة  المواد من السادسة حتى الثان�ة عشرة األحكام المتعلقة �أجهزة االتحاد واختصاص � 

الثالثة عشرة على أن تكون لالتحاد میزان�ة مستقلة تعتمد من الجمع�ة العموم�ة، وحددت المادة الرا�عة  

عشرة الموارد المال�ة لالتحاد، ونصت المادة الخامسة عشرة على أن �سري على االتحاد جم�ع أحكام اتفاق�ة  

دار�ة  مادة السادسة عشرة فقد بینت اختصاص المحكمة اإلومزا�ا وحصانات جامعة الدول العر��ة، أما ال

نهائ�ة  الموظفین واالتحاد، وتكون أحكامها  بین  تنشأ  التي  المنازعات  �الفصل في  العر��ة  الدول  لجامعة 

وملزمة، وأخیًرا نظمت المواد من السا�عة عشرة حتى التاسعة عشرة األحكام االنتقال�ة المتعلقة بتعدیل النظام 

 لالتحاد، ودخوله حیز التنفیذ، واالنسحاب منه.  األساسي

 مشروع القانون الموافقة على  قرار جملس النواب املوقر

 مشروع القانون الموافقة على  توصية اللجنة 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 

 ١٠ من ١ الصفحة

 

 

 

 م ٢٠٢٢يناير  ٢٧التار�خ:  

 ) ١١: ( رقم التقر�ر 

 

مشروع قانون بالتصديق   خبصوص تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

 ،على النظام األساسي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعية

 ٢٠٢١) لسنة ٤٠املرافق للمرسوم رقم (

 الفصل التشري�� ا�خامس – الرا�ع دور اال�عقاد العادي  

 

 مقدمة:

أرسل صاحب   ،)٤د  ٥ص ل م ب/ ف  ٧١٣م، و�موجب ا�خطاب رقم (٢٠٢١د�سم��    ٢٨بتار�خ  

افق العامة والبيئة   ــا�ح رئيس مجلس الشـــــورى إ�� �جنة املر ــا�ح الصـــ مشـــــروع املعا�� ع�� بن صـــ

افق للمرسوم   قانون بالتصديق ع�� النظام األسا�ىي لالتحاد العر�ي للمحميات الطبيعية، املر

س لدراســـتھ و�عداد تقر�ر يتضـــمن رأي ال�جنة �شـــأنھ لعرضـــھ ع�� ا�جل  ،٢٠٢١) لســـنة  ٤٠رقم (

 املوقر.

 

 



 ١٠ من ٢ الصفحة

 

 
ً
 : إجراءات اللجنة: أوال

 �� االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –قانون مشروع التدارست ال�جنة   )١(

 الفصل  الدور  اتريخ االجتماع  رقم االجتماع 

 ٥ ٤ م٢٠٢٢يناير  ١٠ ١١

 ٥ ٤ م٢٠٢٢يناير  ١٧ ١٢

 

 املتعلقة بھ وال�ي اشتملت ع��:ع�� الوثائق ملشروع القانون اطلعت ال�جنة أثناء دراس��ا   )٢(

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. (مرفق)  .أ

 (مرفق)  مشروع القانون. �� رأي �جنة الشؤون التشريعية والقانونية با�جلس  .ب

 رأي �جنة الشؤون املالية واالقتصادية با�جلس �� مشروع القانون. (مرفق)  . ج

 

بدور اال�عقاد  م  ٢٠٢٢يناير   ١٧املنعقد ��    الثا�ي عشر و�دعوة من ال�جنة حضر اجتماعها   )٣(

 الرا�ع من الفصل التشري�� ا�خامس �ل من:

 الس األعلى للبيئة 

نوف ع�� الوس�ي  السيدة/   القائم بأعمال مدير إدارة التنوع ا�حيوي  

حسن سليس العتي�ي  السيد/   مستشار قانو�ي للمجلس األع�� للبيئة   

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب  
 أخصائي شؤون برملانية   ر�اب عبدهللا العا�� 

 

 



 ١٠ من ٣ الصفحة

 

 وحضر اجتماعات ال�جنة من األمانة العامة �جلس الشورى:  )٤(

 هيئة املستشارين القانونيني 

 .القانو�ي املستشار  عمر  ع��   عبدالرحيم األستاذ

 . أول  قانو�ي باحث الـسلوم  نادر  ع��  /السيد

   إدارة شؤون اللجان
 . ال�جان  شؤون مشرف  بأعمال امل�لف القطان  جواد ع��   /السـيد

 . �جنة سر  أم�ن  الشيخ   إبراهيم دانة /السيدة

 إدارة العالقات واإلعالم 

 . أول  وتواصل إعالم  أخصائي املاجد  هاشم حس�ن  /السيد

 . وتواصل إعالم  أخصائي ا�حلوا��   جعفر  صادق /السيد

 

