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 (1ملحق رقم )

 

 السعادة صاحب إىل املوجهالسؤال 

 من املقدم والتعليم، الرتبية وزير

 ابتسام الدكتورة العضو سعادة

 خبصوص الداللصاحل  حممد

 ورد التمريض، بكالوريوس برنامج

 عليه الوزير سعادة
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 (2ملحق رقم )

 

 وزير املعالي صاحب إىل املوجه السؤال

 من املقدم الوطين، واالقتصاد املالية

 علي حممد الدكتور العضو سعادة

 نظام استحداث بشأن اخلزاعيحممد 

 ةالقيم ضريبة لتسديد إلكرتوني دفع

 عليه الوزير معالي ورد املضافة،
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 (3ملحق رقم )

 
 سعادةصاحب الإىل  املوجهالسؤال 

 سعادة من املقدم اإلسكان، وزير

 البنمحمد إمساعيل بسام الدكتور

 حلول لتوفري الوزارة خطط بشأن

 للطبقة إسكانية وخدمات

 عليه الوزير سعادة ورد املتوسطة،
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 (4ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنةتقرير 

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 انضمام على باملوافقة قانون مشروع

 اتفاقية إىل البحرين مملكة

  منظمة وامتيازات حصانات

 اإلسالمي التعاون) اإلسالمي املؤمتر

( 87) رقم للمرسوم املرافق ،(حالًيا

 م2021 لسنة
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   م 2022يناير   31 التاريخ :

 ( 6الرقم: )

 

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

البحرين إىل اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة املؤمتر اإلسالمي )التعاون 
ا( املرافق للمرسوم رقم ) 

ً
 م 2021( لسنة  87اإلسالمي حالي

 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 

 مقدمـة: 

معالي السيد علي بن  استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب  

  17  ( المؤرخ في4د  5ص ل خ أ/ ف /732صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم ) 

شروع قانون رقم )  (  م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2022يناير  

لسنة )  ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة  

،  م2021( لسنة  87المرافق للمرسوم رقم )  ،المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسالمي حاليًا(

 على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالً 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 

 . م2022يناير   25 بتاريخ السادستدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها   (1)

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

 والتي اشتملت على: 
 

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

المؤتمر اإلسااااالمي )التعاون اإلسااااالمي اتفاقية حصااااانات وامتيامات منظمة  -

 حاليًا(.

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 .الخارجيةرأي ومارة  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماع ب (3)

 المنصب  االسم

 وزارة الداخلية

 وليد يوسف أجور
والسياسات الجمركية  مدير إدارة التخطيط 

 بشؤون الجمارك

 مدير إدارة المنافذ   المقدم فواز ناصر الجيران

 الرائد محمد يونس الهرمي
رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب 

 واللجان الوزارية  

 لنقيب فيصل عبدالعزيز النجار ا
رئيس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي 

 الشورى والنواب 

 إدارة الشؤون القانونية  النقيب أحمد عبدهللا الجازي

  وزارة اخلارجية
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 الشؤون القانونية    رئيس قطاع   السفير محمد عبدالرحمن الحيدان

 الشؤون القانونية  قطاعب ني سكرتير ثا  محمد عيسى األنصاري 

 والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة العدل 

 مستشار قانوني  إسماعيل أحمد الشيخ خلف العصفور

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون برلمانية  رباب عبدهللا العالي 
-  

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيي 
 مستشار قانوني  ميادة مجيد معارج د.  

 مستشار قانوني د. إسالم أحمد محمد 

 أول  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 

   اإلعالمإدارة العالقات و
 أخصائي إعالم وتواصل   عبدالجليل سماء 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.
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ا
ً
 :الداخليةوزارة رأي  -ثالثـــ

 كما ورد من الحكومة الموقرة. مشروع القانونتتفق ومارة الداخلية مع      

 

ارابع
ً
 :وزارة اخلارجيةرأي  -ـــ

 اآلتي: خارجيةومارة البينت 

  تفاقية حصانات وامتيامات منظمة المؤتمر اإلسالمييأتي انضمام مملكة البحرين ال -1

المنظمات  انطالقًا من   في  الفاعلة  المشاركة  إلى  الرامية  المملكة  اإلقليمية  سياسة 

تلك  أهداف  تحقيق  على  والعمل  إليها،  االنضمام  للمملكة  سبق  التي  والدولية 

التعاون  تعزيز  من خالل  األعضاء،  الدول  لطموحات شعوب  وتلبية  المنظمات، 

 .المشترك مع منظمة التعاون اإلسالمي والدول األعضاء فيها

اماتها المنصوص عليها في يأتي انضمام مملكة البحرين لهذه االتفاقية امتثااًل اللتز -2

( المادة  في  نص  والذي  المنظمة،  الدول  34ميثاق  في  المنظمة  تمتع  على  منه   )

أهدافها،   وتحقيق  بوظائفها  لقيامها  الالممة  واالمتيامات  بالحصانات  األعضاء 

باالمتيامات  المنظمة  وموظفي  األعضاء  الدول  ممثلي  تمتع  إلى  باإلضافة 

 . 1976اتفاقية االمتيامات والحصانات لسنة والحصانات المنصوص عليها في 

تهدف االتفاقية إلى تمكين المنظمة والعاملين فيها وممثلي الدول األعضاء من أداء  -3

أقاليم الدول األعضاء على النحو المطلوب، والذي يحقق  أعمالهم وواجباتهم في 

توفر  األهداف المرجوة من المنظمة من خالل منحهم الحصانات واالمتيامات التي  

لهم فضاًء من حرية العمل، وجًوا من الطمأنينة في حدود ما نصت عليه االتفاقية، 

ودون تعسف في استخدام هذه الحصانات واالمتيامات، حيث إن هذه الحصانات  

الدول   ممثلو  أو  المنظمة  موظفو  بها  يقوم  التي  باألعمال  مرتبطة  واالمتيامات 

سري هذه الحصانات واالمتيامات على األعضاء بصفتهم جزًءا من المنظمة، وال ت

 األفعال الشخصية غير المرتبطة بصفتهم الوظيفية.

الدول  -4 وممثلي  وموظفيها  للمنظمة  حصانات  من  تمنحه  وما  االتفاقية  أحكام  إن 
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أو  إجراءات  مناسبًا من  تراه  ما  اتخاذ  من  األعضاء  الدول  يد  تغل  األعضاء؛ ال 

 وأمنها ونظامها العام.تدابير لصيانة سالمة بالدها 

إقليمية   -5 بمنظمات  ذات صلة  مماثلة  اتفاقيات  إلى  االنضمام  البحرين  لمملكة  سبق 

ودولية أخرى، كاتفاقية مزايا وحصانات األمم المتحدة، وكذلك االتفاق بين مملكة 

 البحرين ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيامات المنظمة وحصاناتها. 

اتفاقية حصانات على    ت التعاون لدول الخليج العربية قد صادق  إن جميع دول مجلس -6

، أما الدول العربية  وامتيامات منظمة المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسالمي حاليًا(

)المملكة األردنية الهاشمية، جمهورية مصر    االتفاقية هي:هذه  التي صادقت على  

دول التونسية،  الجمهورية  العراق،  جمهورية  جمهورية  العربية،  فلسطين،  ة 

 السودان، الجمهورية اليمنية، المملكة المغربية، دولة ليبيا(.

 

اخامس
ً
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالميةرأي  -ــ

مع الرأي الوارد في مذكرة  ومارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف    توافق رأي     

 هيئة التشريع والرأي القانوني.

 

 

 

 

اسادس
ً
 اللجنــة:رأي  -ــ

اللجنة        انضمام مملكة  متدارست  بالموافقة على   )   ( )  ( لسنة  قانون رقم  شروع 

البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسالمي 

الداخلية، وومارة  ومارة    مع ممثلي  ،م2021( لسنة  87حاليًا(، المرافق للمرسوم رقم )

للجنة،   ين القانوني  ينوالمستشار  الخارجية، وومارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء 
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على اللجنة  ، كما اطلعت  قانون من الناحيتين الدستورية والقانونيةمشروع المؤكدًا لسالمة  

اتفاقية حصانات وامتيامات  على  و،  النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار مجلس  

 .)التعاون اإلسالمي حاليًا( منظمة المؤتمر اإلسالمي

القانون الديباجة-  يتألف مشروع    المادة األولى، تضمنت  مادتينمن    -فضاًل عن 

فيما ،  المؤتمر اإلسالمي اتفاقية حصانات وامتيامات منظمة  على االنضمام إلى  الموافقة  

 تنفيذية. ةني المادة الثاجاءت 

منها األهلية   الفصل األول ، نظم  ( مادة36( فصول، تضم ) 8من ) وتتألف االتفاقية  

على تمتع المنظمة بشخصية قانونية تؤهلها   المادة األولى القانونية للمنظمة، حيث نصت  

 صالحية تملك األموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها والتعاقد والتقاضي. 