ا: رأي جلنة الشث
ً
 ؤون التشريعية والقانونية:اني

 الدســتور،  وأح�ام  ملبادئ   القانون   مشــروع  مخالفة عدمان��ت �جنة الشــؤون التشــريعية والقانونية إ�� 

 .والقانونية  الدستور�ة الناحيت�ن  من  سالمتھ  ورأت

 اث
ً
 : املالية واالقتصاديةا: رأي جلنة الشؤون  لث

ع�� مشـــــــروع القانون محل النظر، و�عد اطالعها  إ�� أ��ا،   �جنة الشـــــــؤون املالية واالقتصـــــــادية  أشـــــــارت

ا ما ورد �� املادة ( ) من النظام األســــا�ــــىي لالتحاد العر�ي للمحميات الطبيعية، وال�ي تنص ع�� أن ١٤وخصــــوصــــً

أنصـــــــــبة الدول األعضـــــــــاء الدائم�ن �� االتحاد، املوزعة طبًقا للنســـــــــب املقررة �� موازنة  موارد االتحاد تت�ون من  

 األمانة العامة �جامعة الدول العر�ية.



 ١٠ من ٤ الصفحة

 

ــــــــــار  املــــادة  مراجعــــة  خالل  ومنوأنــــھ،   ــــــمــــام  أن  تب�ن  إل��ــــا،  املشـــــــ  العر�ي  لالتحــــاد  البحر�ن  مملكــــة  انضـــــــ

ـــــــافيـة  مـاليـة  أعبـاء  عليـھ  ت��تـب  الطبيعيـة  للمحميـات ــــــ�ـل  تـدفع  للـدولـة  العـامـة  ��انيـةامل ��  إضـــــــ ــــــنوي،  �شـــــــ  نأو   ســـــــ

ــاهمات  �شـــــــــأن بنًدا  تتضـــــــــمن  للدولة  العامة  امل��انية  وقد  والدولية،  اإلقليمية  املنظمات  ��  البحر�ن مملكة  مســـــــ

  وم��ا   الدول   مسـاهمة  �شـأن  تفاصـيل  أية  توافر ولعدم.  االتحاد  هذا إ�� اململكة  انضـمام  ت�لفة البند  هذا  �شـمل

 .االتحاد  لهذا  لالنضمام الفعلية  املالية  الت�لفة  مقدار ع�� الوقوف  يمكن فال البحر�ن،  مملكة

ــــــاديةواق��حت   ــــــؤون املالية واالقتصـــــــ ــــــار    �جنة الشـــــــ ــــــتفســـــــ ــــــيل  هذه  عنأن يتم االســـــــ  ا�جهة  من التفاصـــــــ

واستفسرت  وزارة ا�خارجية قامت ال�جنة (�جنة املرافق العامة والبيئة) بمخاطبة   فقد ، وعليھاملعنية  الرسمية

ــــــبــة  م��ــا حول (مقــدار ـــــــاهم  ال�ي  املقررة  النســـــــ  الــدول   �جــامعــة  العــامــة  األمــانــة  موازنــة  ��  البحر�ن  مملكــة  ��ــا  �ســـــــ

ــــــروع  ع��  املوافقـة  ع��  العر�يـة، وفيمـا إذا ـ�ان ي��تـب ــــــبـة، ومقـدار   هـذه��   من ز�ـادة  املعروض  القـانون   مشـــــــ   النســـــــ

املذ�ور). إال أن ال�جنة و�ح�ن كتابة هذا التقر�ر    القانون   مشـــــــروع  ع��  املوافقة  حالة  ��  بالز�ادة تتم  ال�ي  املبالغ

 لم �ستلم رد وزارة ا�خارجية.

 
ً
 : الس األعلى للبيئة  ا: رأيرابع

ا�ختصــــــــ�ن �� ا�جلس األع�� للبيئة أثناء حضــــــــورهم اجتماع ال�جنة الثا�ي  أو�ــــــــح الســــــــادة ا�حضــــــــور   

ــــــر املنعقــد    الطبيعيــة  �حميــاتتحمــل ع�� عــاتقهــا إدارة ا  ا�حيوي   التنوع  أن إدارة،  ٢٠٢٢ينــاير    ١٧  بتــار�خعشـــــــ

ــــــبعو�� حالًيا،   ــــــمن،  محميات  ســـــــ ــــــتان،  جز�رة  محمية حوار، جزر   محمية(  ا�حميات البحر�ة تتضـــــــ   محمية   مشـــــــ

ــــــمـاليـة  اله��ات  ومحميـة  بولثـامـة،  نجوة  ومحميـة  عراد،  دوحـة  محميـة  تو���،  خليج ــــــمـل  الشـــــــ   بولثـامـة،   ه��  :و�شـــــــ