المادة  األحكام المتعلقة بأموال وموجودات المنظمة، إذ بينت    الفصل الثانيونظم  

أن أموال المنظمة الثابتة والمنقولة وموجوداتها تتمتع بالحصانة القضائية أينما كانت   الثانية

على أن   المادتان الثالثة والرابعةما لم يقرر األمين العام التنامل عنها صراحة. ونصت  

حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة حيث ال تخضع أموالها أو موجوداتها أينما 

إلجراءات   من تكون  ذلك  ماثل  ما  أو  المصادرة  أو  االستيالء  أو  الحجز  أو  التفتيش 

كانت  سواء  بأنواعها  والوثائق  المحفوظات  حرمة  إلى  باإلضافة  الجبرية،  اإلجراءات 

أنه يجوم للمنظمة  المادتان الخامسة والسادسةخاصة بالمنظمة أو في حيامتها. وقررت 

ابات بأي عملة تشاء، وأن تتلقى تلك  أن تحوم عمالت ورقية وغيرها، وأن تكون لها حس

العمالت وتنقلها من دولة إلى أخرى أو في الدولة ذاتها، أو أن تحولها إلى أي عملة حسب 

القوانين واألنظمة المرعية، على أن تراعي المنظمة في مباشرتها الحقوق ما تبديه الدول 

لحة المنظمة أو األعضاء ذات الشأن من مالحظات أو توصيات بما ال يتعارض مع مص

على تمتع أموال المنظمة الثابتة والمنقولة    المادة السابعةالدول األعضاء. في حين نصت  

واألوامر  والقوانين  الجمركية  والرسوم  المباشرة  الضرائب  من  باإلعفاء  وموجوداتها 

الصادرة بحظر أو تقييد االستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة أو تصدره من 

 . ومواد خاصة باستعمالها أداًء لمهمتها الرسميةوات أد
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الثالث وتناول   بينت    الفصل  إذ  بالرسائل،  الخاصة  الثامنة  التسهيالت  المادتان 

أن رسائل المنظمة تعامل في إقليم كل دولة من الدول األعضاء بمعاملة ال تقل    والتاسعة

ها الدبلوماسية فيما يتعلق بأي حال عن معاملة تلك الدول لرسائل أي دولة أخرى وبعثات

باألولوية ورسوم تخليص البريد والرسائل البرقية بأنواعها السلكية والالسلكية والمخابرات  

التليفونية، كما يجوم للمنظمة استعمال الرمز في رسائلها وإرسال مكاتباتها برسول خاص 

 انات واالمتيامات.أو بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من الحص 

المواد من  األحكام المتعلقة بممثلي الدول األعضاء، إذ بينت    الفصل الرابعونظم  

أنواع الحصانات واالمتيامات التي يتمتع بها ممثلو األعضاء   العاشرة حتى السابعة عشرة

في الهيئات الرسمية أو الفرعية والمؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة أثناء قيامهم بأعمالهم 

 وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها.

كيفية   في المواد من الثامنة عشرة حتى الثانية والعشرين  الفصل الخامسوتناول  

 حديد فئات موظفي األمانة العامة الذين تنطبق عليهم الحصانات واالمتيامات.ت

والعشرين وبين   والرابعة  والعشرين  الثالثة  المادتين  في  السادس   الفصل 

قيامهم  أثناء  المنظمة  موظفي  غير  من  للخبراء  الممنوحة  واالمتيامات  الحصانات 

 بمأموريات تتعلق بالمنظمة.

  حتى الثامنة والعشرين   مواد من الخامسة والعشرينفي ال   الفصل السابعونص  

على األحكام المتعلقة بوثائق سفر الموظفين والخبراء والموظفين الذين ال يحملون تذاكر  

 مرور من المنظمة.

الثامنونظم        قررت    الفصل  إذ  الختامية،  واألحكام  المنامعات  فض  المادة  أحكام 

أن تشكل المنظمة هيئة لفض المنامعات التي تكون المنظمة طرفًا فيها،   التاسعة والعشرين

المواد من الثالثين حتى  وتلك التي يكون طرفًا فيها موظف بالمنظمة يتمتع بالحصانة، أما  

ال  السادسة والثالثين بينت األحكام  الدول فقد  لالتفاقية، مؤكدة حق كل دولة من  ختامية 

األعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير لصيانة سالمة بالدها أو أمنها أو نظامها العام، 

وأن المقصود بالحصانة في االتفاقية الحصانة الوظيفية وليست الحصانة الشخصية، كما 
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ام إليها، ونفاذها بالنسبة للدول األعضاء بينت أحكام دخول االتفاقية حيز النفاذ، واالنضم

 طوال مدة العضوية، واالتفاقيات اإلضافية التي يجوم للمنظمة أن تعقدها.

       

منظمة       وامتيامات  حصانات  اتفاقية  إلى  البحرين  مملكة  انضمام  أن  اللجنة  ورأت 

مي بموجب المؤتمر اإلسالمي جاء في ظل مصادقتها على ميثاق منظمة التعاون اإلسال

وفق الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثالثين -والذي حل    2010( لسنة  8القانون رقم )

محل ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي   -والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثالثين منه

 . حيث نص ميثاق1974فبراير    1( من ميثاق األمم المتحدة يوم  102سجل طبقًا للمادة )

با  منظمة التعاون اإلسالمي في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثالثين منه والمعنونة 

المنظمة  وموظفو  األعضاء  الدول  ممثلو  "يتمتع  أن  على  والحصانات"  "االمتيامات 

لسنة   والحصانات  االمتيامات  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  والحصانات  باالمتيامات 

 م". 1976

 ا تعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذهتال    اتبين أنهاالتفاقية  حكام  وباستعراض أ     

 ( من الدستور.  37صدر بقانون، إعمااًل لحكم الفقرة الثانية من المادة )تأن 
     

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،      

، والموافقة على قانونالمشروع  خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على  

 وفق الجدول المرفق. نصوص مواده

 

 

اسابع
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 اختيار كل من:

ا.  فيصل راشد النعيمي  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.   د الغتمـف أمحـاألستاذ يوسسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر
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ا
ً
 توصيـة اللجنـة: - ثامنـ

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

 اللجنة توصي بما يلي:

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

انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 . م 2021( لسنة 87للمرسوم رقم )  )التعاون اإلسالمي حاليًا(، المرافق 

الموافقةة على نصةةةةود مواد مشةةةةروع القةانون كمةا وردت تفصةةةةيالً في الجةدول  -

 .المرفق 

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 
 

 فيصل راشد النعيمي                                      يوسف أمحد الغتم   
 رئيس اللجنةنائب رئيس اللجنة     
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بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 

 م2021( لسنة 87م )رافق للمرسوم رقالم اإلسالمي )التعاون اإلسالمي حاليًا(
 

نصود مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة 

نصود المواد كما أقرها  

 ابمجلس النو 
 توصية اللجنة

نصود المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 المسمى 

 

) (   مشروع قانون رقم ) ( لسنة

بالموافقة على انضمام مملكة  

البحرين إلى اتفاقية حصانات  

وامتيازات منظمة المؤتمر  

اإلسالمي )التعاون اإلسالمي 

   حاليًا(

 

 

 

 المسمى 

 

ى كما ورد  الموافقة على المساااامم

 القانون.في مشروع 

 المسمى 

 

ى كماا ورد  الموافقاة على المساااامم

 في مشروع القانون.