ــــــتيـة،  وه��  بوعمـامـة،  وه�� العر�ن ولهـا    وا�حميـة ال��يـة الوحيـدة تتمثـل �� محميـة  )ا�حـاجز  ا�حزام  ومنطقـة  شـــــــ

ال�ي تتطلب  -�عمل ع�� تحديد النشاطات املسموحة   ا�جلس األع�� للبيئةمؤكدين أن    رسمية خاصة ��ا.  إدارة



 ١٠ من ٥ الصفحة

 

ــــــــة ا من ا�جهــات ا�ختصـــــــ ــــــــً ــــــــاطــات  و   -ترخيصـــــــ ــــــر النشـــــــ ا�حظورة �� هــذه ا�حميــات، للمحــافظــة عل��ــا �� ا�حــاضـــــــ

 واملستقبل.

ـــــــح     للمحميات  العر�ي  لالتحاد األســا�ــىي النظام إ��  نضــمتا  عر�ية  دول أن هنالك أر�ع  الســادة ا�ختصــ�ن وأوضــــــــــ

 ).فلسط�ندولة   ،يةاليمنا�جمهور�ة   السودان،جمهور�ة   السعودية، العر�ية اململكةن و�� (الطبيعية ح�ى اآل 

 
ً
 : رأي اللجنة: اخامس

مشـــروع قانون بالتصـــديق ع�� النظام األســـا�ـــىي لالتحاد العر�ي للمحميات الطبيعية، املرافق  تدارســـت ال�جنة  -

ــــــوم رقم ( ــنــة  ٤٠للمرســـــــ ــــ ــــــ�ى "االتحــاد العر�ي للمحميــات    ،٢٠٢١) لســـــــ ــاء اتحــاد عر�ي �ســـــــ ـــــ الــذي ��ــدف إ�� إ�شـــــــ

الطبيعية" لتعز�ز العمل العر�ي املشـــــــ��ك �� �افة مجاالت البيئة والتنمية املســـــــتدامة، وتقو�ة أواصـــــــر التعاون  

�دار��ا  وتنسيق جهود الدول األعضاء وا�جهات واملنظمات العر�ية العاملة �� مجال إ�شاء ا�حميات الطبيعية و 

قليمية والدولية �� مجال إ�شاء  وا�حافظة عل��ا، وتوحيد ا�جهود وا�خ��ات العر�ية لالستفادة من املبادرات اإل

و�عداد القدرات الفنية واإلدار�ة الالزمة لتشغيلها بفاعلية  ،  ا�حميات الطبيعية ووضع خطط إدار��ا و�شغيلها

 ملتغ��ات ال�ي تطرأ عل��ا.لتحقيق املس��دف م��ا، وتقو�م أدا��ا ورصد ا

 -يتألف مشـــــــروع القانون املعروض  -
ً

تضـــــــمنت املادة األو�� منھ التصـــــــديق ع��  ،من مادت�ن -عن الديباجة فضـــــــال

ــــــىي لالتحـاد العر�ي للمحميـات الطبيعيـة، الـذي وافق عليـھ مجلس جـامعـة الـدول العر�يـة ع��  ـــــــا�ـــــــ النظـام األســـــــ

، مع تحفظ ٢٠١٢مارس    ١٠) الصـــــــادر �� القاهرة بتار�خ  ١٣٧د.ع  -٧٤٩٠املســـــــتوى الوزاري بموجب قراره رقم (

ع�� ما جاء بأح�ام الفقرة ا�خامســــــة من املادة الرا�عة من النظام األســــــا�ــــــىي فيما نصــــــت عليھ    مملكة البحر�ن

ــاء املناطق ا�حمية و�دارا��ا واشــــــراكها �� إد ــســــــات ا�جتمع املد�ي إل�شــــ ارة املوارد الطبيعية  من "��ــــــجيع مؤســــ

 يات �� الدول األعضاء �� االتحاد". أما املادة الثانية فجاءت تنفيذية.وا�حم



 ١٠ من ٦ الصفحة

 

حيث عرفت املادة األو�� منھ أهم املصـــط�حات    ،) مادة١٩و�تألف النظام األســـا�ـــىي لالتحاد من ديباجة وعدد ( -

ا��، أما املادة  مقررة منحھ ال�ـخصـية االعتبار�ة واالسـتقالل امل،  فيما أ�شـأت املادة الثانية االتحاد  ،الواردة فيھ

و�ينت املادة الرا�عة  ،الثالثة فنصـــــــــت ع�� أن ي�ون مقر االتحاد �� مدينة الر�اض باململكة العر�ية الســـــــــعودية