 المسمى 

  

) (   مشروع قانون رقم ) ( لسنة

بالموافقة على انضمام مملكة  

البحرين إلى اتفاقية حصانات  

وامتيازات منظمة المؤتمر  

اإلسالمي )التعاون اإلسالمي 

   حاليًا(
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نصود مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة 

نصود المواد كما أقرها  

 ابمجلس النو 
 توصية اللجنة

نصود المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 

 

 الديباجة 

خليفاة        نحن حماد بن عيسااااى آل  

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

)وعالاى   رقام    2010(  8الاقاااناون 

باالتصااااديق على الميثااق المعادل  

اإلسااااالماي،   الاماؤتامار  لاماناظامااة 

وعلى األخص الفقرة الثاانياة من 

الرابعااة والثالثين والفقرة  المااادة 

الثالثة من المادة التاسعة والثالثين  

 من الميثاق،

 الديباجة 

الموافقاة على نص الاديبااجاة كماا  

 ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

الموافقاة على نص الاديبااجاة كماا 

 ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

نحن حماد بن عيسااااى آل خليفاة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

)وعالاى   رقام    2010(  8الاقاااناون 

باالتصااااديق على الميثااق المعادل 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وعلى 

األخص الفقرة الثاانياة من الماادة  

الرابعاة والثالثين والفقرة الثاالثاة  

التااسااااعاة والثالثين من من الماادة  

 الميثاق،
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نصود مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة 

نصود المواد كما أقرها  

 ابمجلس النو 
 توصية اللجنة

نصود المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

اتافاااقا حصااااااانااات وعالاى  يااة 

الاماؤتامار  ماناظامااة  واماتايااامات 

 اإلسالمي،

ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

وقد  نصه،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدَّقنا عليه وأصدرناه:

وعلى اتفاقية حصانات وامتيامات 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي،

وماجالاس  الشااااورى  ماجالاس  أقار 

النواب القانون اآلتي نصااااه، وقد 

 صدَّقنا عليه وأصدرناه:

 المادة األولى

مامالاكااة  انضاااامااام  عالاى  ُووفاق 

البحرين إلى اتفااقياة حصااااااناات 

الاماؤتامار  ماناظامااة  واماتايااامات 

 اإلسالمي، المرافقة لهذا القانون.

 

 

 المادة األولى

كمااا   المااادة  الموافقااة على نص 

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

الموافقاة على نص الماادة كماا ورد 

 في مشروع القانون.

 

 

 المادة األولى

مملكة  انضمام  على  ُووفق 

حصانات  اتفاقية  إلى  البحرين 

منظمة   المؤتمر وامتيامات 

 اإلسالمي، المرافقة لهذا القانون. 
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نصود مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة 

نصود المواد كما أقرها  

 ابمجلس النو 
 توصية اللجنة

نصود المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 المادة الثانية

الاومراء   ماجالاس  رئاياس  عالاى 

  –كال  فيماا يخصاااااه   –والومراء  

عمال  هاذا القاانون، ويأحكاام  تنفياذ  

به من اليوم التالي لتاريخ نشااااره  

 في الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

كمااا   المااادة  الموافقااة على نص 

 القانون.ورد في مشروع 

 المادة الثانية

الموافقاة على نص الماادة كماا ورد 

 في مشروع القانون.

 المادة الثانية

الاومراء   ماجالاس  رئاياس  عالاى 

  –كال  فيماا يخصاااااه   –والومراء  

عمل به هذا القانون، ويأحكام  تنفيذ  

من اليوم التالي لتاريخ نشااااره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م2022يناير  17 التاريخ:

 
 

 احملرتم       فيصل راشد النعيميسعادة األستاذ/  

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات الموضوع:  

حاليًا( المرافق للمرسوم رقم  وامتيازات منظمة المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسالمي  

 م. 2021( لسنة  87)

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

رئيس أرفق  م،  2022  يناير  17بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

مشروع قانون نسخة من  ،  (4د    5ص ل ت ق/ ف    733م )، ضمن كتابه رقالمجلس

حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر  بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية  

 ى إل  ،م2021( لسنة  87اإلسالمي )التعاون اإلسالمي حاليًا( المرافق للمرسوم رقم )

عليه للجنة الشؤون  ته وإبداء المالحظات  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 
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الثاني عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماع ا    م2022يناير  17وبتاريخ      

، واالتفاقية، وقرار مجلس النواب  المذكور  القانون مشؤؤؤروع ، حيث اطلعت علىعشررررر

كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المسؤتشؤار القانوني، والمسؤتشؤار القانوني  بشؤننه، 

 بشننه.  سيد إياد حسن محمدالوالمتدرب ب يئة المستشارين القانونيين    ،المساعد للجنة

 

لمبؤاد     القؤانون  مشؤؤؤؤؤروعإلى عؤدم مخؤالفؤة    – بعؤد المؤداولؤة والنقؤا     – وانت ؤت اللجنؤة        

  .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

اتفاقية  مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى    ترى اللجنة سالمة     

المرافق  حاليًا(  اإلسالمي  )التعاون  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  وامتيازات  حصانات 

  . من الناحيتين الدستورية والقانونية  ،م2021( لسنة 87للمرسوم رقم )

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 (5ملحق رقم )

 
 والبيئة العامة املرافق جلنةتقرير 

 بالتصديق قانون مشروع خبصوص

 لالحتاد األساسي النظام على

 املرافق الطبيعية، للمحميات العربي

 م2021 لسنة( 40) رقم للمرسوم
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 م2022يناير  27التاريخ: 

 (11التقرير رقم: )

مشروع قانون   خبصوص تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
على النظام األساسي لالحتاد العربي للمحميات  بالتصديق 

 2021( لسنة 40املرافق للمرسوم رقم ) ،الطبيعية
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الرابع 

 مقدمة: 

(، أرسممممممل 4د 5ص ل م ب/ ف  713م، وب وجب الخطاب رقم )2021ديسمممممم      28بتاريخ  

ا   العام   صممممممااب اععا ي  صي ب  صممممممالس الصممممممالس رى س مة س الشممممممور      ل ن  اعر

والب ئ  مشممممممممممممروص قا ول بالتصممممممممممممالي   ص  النيام احسمممممممممممما مممممممممممم   ل   اد العر   ل     ا   

ا   ل  رسموم رقم ) ، لالراسمت  وع الاد  قرير يتمم   رأي 2021لسمن   (40الطب ع  ، اعر

 الل ن  بشأ   لعرض   ص  امل  س اعوقر.
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 أواًل: إجراءات اللجنة: 

 في االجت ا ا  التال  : –آ ف الذكر   – الارست الل ن  مشروص القا ول  (1)

 5 4 م2022يناير   10 11

 5 4 م2022يناير   17 12

اط عمممت الل نممم  أرنممما  دراسمممممممممممم اممما عشممممممممممممروص القممما ول  ص  الورممماى  اعتع قممم  بممم  وال     (2)

 اشت  ت  ص :

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق( .أ 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باملجلس في مشروع القانون. )مرفق(  .ب

 رأي لجنة الشؤون املالية واالقتصادية باملجلس في مشروع القانون. )مرفق( .ج

 

بالور م  2022يناير   17اعنعقال في    الثان   شمممممممر وبال وة م  الل ن  اممممممممر اجت ا  ا  (3)

 الخامس كل م :االنعقاد الرابع م  الفصل التشريعي  

 اجمللس األعلى للبيئة 
 القاىم بأ  ال مالير  دارة التنوص الح وي  الس الة/  وف  صي الوسم   

 مستشار قا ون  ل  ة س اح ص  ل ب ئ   الس ال/ اس  س  س العت ب  

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائ  شؤول برعا     رباب  بالهللا العا ي 
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 وامر اجت ا ا  الل ن  م  احما   العام  مل  س الشور :  (4)

 هيئة املستشارين القانونيي

 . القا ون  اعستشار    ر  صي  بالالرا م احستاذ

 .أول  قا ون  بااث المس وم   ادر   صي /الس ال

   إدارة شؤون اللجان
 . الل ال  شؤول مشرف  بأ  ال اعك ف القطال   جواد  صي / السم ال

 .ل ن   سر  أميل الش خ   براه م دا    / الس الة

 إدارة العالقات واإلعالم 

 . أول  و واصل     م أخصائ   اعاجال  هاشم  اسيل  /الس ال

 . و واصل     م أخصائ   الح واجي جعفر   صادق  /الس ال

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ث
ً
 اني

 وأحكام ملبادئ القانون   مشؤؤؤؤؤؤؤروع  مخالفة عدمانتهت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية      

 .والقانونية الدستورية الناحيتين  من  سالمته ورأت الدستور،

 اث
ً
 :املالية واالقتصاديةا: رأي جلنة الشؤون لث

مشؤؤؤؤؤروع القانون م    أشؤؤؤؤؤارت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون املالية واالقتصؤؤؤؤؤادية     أاها، و عد ا الع ا ع   

ا ما ورد في املاد  ) ( من النظام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم لالت اد العر ة لل   يات ال بيعية، 14النظر، وخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤودؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

ا   والتم تنص ع   أن موارد االت اد تتكون من أنصؤؤبة الدوا األعءؤؤاد الدا  ين في االت اد، املوطعة  بق 

 عربية.للنسب املقرر  في مواطنة األمانة العامة لجامعة الدوا ال

 العر ة  لالت اد الب رين  م لكة انءؤؤؤؤؤؤؤؤ ام أن تبين   ليها،  املشؤؤؤؤؤؤؤؤار  املاد   مراجعة  خالا  وأنه، ومن 