ونظمت املادة ا�خامســــــــة العضــــــــو�ة �� االتحاد، وتناولت املواد من الســــــــادســــــــة    ،أهداف االتحاد ومهامھ وآلياتھ

االتحاد واختصــــــاص �ل م��ا، ونصــــــت املادة الثالثة عشــــــرة ع�� أن ح�ى الثانية عشــــــرة األح�ام املتعلقة بأجهزة  

ــــــرة املوارد املــاليــة   ــــــتقلــة �عتمــد من ا�جمعيــة العموميــة، وحــددت املــادة الرا�عــة عشـــــــ ت�ون لالتحــاد م��انيــة مســـــــ

ــانات   لالتحاد، ونصــــــــت املادة ا�خامســــــــة عشــــــــرة ع�� أن �ســــــــري ع�� االتحاد جميع أح�ام اتفاقية ومزايا وحصــــــ

ــــــاص ا�حكمـة اإل جامعـة الدو  ــــــرة فقـد بينـت اختصـــــــ ــــــة عشـــــــ ــــــادســـــــ دار�ة �جـامعـة الدول  ل العر�يـة، أما املادة الســـــــ

نظمت   االعر�ية بالفصــــــــــل �� املنازعات ال�ي تنشــــــــــأ ب�ن املوظف�ن واالتحاد، وت�ون أح�امها ��ائية وملزمة، وأخ��ً 

يل النظام األســـــا�ـــــىي لالتحاد، املواد من الســـــا�عة عشـــــرة ح�ى التاســـــعة عشـــــرة األح�ام االنتقالية املتعلقة بتعد

 ح�� التنفيذ، واال��حاب منھ.  ودخولھ

ــــىي لالتحاد العر�ي للمحميات الطبيعية - ــا�ـــــــ ــ ــــروع القانون ومواد النظام األســـــــ كما   ،اطلعت ال�جنة ع�� مواد مشـــــــ

بـــاملوافقـــة ع�� ، و ومرفقـــاتـــھ  أطلعـــت ع�� مرئيـــات ا�جهـــات املعنيـــة وع�� قرار مجلس النواب املوقر الـــذي جـــاء 

ــــــ  ــــــروع القانون، كما أطلعت ع�� رأي �جنة الشـــــــ ــــــريعية والقانونية الذي جاء مؤكًد ؤو مشـــــــ ــــــالمـة    ان التشـــــــ ع�� ســـــــ

ن املالية واالقتصـــادية الذي أفاد  ؤو لشـــ وع�� رأي �جنة ا  ،مشـــروع القانون من الناحيت�ن الدســـتور�ة والقانونية

ــــمن بنًد  ــــاهمات مملكة البحر�ن �� املنظمات اإلقليمية والدولية،   ابأن امل��انية العامة للدولة تتضـــــــ ــــأن مســـــــ �شـــــــ

 .وقد �شمل هذا البند ت�لفة انضمام اململكة إ�� هذا االتحاد

ــتئن  - ــاء ال�جنة واالســ ــار القانو�ي، ان��ت و�عد تبادل وتداول الرأي ب�ن أ�ــــحاب الســــعادة أعضــ ــتشــ اس برأي املســ

 ال�جنة إ�� املوافقة ع�� مشروع القانون املعروض للم��رات اآلتية:



 ١٠ من ٧ الصفحة

 

 
ً

/ح) من الدســــــــــتور ع�� أنھ "تأخذ الدولة التداب�� الالزمة لصــــــــــيانة البيئة وا�حفاظ  ٩تنص املادة (  :أوال

ــــــتور ع�� أنـھ "ال��١١كمـا تنص املـادة (،  ع�� ا�حيـاة الفطر�ـة" وات الطبيعيـة جميعهـا ومواردهـا ـ�افـة ) من الـدســـــــ

 ملك للدولة، تقوم ع�� حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوط�ي".

ومفاد ذلك أن الدســـــتور البحر��ي أو�� اهتمامھ بالبيئة واملوارد الطبيعية وا�حميات الطبيعية وأوجب  

 
ً

ــــــتغالل األمثــــل لهــــا حفــــاظــــ ا  إهو مــــا ينعكس  و وا�حيــــاة الفطر�ــــة  ع�� البيئــــة    ااالســـــــ ــً ــــــحــــة املواطن�ن  ع��  يجــــابــ �ـــــــ

 .�اوا�حد من تلو���ا واملقيم�ن، ومن أجل ذلك صدرت العديد من التشريعات ل�حفاظ عل

ــــــىي لالتحـاد العر�ي للمحميـات   :اثـانيًـ  ــا�ـــــــ ــــ ــــــديق ع�� النظـام األســـــــ ــــــروع القـانون املعروض بـالتصـــــــ جـاء مشـــــــ