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوي،  بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   تدفع  للدولة  العامة  امليزانية في   ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤافية مالية  أعباد عليه  تترتب ال بيعية  لل   يات
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ا  تتءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن   للؤدولؤة  العؤامؤة  امليزانيؤة  وأن  اإلقلي يؤة  املنظ ؤات  في   الب رين   م لكؤة  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤات  بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن  بنؤد 

  تفؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  أية  توافر  ولعؤدم.  االت ؤاد  ذا        امل لكؤة انءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤام تكلفؤة البنؤد   ذا  يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤ   وقد والدوليؤة،

 الفعليؤة املؤاليؤة  التكلفؤة مقؤدار  ع     الوقوف  ي كن   فال  الب رين،  م لكؤة  ومنهؤا  الؤدوا  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن

 .االت اد ل ذا لالنء ام

  الج ة  من  التفادؤي   ذه  أن يتم االسؤتفسؤار عن  الشؤؤون املالية واالقتصؤاديةلجنة  واقترحت 

املعنيؤة، وعليؤه فقؤد قؤامؤت ال)جنؤة )لجنؤة املرافق العؤامؤة والبطبؤة( ب خؤا بؤة وطار  ال ؤارجيؤة    الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يؤة

  العامة األمانة مواطنة في  الب رين  م لكة بها  تسؤؤؤا م التم  املقرر  النسؤؤؤبة واسؤؤؤتفسؤؤؤرت منها حوا )مقدار

في  من طياد   املعروض القؤانون   مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع  ع    املوافقؤة ع     العربيؤة، وفي ؤا   ا نان يترتب  الدوا   جامعؤةل

املذنور(.  ال أن   القانون   مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع ع    املوافقة  حالة  في   بالزياد  تتم التم  املبالغ النسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة، ومقدار  ذه

 ال)جنة ولحين كتابة  ذا التقرير لم تستلم رد وطار  ال ارجية.

 
ً
 :اجمللس األعلى للبيئة  ا: رأيرابع

أوضؤؤؤؤؤا السؤؤؤؤؤاد  الحءؤؤؤؤؤور امل تصؤؤؤؤؤين في املجلس األع   للبطبة ألناد حءؤؤؤؤؤور م اجت اع ال)جنة   

 ت    ع   عاتق ا  دار  املح يات  الحيوي   التنوع  أن  دار ،  2022يناير  17الثانة عشؤؤؤؤؤؤؤر املنعقد بتاري  

ا، وهي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع ال بيعية   جزير   م  ية حوار،  جزر   م  ية) املح يات الب ريةم  يات، تتءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن   حالي 

  الشؤؤؤؤؤؤؤؤ الية ال يرات وم  ية بولثامة،  نجو  وم  ية عراد،  دوحة م  ية توب ي،  خليج م  ية مشؤؤؤؤؤؤؤؤتان،

واملح ية البرية الوحيد    (الحاجز  الحزام ومن قة شؤؤؤؤؤؤؤؤؤتية،  و ير بوع امة،  و ير  بولثامة،  ير  :وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

تع ؤؤ  ع      املجلس األع   للبطبؤؤةرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يؤؤة خؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بهؤؤا. مؤكؤؤدين أن    العرين ول ؤؤا  دار   تت ثؤؤ  في م  يؤؤة

ا من الج ات امل تصؤؤؤؤؤة-ت ديد النشؤؤؤؤؤا ات املسؤؤؤؤؤ وحة   والنشؤؤؤؤؤا ات املحظور  في  -التم تت لب ترخيصؤؤؤؤؤ 

  ذه املح يات، لل  افظة عليها في الحاضر واملستقب .
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 العر ة  لالت اد األسؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤلم النظام       انءؤؤؤؤؤ ت عربية أن  نالك أر ع دوا السؤؤؤؤؤاد  امل تصؤؤؤؤؤين  وأوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   

الج  وريؤؤؤة    ج  وريؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان،  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديؤؤؤة،  العربيؤؤؤة  ن وهي )امل لكؤؤؤةال بيعيؤؤؤة حتل ا    لل   يؤؤؤات

 دولة فلس ين(.  الي نية،

 
ً
 : رأي اللجنة: اخامس

تدارسؤؤت ال)جنة مشؤؤروع قانون بالتصؤؤديق ع   النظام األسؤؤادؤؤلم لالت اد العر ة لل   يات ال بيعية،  -

، الذي يهدف      نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ات اد عر ة يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  االت اد العر ة 2021( لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة  40املرافق لل رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم رقم )

لل   يؤؤات ال بيعيؤؤة  لتعزيز الع ؤؤ  العر ة املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتري في نؤؤافؤؤة مجؤؤاالت البطبؤؤة والتن يؤؤة املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤدامؤؤة،  

ة في مجاا وتقوية أوادؤؤؤؤؤؤؤؤر التعاون وتنسؤؤؤؤؤؤؤؤيق ج ود الدوا األعءؤؤؤؤؤؤؤؤاد والج ات واملنظ ات العربية العامل

 نشؤؤؤؤؤؤاد املح يات ال بيعية وادارملها واملحافظة عليها، وتوحيد الج ود وال برات العربية لالسؤؤؤؤؤؤتفاد  من 

،  قلي يؤة والؤدوليؤة في مجؤاا  نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد املح يؤات ال بيعيؤة ووضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع خ    دارملهؤا وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يل ؤا املبؤادرات اإل

املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهؤدف منهؤا، وتقويم أدا هؤا واعؤداد القؤدرات الفنيؤة واإلداريؤة الالطمؤة لتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يل ؤا بفؤاعليؤة لت قيق  

 وردد املت يرات التم ت رأ عليها.

 

 عن الؤؤؤديبؤؤؤاجؤؤؤة-يتؤؤؤ لش مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع القؤؤؤانون املعروض   -
 
من مؤؤؤادتين، تءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ نؤؤؤت املؤؤؤاد  األو   منؤؤؤه   -فءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال

التصؤؤؤديق ع   النظام األسؤؤؤادؤؤؤلم لالت اد العر ة لل   يات ال بيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة  

( الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر في القا ر  بتاري  137د.ع -7490ى الوطاري ب وجب قراره رقم )الدوا العربية ع   املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو 

ع   ما جاد ب حكام الفقر  ال امسة من املاد  الرابعة من  م لكة الب رين ، مع ت فظ 2012مارس  10

النظام األسؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤلم في ا نصؤؤؤؤؤؤؤت عليه من  تدؤؤؤؤؤؤؤجيع مؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات املجت ع املدنة إلنشؤؤؤؤؤؤؤاد املنا ق املح ية 

ار  املوارد ال بيعية واملح يات في الدوا األعءؤاد في االت اد . أما املاد  الثانية   ا في  دواداراملها واشؤراك 

 فجادت تنفيذية.
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( مؤؤاد ، حيؤؤف عرفؤؤت املؤؤاد  األو   منؤؤه أ م 19ويتؤؤ لش النظؤؤام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم لالت ؤؤاد من ديبؤؤاجؤؤة وعؤؤدد ) -

ن ه الدؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية االعتبارية مقرر  م، املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ )حات الوارد  فيه، في ا أنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت املاد  الثانية االت اد

واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالا املؤؤا ي، أمؤؤا املؤؤاد  الثؤؤالثؤؤة فنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ع   أن يكون مقر االت ؤؤاد في مؤؤدينؤؤة الريؤؤاض بؤؤامل لكؤؤة  

العربيؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديؤؤة، وبينؤؤت املؤؤاد  الرابعؤؤة أ ؤؤداف االت ؤؤاد وم ؤؤامؤؤه و ليؤؤاتؤؤه، ونظ ؤؤت املؤؤاد  ال ؤؤامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  

لثانية عشؤؤر  األحكام املتعلقة ب ج ز  االت اد  العءؤؤوية في االت اد، وتناولت املواد من السؤؤادسؤؤة حتل ا

واختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ن  منها، ونصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت املاد  الثالثة عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ع   أن تكون لالت اد ميزانية مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقلة تعت د من  

الج عية الع ومية، وحددت املاد  الرابعة عشر  املوارد املالية لالت اد، ونصت املاد  ال امسة عشر  

ام اتفؤاقيؤة ومزايؤا وحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانؤات جؤامعؤة الؤدوا العربيؤة، أمؤا املؤاد   ع   أن يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري ع   االت ؤاد ج يع أحكؤ 

دارية لجامعة الدوا العربية بالفصؤؤؤ  في املناطعات السؤؤؤادسؤؤؤة عشؤؤؤر  فقد بينت اختصؤؤؤا  املحك ة اإل 

ا نظ ؤت املواد من السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابعؤة   التم تنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بين املووفين واالت ؤاد، وتكون أحكؤام ؤا اهؤا يؤة وملزمؤة، وأخير 

حيز   شؤؤر  األحكام االنتقالية املتعلقة بتعدي  النظام األسؤؤادؤؤلم لالت اد، ودخولهعشؤؤر  حتل التاسؤؤعة ع 

 التنفيذ، واالنسحاب منه.