ــــتدامة وع�� األخص دعم الدور الهام   االطبيعية �عز�زً  ــــ��ك �� مجاالت البيئة والتنمية املســـــــ للعمل العر�ي املشـــــــ

 حيائي وال��اث العاملي الطبي��.الذي تقوم بھ ا�حميات الطبيعية �� ا�حافظة ع�� البيئة الطبيعية والتنوع األ 

ــــــتوى الوزاري بتــــار�خ   ع��   ٢٠١٢مـــارس    ١٠هـــذا ولقــــد وافق مجلس جـــامعــــة الـــدول العر�يــــة ع�� املســـــــ

ــــــىي لالتحــاد العر�ي للمحميــات الطبيعيــة، وقــامــت مملكــة البحر�ن   ـــــــا�ـــــــ م��ــا ألهميــة هــذا    اتقــديرً   –النظــام األســـــــ

 مانة العامة �جامعة الدول العر�ية.�� مقر األ   ٢٠٢٠نوفم��   ٢٣بالتوقيع ع�� النظام بتار�خ    –االتحاد  

ــادة ( ــانيـــة من املـ ــــــتور ٣٧وحيـــث أن الفقرة الثـ ــــــ�ح   ) من الـــدســـــــ ــاهـــدات الصـــــــ ــھ "ع�� أن معـ تنص ع�� أنـ

 ... يجب لنفاذها أن تصدر بقانون"..والتحالف، واملعاهدات املتعلقة بأرا�ىي الدولة أو ثروا��ا الطبيعية

ــىي الدولة وثروا��ا   ـــ ــىي لالتحاد العر�ي للمحميات الطبيعية يتعلق بأرا�ـــــــ ـــ ــا�ـــــــ ـــ ومن حيث أن النظام األســـــــ

ـــمن املعاه ـــار إل��االطبيعية، لذلك فإنھ يندرج ضـــــــ ـــدر ��ا قانون، لذا فقد  ،دات املشـــــــ ولذا يلزم لنفاذها أن يصـــــــ

 .جاء مشروع القانون املعروض بالتصديق ع�� هذا النظام



 ١٠ من ٨ الصفحة

 

 
ً
ــــــىي لالتحــاد العر�ي   :اثــالثــ ـــــــا�ـــــــ ـــــــادقــة ع�� النظــام األســـــــ ــــــروع القــانون بــاملصـــــــ جــاءت املــادة األو�� من مشـــــــ

�عت�� نفســـها ملزمة بأح�ام الفقرة ا�خامســـة من   للمحميات الطبيعية مع التحفظ اآل�ي "إن مملكة البحر�ن ال

 .املادة الرا�عة من النظام األسا�ىي"

عن إرادة الدولة والتمســـــــك �ســـــــياد��ا �� االنضـــــــمام إ�� املعاهدات من عدمھ،  اوهذا التحفظ هو �عب��ً 

 و�� قبول جميع البنود الواردة ��ا من عدمھ.

ــا�ـــــــىي لالتحاد تنص ع�� أنھ "� ـــــــــــــ وملا �انت الفقرة ا�خامســـــــة من املادة الرا�عة من النظام األســـــ ـــــــــ جيع  شــــــ

شـــــــــراكها �� إدارة املوارد الطبيعية وا�حميات �� مؤســـــــــســـــــــات ا�جتمع املد�ي إل�شـــــــــاء املناطق ا�حمية و�دار��ا و�

 الدول األعضاء �� االتحاد".

ــتور و�عض التشـــريعات النافذة، لذا فقد رأت   ومن حيث أن هذه الفقرة جاءت با�خالفة ألح�ام الدسـ

 التحفظ عل��ا لألسباب اآلتية:  -و�حق-ا�ح�ومة 

�� صالحيات ا�جهات الرسمية �� الدولة وسياد��ا ع��   ان هذه الصياغة تخلق التباًس إ-١ 

ــــة وأن جميع ال��وات الطبيعية ومواردها وا�حميات الطبيعية  مواردها الطبيعية خاصـــــــ

 
ً
ء املناطق  للدولة، وال يجوز من ثم ��ــــــــــجيع مؤســــــــــســــــــــات ا�جتمع املد�ي ع�� إ�شــــــــــا  امل�

ــة ــا  ا�حميـ ــادةو�دار��ـ ــــــتور ع��  ١١(  ، حيـــث تنص املـ ــھ ") من الـــدســـــــ ــة   ال��واتأنـ   الطبيعيـ

ــــــن  حفظهـا  ع��  تقوم  للـدولـة،  ملـك  ـ�افـة  ومواردهـا  جميعهـا ــــــتثمـارهـا،  وحســـــــ   بمراعـاة   اســـــــ

 ".الوط�ي  واقتصادها  الدولة  أمن  مقتضيات

  ١٩٩٥) لســـــــــنة  ٢) من املرســـــــــوم بقانون رقم (٥ن هذه الفقرة تتعارض مع حكم املادة (إ-٢

�شــــــــأن حماية ا�حياة الفطر�ة ال�ي تنص ع�� أنھ "يجوز ل�جهة ا�ح�ومية املعنية اعتبار  



 ١٠ من ٩ الصفحة

 

ــــــواء �� ال�� أو البحر اإل قلي�ي للـدولـة �غرض �عض املنـاطق بـالـدولـة (منـاطق محميـة) ســـــــ

كمــا يجوز لهــا اعتبــار �ــافــة أنحــاء البالد منطقــة   ،و�نمــا��ــا  حمــايــة موارد ا�حيــاة الفطر�ــة

ــــــبة لنوع مع�ن أو أك�� من أنواع ال�ائنات الفطر�ة ال��ية أو البحر�ة وع��  محمية بالنســـــــ

ا�جهة ا�ح�ومية املعنية أن تصـدر القرارات الالزمة �� هذا الشـأن، بما �� ذلك بيان نوع  

 .ووسائل وطرق حماي��ا"املنطقة ا�حمية ونوع ال�ائنات الفطر�ة  

ــــــتغاللهــا  إ-٣  ن ا�حميــات الطبيعيــة �عــد من ال��وات اململوكــة للــدولــة وال يجوز لغ��هــا اســـــــ

 
ً

�شأن البيئة ال�ي تنص    ١٩٩٦) لسنة ٢١) من املرسوم بقانون رقم (٧بنص املادة (  عمال

 ع�� أنھ "ال يجوز ألي �ـــــــــخص أو مشـــــــــروع، اســـــــــتغالل املناطق ال�ي تحددها القوان�ن أو

ــــــة، ��  األنظمـة، أو يحـددهـا جهـاز البيئـة كمنطقـة محميـة أو ذات اعتبـارات بيئيـة خـاصـــــــ

ـــــــادرة   أي غرض من األغراض ال�ي تؤدي إ�� مخـالفـة أح�ـام هـذا القـانون والقرارات الصـــــــ

 
ً

 .لھ" اتنفيذ

ــــــــارة إليـــھ أن للـــدولـــة ا�حق �� التحفظ ع�� أي بنـــد من بنود املعـــاهـــدات لـــدى توقيع   ــا تجـــدر اإلشـــــــ وممـ

 املعــا
ً

ــــــمــام إل��ــا عمال ـــــــديق عل��ــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو االنضـــــــ ) من اتفــاقيــة فينــا  ١٩بنص املــادة (  هــدة أو التصـــــــ

لقانون املعاهدات، خاصــــة وأن النظم األســــا�ــــىي لالتحاد العر�ي للمحميات الطبيعية لم يحظر ذلك بنصــــوص 

 مواده.

ألح�ام الدستور والقانون، لذا فإن ال�جنة    امطابًق ،  مشروع القانون جاء ع�� هذا النحو  ومن حيث أن

 
ً
 مع قرار مجلس النواب املوقر.  اتو�ىي باملوافقة عليھ وع�� نصوص مواده كما هو وارد با�جدول املرفق، اتفاق

 



 ١٠  من ١٠ الصفحة

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اسادس

 
ً

 ) من الالئحة الداخلية �جلس الشورى، اتفقت ال�جنة ع�� اختيار �ل من:٣٩لنص املادة (  إعماال

ـا.ــلــرًرا أصــمق يـــلـــن عـــــســــي حــــلــــد عــــمــحــم  ور ــــدكتــــال -١
ً
 يــــــ

ا. األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -٢
ً
 مقرًرا احتياطيـ

 

 
ً
 توصية اللجنة:  :اسابع

 
ُ
من آراء أثناء دراســـــــة مشـــــــروع القانون فإن ال�جنة تو�ـــــــىي  يبد�� ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات وما أ

 باآل�ي:

افقة من حيث املبدأ، ع�� مشـــــــــروع قانون بالتصـــــــــديق ع�� النظام األســـــــــا�ـــــــــىي لالتحاد العر�ي   - املو

افق للمرسوم رقم (  .٢٠٢١) لسنة  ٤٠للمحميات الطبيعية، املر

افقة ع�� نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد �� ا�جدول املرفق -  .املو

 

 الالزم،واألمر معروض ع�� ا�جلس املوقر التخاذ 
 

 

 

 
 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 حممد علي حسن علي  .د

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 ٣من  ١ الصفحة

 ٢٠٢١  لسنة )  ٤٠(   رقم   للمرسوم   الطبيعية، املرافق   للمحميات   العربي   لالحتاد   األساسي   النظام   على   بالتصديق   قانون   مشروع 

 اللجنة   أقرتها   كما   املواد   نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