-  

ا لعت ال)جنة ع   مواد مشروع القانون ومواد النظام األسادلم لالت اد العر ة لل   يات ال بيعية،  -

الؤؤؤؤذي جؤؤؤؤاد ، و ومرفقؤؤؤؤاتؤؤؤؤه  املوقرك ؤؤؤؤا أ لعؤؤؤؤت ع   مر يؤؤؤؤات الج ؤؤؤؤات املعنيؤؤؤؤة وع   قرار مجلس النواب  

ن التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية الذي جاد ؤو باملوافقة ع   مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون، ك ا أ لعت ع   رأي لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤ 

ا ع   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع القانون من الناحيتين الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورية والقانونية، وع   رأي لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ن  ؤو مؤكد 

ا بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤات م لكؤة املؤاليؤة واالقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديؤة الؤذي أفؤاد بؤ ن امليزانيؤة العؤامؤة للؤ  دولؤة تتءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن بنؤد 

الب رين في املنظ ؤؤؤات اإلقلي يؤؤؤة والؤؤؤدوليؤؤؤة، وقؤؤؤد يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤ   ؤؤؤذا البنؤؤؤد تكلفؤؤؤة انءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤام امل لكؤؤؤة      ؤؤؤذا  

 .االت اد
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و عد تبادا وتداوا الرأي بين أصؤؤحاب السؤؤعاد  أعءؤؤاد ال)جنة واالسؤؤتيناس برأي املسؤؤتشؤؤار القانونة،   -

 روع القانون املعروض لل بررات ا تية:انتهت ال)جنة     املوافقة ع   مش

 

:
ا
/ح( من الؤدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتور ع   أنؤه  تؤ خؤذ الؤدولؤة التؤدابير الالطمؤة لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤانؤة البطبؤة  9تنص املؤاد  )  أوال

( من الؤؤؤؤدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتور ع   أنؤؤؤؤه  ال روات ال بيعيؤؤؤؤة 11ك ؤؤؤؤا تنص املؤؤؤؤاد  )،  والحفؤؤؤؤاى ع   الحيؤؤؤؤا  الف ريؤؤؤؤة 

ج يع ا وموارد ا نافة ملك للدولة، تقوم ع   حفظ ا وحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتث ار ا، ب راعا  مقتءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيات أمن  

 ة واقتصاد ا الو نم .الدول

ومفاد  لك أن الدسؤؤؤتور الب رينم أو   ا ت امه بالبطبة واملوارد ال بيعية واملح يات ال بيعية 

ا ع   البطبؤة  
 
ا ع    و والحيؤا  الف ريؤة  وأوجؤب االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الا األمثؤ  ل ؤا حفؤاوؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحؤة  و مؤا ينعكس  يجؤابؤ 

 .هاوالحد من تلوثيها ل)حفاى عل املوا نين واملقي ين، ومن أج   لك ددرت العديد من التشريعات

ا: جؤؤاد مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع القؤؤانون املعروض بؤؤالتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديق ع   النظؤؤام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم لالت ؤؤاد العر ة   رمما  مما

ا للع   العر ة املشؤؤؤتري في مجاالت البطبة والتن ية املسؤؤؤتدامة وع   األخص  لل   يات ال بيعية تعزيز 

حيؤاية افظؤة ع   البطبؤة ال بيعيؤة والتنوع األ دعم الؤدور ال ؤام الؤذي تقوم بؤه املح يؤات ال بيعيؤة في املحؤ 

 والتراث العاملة ال بيعي.

  2012مؤارس    10 ؤذا ولقؤد وافق مجلس جؤامعؤة الؤدوا العربيؤة ع   املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى الوطاري بتؤاري   

ا منهؤؤا   –ع   النظؤؤام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم لالت ؤؤاد العر ة لل   يؤؤات ال بيعيؤؤة، وقؤؤامؤؤت م لكؤؤة الب رين   تقؤؤدير 

مؤؤانؤؤة العؤؤامؤؤة لجؤؤامعؤؤة في مقر األ   2020نوف بر    23التوقيع ع   النظؤؤام بتؤؤاري   بؤؤ   –أل  يؤؤة  ؤؤذا االت ؤؤاد  

 الدوا العربية.
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( من الدسؤؤتور تنص ع   أنه  ع   أن معا دات الصؤؤ)ا 37وحيف أن الفقر  الثانية من املاد  )

... يجؤؤب لنفؤؤا  ؤؤا أن تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر  .والت ؤؤالش، واملعؤؤا ؤؤدات املتعلقؤؤة بؤؤ را ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم الؤؤدولؤؤة أو لرواملهؤؤا ال بيعيؤؤة

 بقانون .

ومن حيف أن النظام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم لالت اد العر ة لل   يات ال بيعية يتعلق ب را ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم الدولة 

ولرواملها ال بيعية، لذلك فإنه يندرج ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن املعا دات املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  ليها، ولذا يلزم لنفا  ا أن يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر بها 

 قانون، لذا فقد جاد مشروع القانون املعروض بالتصديق ع    ذا النظام.

ا
ا
جادت املاد  األو   من مشؤؤؤروع القانون باملصؤؤؤادقة ع   النظام األسؤؤؤادؤؤؤلم لالت اد العر ة  :رالث

لل   يؤؤؤات ال بيعيؤؤؤة مع الت فظ ا تة   ن م لكؤؤؤة الب رين ال تعتبر نفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤا ملزمؤؤؤة بؤؤؤ حكؤؤؤام الفقر  

 .ال امسة من املاد  الرابعة من النظام األسادلم 

ا عن  راد  الدولة وال ت سؤؤؤؤؤك بسؤؤؤؤؤيادملها في االنءؤؤؤؤؤ ام     املعا دات من  و ذا الت فظ  و تعبير 

 عدمه، وفي قبوا ج يع البنود الوارد  بها من عدمه.

 

وملؤؤا نؤؤانؤؤت الفقر  ال ؤؤامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة من املؤؤاد  الرابعؤؤة من النظؤؤام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم لالت ؤؤاد تنص ع   أنؤه  

وارد ال بيعية جيع مؤسسات املجت ع املدنة إلنشاد املنا ق املح ية وادارملها واشراك ا في  دار  املشؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت

 واملح يات في الدوا األعءاد في االت اد .

 

ومن حيف أن  ذه الفقر  جادت بامل الفة ألحكام الدسؤؤؤؤؤؤؤتور و عي التشؤؤؤؤؤؤؤريعات النافذ ، لذا 

 الت فظ عليها لألسباب ا تية: -وب ق-فقد رأت الحكومة 
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ا في دؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات الج ات الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ية في الدولة  -1  ن  ذه الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيابة تخلق التباسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

سؤيادملها ع   موارد ا ال بيعية خادؤة وأن ج يع ال روات ال بيعية وموارد ا و 

ا للدولة، وال يجوط من لم تدؤؤؤؤجيع مؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات املجت ع  
 
واملح يات ال بيعية ملك

( من الدستور  11، حيف تنص املاد  )وادارملها  د املنا ق املح يةاملدنة ع    نشا

  ع    تقوم  للؤؤؤدولؤؤؤة،  ملؤؤؤك  نؤؤؤافؤؤؤة  وموارد ؤؤؤا  ج يع ؤؤؤا  ال بيعيؤؤؤة  ال رواتع   أنؤؤؤه  

  واقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ؤؤا   الؤؤدولؤؤة  أمن   مقتءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤات  ب راعؤؤا   اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتث ؤؤار ؤؤا،  وحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   حفظ ؤؤا

  .الو نم

( لسؤؤؤؤؤنة  2( من املرسؤؤؤؤؤوم بقانون رقم )5ن  ذه الفقر  تتعارض مع حكم املاد  ) -2

بشؤؤؤؤؤ ن ح اية الحيا  الف رية التم تنص ع   أنه  يجوط ل)ج ة الحكومية   1995

ار بعي املنؤا ق بؤالؤدولؤة )منؤا ق م  يؤة( سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواد في البر أو الب ر املعنيؤة اعتبؤ 

قلي م للؤؤؤدولؤؤة ب رض ح ؤؤؤايؤؤة موارد الحيؤؤؤا  الف ريؤؤة وان ؤؤؤا هؤؤؤا، ك ؤؤؤا يجوط ل ؤؤا  اإل

اعتبؤار نؤافؤة أن ؤاد البالد من قؤة م  يؤة بؤالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤة لنوع معين أو أك ر من أنواع 

املعنيؤؤة أن تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر   الكؤؤا نؤؤات الف ريؤؤة البريؤؤة أو الب ريؤؤة وع   الج ؤؤة الحكوميؤؤة

القرارات الالطمؤؤة في  ؤؤذا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن، ب ؤؤا في  لؤؤك بيؤؤان نوع املن قؤؤة املح يؤؤة ونوع 

 الكا نات الف رية ووسا   و رق ح ايتها .