 المسمى: 

 لسنة)   (  رقم قانونمشروع  

 األساسي   النظام  على  بالتصدیق

 الطبیعیة  للمحمیات العربي لالتحاد

 المسمى: 

الموافقة على المسمى كما ورد في  

 مشروع القانون 

 المسمى: 

الموافقة على المسمى كما ورد في  

 مشروع القانون 

 المسمى: 

 لسنة)   (  رقم قانونمشروع  

 األساسي   النظام  على  بالتصدیق

 الطبیعیة  للمحمیات العربي لالتحاد

 الدیباجة

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة 

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى النظام األساسي لالتحاد العربي  

الذي وافق علیھ   الطبیعیة،  للمحمیات 

على  العربیة  الدول  جامعة  مجلس 

  رقم   قرارهالمستوى الوزاري بموجب  

 الدیباجة

  ورد كما  الدیباجة نص على الموافقة

 . القانون مشروع  في

 الدیباجة

  ورد كما  الدیباجة نص على الموافقة

 . القانون مشروع  في

 الدیباجة

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة 

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى النظام األساسي لالتحاد العربي  

الذي وافق علیھ   الطبیعیة،  للمحمیات 

على  العربیة  الدول  جامعة  مجلس 

  رقم   قرارهالمستوى الوزاري بموجب  



 ٣من  ٢ الصفحة

 اللجنة   أقرتها   كما   املواد   نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

في    الصادر))  ۱۳۷(   ع.د  -  ۷٤۹۰(

 ، ۲۰۱۲مارس   ۱۰القاھرة بتاریخ 

النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ  

 وأصدرناه: 

في    الصادر))  ۱۳۷(   ع.د  -  ۷٤۹۰(

 ، ۲۰۱۲مارس   ۱۰القاھرة بتاریخ 

النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ  

 وأصدرناه: 

 :المادة األولى

  لالتحاد  األساسي  النظام  على  ُصودق

  الذي   الطبیعیة،  للمحمیات  العربي

 الدول   جامعة  مجلس  علیھ  وافق

 الوزاري  المستوى   على  العربیة

 ع.د  -  ۷٤۹۰(  رقم  قراره  بموجب

  بتاریخ   القاھرة  في  الصادر))  ۱۳۷(

  لھذا   والمرافق  ،۲۰۱۲  مارس  ۱۰

 :اآلتي التحفظ مع القانون،

 :المادة األولى

  في ورد كما النص على الموافقة

 . القانون مشروع

 :المادة األولى

  في ورد كما النص على الموافقة

 . القانون مشروع

 :المادة األولى

  لالتحاد  األساسي  النظام  على  ُصودق

  الذي   الطبیعیة،  للمحمیات  العربي

 الدول   جامعة  مجلس  علیھ  وافق

 الوزاري  المستوى   على  العربیة

 ع.د  -  ۷٤۹۰(  رقم  قراره  بموجب

  بتاریخ   القاھرة  في  الصادر))  ۱۳۷(

  لھذا   والمرافق  ،۲۰۱۲  مارس  ۱۰

 :اآلتي التحفظ مع القانون،



 ٣من  ٣ الصفحة

 اللجنة   أقرتها   كما   املواد   نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

 نفسھا  تعتبر  ال  البحرین  مملكة  إن"

  من   الخامسة  الفقرة  بأحكام  ملزمة

 " األساسي النظام من الرابعة المادة

 نفسھا  تعتبر  ال  البحرین  مملكة  إن"

  من   الخامسة  الفقرة  بأحكام  ملزمة

 " األساسي النظام من الرابعة المادة

 :المادة الثانیة

 والوزراء   الوزراء  مجلس  رئیس  على

  ھذا   أحكام  تنفیذ  -یخصھ  فیما  كلٌ -

 التالي  الیوم  من  بھ  ویُعمل  القانون

 . الرسمیة الجریدة في نشره لتاریخ

 :المادة الثانیة

  في ورد كما النص على الموافقة

 . القانون مشروع

 :المادة الثانیة

  في ورد كما النص على الموافقة

 . القانون مشروع

 :المادة الثانیة

 والوزراء   الوزراء  مجلس  رئیس  على

  ھذا   أحكام  تنفیذ  -یخصھ  فیما  كلٌ -

 التالي  الیوم  من  بھ  ویُعمل  القانون

 . الرسمیة الجریدة في نشره لتاریخ

 

 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الثا�املرفق 
 

 والقانونية   التشريعية  الشؤون   جلنة  رأي 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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 م 2021  ديسمبر 28التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن        
 املرافق العامة والبيئة   رئيــس جلنة 

 
 

النظام األساسي لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية، مشروع قانون بالتصديق على  الموضوع:  