ن املح يؤؤؤؤؤات ال بيعيؤؤؤؤة تعؤؤؤؤد من ال روات امل لوكؤؤؤؤة للؤؤؤؤدولؤؤؤؤة وال يجوط ل ير ؤؤؤؤا   -3 

 بنص املاد  )
 
  1996( لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة 21)( من املرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بقانون رقم 7اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الل ا ع ال

بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن البطبة التم تنص ع   أنه  ال يجوط ألي رؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ص أو مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع، اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الا  

املنؤؤؤا ق التم ت ؤؤؤدد ؤؤؤا القوانين أو األنظ ؤؤؤة، أو ي ؤؤؤدد ؤؤؤا ج ؤؤؤاط البطبؤؤؤة ك ن قؤؤؤة 
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م  ية أو  ات اعتبارات بييية خادؤؤة، في أي برض من األبراض التم تؤدي      

ا له مخالفة أحكام  ذا القانون والقرارات الص 
 
 .ادر  تنفيذ

وم ؤؤا تجؤؤدر اإلشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار   ليؤؤه أن للؤؤدولؤؤة الحق في الت فظ ع   أي بنؤؤد من بنود املعؤؤا ؤؤدات لؤؤدى  

 بنص املؤاد  )
 
( من  19توقيع املعؤا ؤد  أو التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديق عليهؤا أو قبول ؤا أو  قرار ؤا أو االنءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤام  ليهؤا ع ال

لالت اد العر ة لل   يات ال بيعية لم اتفاقية فينا لقانون املعا دات، خادؤؤؤؤؤؤة وأن النظم األسؤؤؤؤؤؤادؤؤؤؤؤؤلم 

 ي ظر  لك بنصو  مواده.

 

ا ألحكام الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتور والقانون، لذا ، ومن حيف أن مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع القانون جاد ع    ذا الن و م ابق 

ا مع قرار 
 
فإن ال)جنة توصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلم باملوافقة عليه وع   نصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مواده ك ا  و وارد بالجدوا املرفق، اتفاق

 مجلس النواب املوقر.

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ا: سادس

 لنص اعادة )
ا
 ( م  ال ى   الالاخ    مل  س الشور ، ا فقت الل ن   ص  اخت ار كل م :39   اال

ا أصمممق  مممسممممم   ممم مممم  امممم ممممال  مممم مم ممم الكتممممور ممممال -1 ما.مم ممررا
ا
  مممممم

ا.  براه م  بالهللا منفردياحستاذ رضا   -2
ا
ا اات اط م  مقررا
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ً
 توصية اللجنة: ا:سابع

 
 
م  آرا  أرنا  دراسمممممم  مشممممممروص القا ول   ل الل ن    يبالفي ضممممممو  ما دار م  مناقشمممممما  وما أ

  وص   باآلت :

ا ق  م  ا ث اعبالأ،  ص  مشمممممممروص قا ول بالتصمممممممالي   ص  النيام احسممممممما ممممممم   ل   اد  - اعو

ا   ل  رسوم رقم )العر     .2021( لسن  40ل     ا  الطب ع  ، اعر

ا ق   ص   صوص مواد مشروص القا ول، وذلك بالتفص ل الوارد في ال الول اعر   -  .اعو

 

 ال زم،واحمر معروض  ص  امل  س اعوقر ال خاذ 

 

 
 
 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي
 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 حممد علي حسن علي .د
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
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 2021  لسنة (  40)  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  بالتصديق

 الطبيعية  للمحميات 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  بالتصديق

 الطبيعية  للمحميات العربي  لالتحاد

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى النظام األساسي لالتحاد العربي  

الذي وافق عليه  الطبيعية،  للمحميات 

 الديباجة

  ورد كما الديباجة  نص على  الموافقة

 . القانون مشروع  في 

 الديباجة

  ورد كما الديباجة  نص على  الموافقة

 . القانون مشروع  في 

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى النظام األساسي لالتحاد العربي  

الذي وافق عليه  الطبيعية،  للمحميات 
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 اللجنة   أقرتها  كما   املواد نصوص  اللجنة  توصية  النواب   جملس  قرار  القانون   مشروع   مواد  نصوص 

على   العربية  الدول  جامعة  مجلس 

  رقم   قرارهالمستوى الوزاري بموجب  

في   الصادر((  137)  ع. د  -  7490)

 ، 2012مارس  10القاهرة بتاريخ 

النواب   ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 ناه: وأصدر

على   العربية  الدول  جامعة  مجلس 

  رقم   قرارهالمستوى الوزاري بموجب  

في   الصادر((  137)  ع. د  -  7490)

 ، 2012مارس  10القاهرة بتاريخ 

النواب   ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 ناه: وأصدر

 : المادة األولى

  لالتحاد   األساسي   النظام  على  ُصودق

  الذي  الطبيعية،  للمحميات  العربي 

 الدول  جامعة  مجلس  عليه  وافق

 الوزاري  المستوى   على  العربية

 ع.د  -  7490)  رقم  قراره  بموجب

  بتاريخ   القاهرة  في   الصادر((  137)

 : 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  الطبيعية،  للمحميات  العربي 

 الدول  جامعة  مجلس  عليه  وافق

 الوزاري  المستوى   على  العربية

 ع.د  -  7490)  رقم  قراره  بموجب

  بتاريخ   القاهرة  في   الصادر((  137)
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 اللجنة   أقرتها  كما   املواد نصوص  اللجنة  توصية  النواب   جملس  قرار  القانون   مشروع   مواد  نصوص 

 لهذا  والمرافق  ،2012  مارس  10

 : اآلتي  التحفظ مع القانون،

  نفسها   تعتبر  ال  البحرين  مملكة  إن"

 من  الخامسة  الفقرة  بأحكام  ملزمة

 " األساسي  النظام من الرابعة  المادة

 لهذا  والمرافق  ،2012  مارس  10

 : اآلتي  التحفظ مع القانون،

  نفسها   تعتبر  ال  البحرين  مملكة  إن"

 من  الخامسة  الفقرة  بأحكام  ملزمة

 " األساسي  النظام من الرابعة  المادة

 :المادة الثانية

 والوزراء  الوزراء   مجلس  رئيس  على

  هذا   أحكام  تنفيذ  -يخصه  فيما  كل  -

  التالي  اليوم  من  به  ويُعمل  القانون

 .الرسمية الجريدة في   نشره لتاريخ

 :المادة الثانية

  في  ورد كما النص على  الموافقة

 . القانون مشروع

 :المادة الثانية

  في  ورد كما النص على  الموافقة

 . القانون مشروع

 :المادة الثانية

 والوزراء  الوزراء   مجلس  رئيس  على

  هذا   أحكام  تنفيذ  -يخصه  فيما  كل  -

  التالي  اليوم  من  به  ويُعمل  القانون

 .الرسمية الجريدة في   نشره لتاريخ
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 م 2021 ديسمبر 28التاريخ: 

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة  

 

 
للمحميات  الموضوع:   النظام األساسي لالتحاد العربي  بالتصديق على  قانون  مشروع 

 . 2021( لسنة  40الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

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

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

بالتصديق على النظام األساسي لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ،  2021لسنة  (  40رقم )

   .والبيئةالمرافق العامة  لجنة لالمالحظات عليه 
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اجتماع   م2021  ديسمبر  28  وبتاريخ     والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة   ا يعقدت 

بشننه، كما  ، وقرار مجلس النواب  مشروع القانون المذكور  ، حيث اطلعت علىالعاشر

 بشننه.  للجنة اطلعت على مذكرة معدة من قبل المستشار القانوني

 