 . 2021( لسنة  40المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 حية طيبة وبعد،، ت
 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس م، أرفق  2021ديسمبر    28  بتاريخ     

مشروع قانون بالتصديق على   ، نسخة من(4د    5ص ل ت ق/ ف    714)م  ضمن كتابه رق

،  2021( لسنة  40النظام األساسي لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم )

المرافق   لجنةل عليه  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  

   .والبيئةالعامة 
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،  شراعالها  يعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع   م 2021  ديسمبر  28  وبتاريخ    

، كما اطلعت على مذكرة بشأنهمجلس النواب    ، وقرارالمذكورقانون  ال  مشروع  حيث اطلعت على

 بشأنه. للجنة معدة من قبل المستشار القانوني

 

 

اللجنة        والنقاش    –وانتهت  المداولة  مخالفة  إلى    –بعد  وأحكام قانون  ال  مشروع عدم  لمبادئ 

 . الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

النظام األساسي لالتحاد العربي للمحميات مشروع قانون بالتصديق على  ترى اللجنة سالمة       

  .والقانونية الدستورية من الناحيتين، 2021( لسنة  40الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالث املرفق 
 

 واالقتصادية   املالية   الشؤون   جلنة  رأي 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 2022ینایر   10التاریخ: 

 املوقر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل    

 رئيس جملس الشورى 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

،2022ینایر    5  المؤرخ في   ) 4د    5ف    /ب   م ص م    85( رقم    معالیكملى كتاب  عطفًا ع        

الشؤون المالیة لجنة  ل  المالي  رأيالالحصول على  مرافق العامة والبیئة  اللجنة  تضمن طلب  ملوا

للمحمیات    حولواالقتصادیة   العربي  لالتحاد  األساسي  النظام  على  بالتصدیق  قانون  مشروع 

 . الطبیعیة

) المنعقد 12ھا رقم (المذكور، في اجتماع  مشروع القانونبحثت  بأنھا    معالیكم  تفید اللجنة

ما ترونھ  برجاء التكرم بالنظر واتخاذ    ،وأعدت رأیھا المالي بخصوصھ،  2022ینایر    9بتاریخ  

  . ا بشأنھالزمً 

 ،،،والتقدیر معالیكم بقبول فائق االحترام وتفضلوا

 خالد حسني املسقطي         

 املالية واالقتصادية رئيس جلنة الشؤون      

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المذكور أعاله قانونمشروع ال حوللجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ل المالي رأيال المرفق:

11 ینایر 2022م
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 الرأي املايل للجنة الشؤون املالية واالقتصادية  

 بالتصديق على النظام األساسي لالحتاد العربي للمحميات الطبيعيةمشروع قانون  حول

 
 

 رأي اللجنة:
ا ما ورد في المادة (، لنظرمـشروع القانون محل ااطلعت اللجنة على  من   )14وخصـوصـً

ــي لالتحاد العربي للمحمیات الطبیعیة،  ــاس ارد االتحاد تتكون  أن مو والتي تنص علىالنظام األس

  ، الموزعة طبقًا للنسب المقررة في موازنة األمانة من أنصبة الدول األعضاء الدائمین في االتحاد

  لجامعة الدول العربیة. العامة

المادة المشـار إلیھا، یتبین أن انضـمام مملكة البحرین لالتحاد العربي مراجعة ومن خالل 

ــافـیة في المیزانـیة الـعاـمة لـلدوـلة ـتدفع   ـــكل للمحمـیات الطبیعـیة تترـتب علـیھ أعـباء ـمالـیة إضــ بشــ

في المنظمات   مملكة البحرین تتضــمن بندًا بشــأن مســاھمات العامة للدولة  ن المیزانیة إو،  ســنوي

ــمل  قد یو،  اإلقلیمیة والدولیة ــمام المملكة إلى ھذا االتحادھذا البند  شـ لعدم توافر أیة و.  تكلفة انضـ

اھمة الدول ومنھا مملكة البحرین، فال یمكن الوقوف على مقدار التكلفة المالیة  أن مـس   تفاصـیل بـش

 لالنضمام لھذا االتحاد.  الفعلیة

ـــیلأن ت  لجـنة المرافق الـعاـمة والبیـئةعلى  ونقترح   ــر عن ـھذه التـفاصــ ــتفســ من الجـھة    ســ

 ة.عنیالرسمیة الم

 

 ،،، وتفضلوا بقبول فائق التحیة والتقدیر

 

 خالد حسني املسقطي                        

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                



 ةوالبيئ لعامةا افقاملر لجنة

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الرابعاملرفق 
 

  املوقر   النواب   جملس   قرار 
 ومرفقاته 

 
 

 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



٢٧ ديسمرب ٢٠٢١

١٥٥ ف٥ د٤
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