 

اللجنة        والنقا     – وانت ت  المداولة  مخالفة  إلى    – بعد  القانون  عدم  لمباد  مشروع 

 .وأحكام الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لالتحاد العربي  ترى اللجنة سالمة       

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

  .والقانونية

 

  دالل جاسم الزايد                                             

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 (6ملحق رقم )

 
جلنة املرافق العامة والبيئة تقرير 

بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق 

)املعد  ،متويل البيوت اآليلة للسقوط

بصيغته  ــيف ضوء االقرتاح بقانون 

 املقدم من جملس النواب( -املعدلة 
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 م2022يناير  27التاريخ: 

 (9رقم التقرير: )

 

 بشأن   تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

البيوت اآليلة للسقوط )املعد يف ضوء االقرتاح  متويل مشروع قانون بإنشاء صندوق 
 املقدم من جملس النواب( " بصيغته املعدلة"بقانون 

 

 الفصل التشريعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

أكتوبر   17الثؤاني المنعقؤد بتؤاريخ    اجتمؤاعؤهبنؤاء على قرار مكتؤب المجلس في   

صؤؤؤاحب المعالي علي بن صؤؤؤالل الصؤؤؤالل رئيس مجلس الشؤؤؤورى   فقد طلب   2021

،  لجنؤة المرافق العؤامؤة والبيئؤة   من( 4د  5ص ل م ب / ف   650بموجؤب الخطؤاب رقم )

مشرروع اانون بننشراص صرندوم تمويل البيوآل اةيلة للسر)وط عالمعد  مواصالة دراساة  

لمناقشااته  ،)انون "بصرريهتا المعدلة" الم)دم من مجلس النوا  في ضرروص اتاتراب ب 

 ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمناًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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 : إجراءات اللجنة:أوالً 

ات المبينة في التقارير  في االجتماع  –آنف الذكر    – اللجنة مشروع القانون  تدارسآل   -1

 االجتماعات التالية:السابقة كما تمت دراسته في 

 الفصل  الدور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

 5 3 2020أكتوبر   26 3

 5 3 2020ديسمبر   9 10

 5 3 2021مارس   22 24

 5 4 2021نوفمبر   22 7

 5 4 2021ديسمبر   15 9

 5 4 2022يناير   10 11

 5 4 2022يناير   17 12

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسةةةتها لمشةةةروع القانون موضةةةوع البحث والدراسةةةة على  -2

لجنة المرافق العامة والبيئة بشةةةأن مشةةةروع القانون المذكور  التقارير السةةةابقة ل

 ، والذي اشتملت على:ومرفقاته أعاله

األول بشااأن مشااروع القانون، وكذلك الرأي    رأي لجنة الشااؤون التشااريعية والقانونية -

  .موادهبعد أن أدخلت لجنة المرافق العامة والبيئة تعديالت مؤثرة على  الثاني

 رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس. -

 رأي ومارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. -

 مذكرة هيئة المستشارين القانونيين. -

 ومرفقاته. الموقر مجلس النواب قرار  -
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بةدور االنعقةاد الرابع من الفصةةةةل  (  9رقم )  هةامن اللجنةة حضةةةةر اجتمةاعوبةدعوة    -3

 كل من:التشريعي الخامس 

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

 وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية  م. ابراهيم حسن علي الحواج 

 ركة تالوكيل المساعد للخدمات البلدية المش إبراهيم حميدانم. شوقية 

 مدير الثروة السمكية عبدهللا مكي حسين جعفرالسيد/ 

 مدير إدارة الرقابة البحرية   الشيراويهللاخالد عبدالسيد/

 المستشار القانوني بشؤون البلديات  عبدالفتاح حلمي الصالحي السيد/

 شؤون جملسي الشورى والنوابوزارة 

 أخصائي شؤون برلمانية   السيدة/حصة عبدالجليل الحداد 

 

 مجلس الشورى كل من:األمانة العامة ب حضر االجتماع من و  -4

 هيئة املستشارين القانونيي

 مستشار قانوني األستاذ عبدالرحيم علي عمر 

 ني أولباحث قانو لوم اساادر ال اا ن يعلالسياد/

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السيد/أيوب علي طريف 

 مشرف شؤون اللجان المكلف بأعمال  السيد/علي جواد القطاان 

 أمين سر لجنة  دانة إبراهيم الشيخ /السيدة

 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم وتواصل  السيد علي محمد سلمان

 أخصائي إعالم وتواصل  ة/سماء عبدالجليل السيد

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ً
 ثاني

استطلعت "اللجنة السابقة" رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فأفادت بسالمة  

 مشروع القانون من الناحية الدستورية.
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لجنة الشؤون   إلىم أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة  2019أبريل    11وبتاريخ  

التشريعية والقانونية مشروع القانون الستطالع رأيها، وذلك بعد إجراء اللجنة تعديالت 

مواده  وتنسيق  وإعادة صياغة  المواد  من  لعدد  باستحداثها  القانون  مشروع  على  مؤثرة 

"إذا أدخلت  ( من الالئحة الداخلية والتي تنص على أنه  99وأحكامه، عمال بنص المادة )

اللجنة المختصة تعديالت مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها  

المجلس،    إلى رئيس  موافقة  بعد  تحيله،  أن  الش  إلىالمجلس  التشريعية ؤ لجنة  ون 

ق مواده وأحكامه خالل والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسي

ون  ؤ رأي لجنة الش   إلى المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها  

فأفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عبر كتابها  التشريعية والقانونية أو مكتبها."، 

 .بأنها ترى سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية م2019أبريل   14المؤرخ في 

 

 

ا: رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية:
ً
 ثالث

رأت اللجنة أن إنشاء صندوق تمويل البيوت اآليلة للسقوط يتطلب أعباًء مالية إضافية 

المعروضة    2020-2019على الميزانية العامة للدولة، وهي غير مرصودة ضمن ميزانية  

بالشخصية  يومئذ   يتمتع  صندوق  إنشاء  إن  حيث  العتمادها.  التشريعية  السلطة  على 

البيوت اآليلة للسقوط يستلزم تخصيص االعتبارية المستقلة لتمويل ترم بناء  يم أو إعادة 

ميزانية مستقلة له وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تتكون موارد  

 الصندوق من االعتمادات المالية المخصصة له ضمن الميزانية العامة للدولة.

ري الالمم إلدارة الصندوق كما إن إنشاء الصندوق سيترتب عليه توفير الجهام اإلدا

للهيكل اإلداري،   المناسبة  الميزانيات  يتطلب تخصيص  الذي   إلى وتسيير أعماله، األمر 

 جانب الميزانيات المخصصة لتمويل أهداف الصندوق.
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ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
ً
 رابع

انتقلت  أن  بعد  وذلك  القانون،  مشروع  شأن  في  لها  اختصاص  ال  أنه  الومارة  بينت 

ومارة اإلسكان بموجب قرار مجلس الومراء   إلىمسؤولية مشروع البيوت اآليلة للسقوط 

 ( بتاريخ  2133-6رقم  المنعقدة  جلسته  في  إنشاء صناديق 2011أكتوبر    23(  أن  كما   ،

 ية هي خارج اختصاص الومارة أيًضا.لها صفة مال التي التمويل للمشاريع

 

ا:  
ً

ــ ــروع ـخامسـ ملخص ـمككرة اككوـمة على التـعديالت التي أدخلتـها اللجـنة على مشـ
 القانون:  

 

ن بالتعديالت  مشروع القانوم  2020ديسمبر    13قد أرسلت بتاريخ  السابقة  كانت اللجنة  

أجرتها،   التي  األخيرة(  اللجنة    إلى)قبل  بدورها  استطلعت  التي  البلديات  شؤون  ومارة 

الومارية للشؤون القانونية والتشريعية، التي قامت بدراسة تلك التعديالت، وأوردت عليها 

 المالحظات التالية: 

الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل عن طريق   -1

( من  5و1بنص المادتين ) لخدمات التي توفرها ومارة اإلسكان عماًل ا

 في شأن اإلسكان. 1976( لسنة 10المرسوم بقانون رقم )

ويرهق    -2 للدولة  المالية  السياسة  مع  يتعارض  القانون  مشروع  أن 

ترشيد اإلنفاق   إلىالميزانية العامة في الوقت الذي تسعى فيها الحكومة  

 الهيئات والمؤسسات العامة. وتقليص وضغط حجم وعدد 

العناصر الجوهرية الالممة لتنفيذه، حيث   إلىأن مشروع القانون يفتقد   -3

مقدار   يحدد  ولم  المشروع،  في  المالية  الجوانب  يعالج  لم  أنه 

 المخصصات المالية ومصادر التمويل.
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يقتضي تحديد المسؤول عن إعداد   اوإداريً   اأن استقالل الصندوق ماليً  -4

ت عرضها وآلية ترحيل الفائض منها، وأن المشروع لم  ميزانيته ووق

وترقية  تعيين  قواعد  من  الصندوق  بموظفي  الخاصة  األحكام  يبين 

 وتأديب، وفيما إذا كانوا يخضعون لقانون الخدمة المدنية من عدمه.

 طلب إعادة النظر في المشروع.  إلىوانتهت الحكومة 

 

ا
ً
رأسادس ب:  املختصي  العمرانوزارة  ي  والتخطيط  البلديات  وشؤون  لدى األشغال  ي 

 م:2021ديسمرب  15حضورهم اجتماع اللجنة التاسع املؤرخ 

بترميم   المعنية  اإلدارة  بأن  المشتركة  البلدية  للخدمات  المساعد  الوكيل  أوضح 

المنامل )إدارة التنمية الحضرية( أصبحت تحت مظلة هيئة التخطيط العمراني مؤخًرا، 

الميزا وأن وأن  اإلسكان،  ومارة  ميزانية  من  تكون  البيوت  وترميم  لبناء  المرصودة  نية 

 حقق على أرض الواقع.تم -م المنامليفي جانب ترم-الهدف من مشروع القانون 

في    1976لسنة    10مرسوم بقانون رقم  الفيما بين المستشار القانوني للومارة أن )

اإلس ومارة  أن  على  منه  جانب  في  اإلسكان( نص  المواطنين شأن  "إقراض  تتولى  كان 

بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصالح مساكن قائمة"، وعليه فإن ومارة اإلسكان 

الجديدة-مختصة   المساكن  إنشاء  أن   -فضاًل عن  وبيَّن  القائمة.  المساكن  بشؤون إصالح 

سال تحقق  من  للتأكد  البيوت  على  بالتفتيش  تختص  البلديات  بشؤون  المعنية  مة الومارة 

، والومارة غير  بترميمها  ابل تختص حاليً نشاء البيوت  إالمقيمين، وليس من اختصاصها  

أن مبدأ المشروع بقانون   إلىبالقيام ببناء البيوت. وأشار    -من حيث االختصاص-مؤهلة  

أمر متوافق عليه، ولكن توميع االختصاصات أمر ينبغي مراعاته، فضاًل عن جانب تحقق 

 أرض الواقع.أهداف المشروع على 
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ً
يف التعديالت األخرية   يوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  ا: رأسابع

 التي أجرتها اللجنة: )مرفق(

قامت اللجنة بإرسااااال التعديالت األخيرة التي أجرتها على مشااااروع القانون إلى 

  30الومارة بتااريخ  م، ولقاد وردت مرئياات  2021نوفمبر    24الومارة الماذكورة بتااريخ  

م، بطلب إعادة النظر في مشااروع القانون والتعديالت المقترحة ألسااباب 2021ديساامبر  

مضااامونها أن الغاية المرجوة من مشاااروع القانون متحققة بالفعل، وأن تنفيذه سااايرهق  

الميزانياة العامة، وكذلك فإنه ال تتوافر فيه الشااااروط الموضااااوعية للوقوف على مالمح 

يات عمله وهيكلته وإدارته، وأن ومارة اإلساااكان هي المختصاااة بإنشااااء  الصاااندوق وآل

( الصاااادر بتاريخ 2133./6المسااااكن وترميمها طبقًا لقرار رئيس مجلس الومراء رقم )

 م.2011أكتوبر  23

 

 
ً
 :هيئات اإلدارة البلديةا: رأي ثامن

البلدي  والمجلس  البلدي  المحرق  ومجلس  العاصمة  أمانة  مجلس  من  كل  انتهى 

الموافقة على مشروع القانون على    إلىللمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية  

 أن يكون للمجالس البلدية دورها الفعمال في المشروع. 

 

 
ً
 ا: رأي اللجنة:تاسع

  

المادة  على حاالت سقوط الحق في التمويل واسترداد ما ُصرف بدون وجه حق، و  الرابعة

المادة السادسة  أناطت بالومير المختص سلطة إصدار الالئحة التنفيذية وجاءت    الخامسة 

 تنفيذية.
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اللجنة     المالحظات التي أوردتها    موادعلى  اطلعت  القانون، في ضوء  مشروع 

القانوني  والرأي  التشريع  وهيئة  القانونية    الحكومة  للشؤون  الوزارية  واللجنة 

البلديات‘  ،والتشريعية ومرفقاته   ووزارة شؤون  النواب  قرار مجلس  اطلعت على  كما 

عل  بالموافقة  جاء  بعد    ىالذي  القانون  الطإمشروع  التعديالت  بعض  على فيفة  دخال 

 إلىانتهى    يالذ  ،لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى  يرأعلى  الصياغة، و 

على كما اطلعت    ،أن إنشاء الصندوق يتطلب اعتمادات مالية ضمن الميزانية العامة للدولة

الش  يرأ التشريعية  ؤلجنة  الذي جاء مؤكدً ون  بالمجلس  على سالمة مشروع    اوالقانونية 

الدستورية الناحية  من  الواردة    ،القانون  المالحظات  بمعالجة  اللجنة  قامت  على  ولذلك 

_ وصوال   مشروع القانون، بإعادة صياغة بعض مواده وإضافة بعض المواد األخرى

وقصرت اللجنة مشروع القانون   –تحقيقها    إلىالقانون    لألهداف النبيلة التي يرمي مشروع

الديباجة  يتألف فضاًل عن  بحيث أصبح مشروع القانون    يم فقط دون إعادة البناءعلى الترم

نشاء صندوق لترميم البيوت اآليلة للسقوط إ علىمنه   ى األول  المادة، نصت مواد تسع من

ويتبع الومير    ،يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه األموال المخصصة للترميم

، وأوضحت المادة الثانية منه أهداف الصندوق وهي ترميم البيوت البلدياتالمعني بشؤون  

للسقوط وصيانتها، اللجنة  كما    اآليلة  المعنية   إلى لتسند    الثالثةمادة  الاستحدثت  اإلدارة 

دراسة  التنمية الحضارية(    )إدارة  األشهال وشؤون البلدياآل والتخطيط العمرانيبوزارة  

وبينت المادة  ،  للسقوط وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة وترميمأوضاع البيوت اآليلة  

الترقيم  -   الرابعة إعادة  للصندوق، و  -  بعد  المالية  بعد  )  الخامسة   المادة  لت فصَّ الموارد 

الترقيم اللجنة-،  (إعادة  استحدثتها  من    ، -التي  المستفيد  في  توافرها  الواجب  الشروط 

العقوبات الواجب تطبيقها عند    ،(مبعد إعادة الترقي )  السادسةالمادة  الصندوق، وتضمنت  

المادة  اللجنة    استحدثت و،  مخالفة تلك الشروط، واسترداد الصندوق قيمة تكاليف الترميم

 ات قرارالوالفصل فيها والتظلم من    تقديم الطلبات   تنظيمبهدف    ،(بعد إعادة الترقيم)  السابعة

عليه الترقيم)الثامنة  المادة  وأناطت    .اوالطعن  إعادة  المختص  (بعد  بشؤون   بالومير 

 تنفيذية.-بعد إعادة الترقيم  -التاسعةالمادة إصدار الالئحة التنفيذية، وجاءت  البلديات 
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اللجنة في حضور  تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء  تداول ووبعد   

انتهت  القانوني  التي   إلى  -اللجنة    -المستشار  بالصياغة  القانون  مشروع  على  الموافقة 

 : ةاآلتيارتأتها للمبررات واألسباب 

إن مشروع القانون المعروض يختلف تماًما في أهدافه وغاياته عن الخدمات   أواًل:

التي تقدمها ومارة اإلسكان بموجب القوانين والقرارات السارية في مملكة البحرين، 

وترميم المساكن لذوي الدخل المحدود ببناء    ن كانت ومارة اإلسكان تقوملئنه وإحيث  

المواطن   على  تشترط  أنها  يقوم  إال  بينما  محددة،  ممنية  مدة  التمويل خالل  سداد 

المعروض-  الصندوق القانون  مشروع  في  ورد  والمساكن   بترميم  -كما  البيوت 

 .بدون مقابل  المملوكة لمحدودي الدخل

  ترميملإن الغاية التي جاء بها مشروع القانون هي وضع آلية ونظام متكامل    ا:ثانيً 

لمعدومي ومحدودي الدخل مراعاة لظروفهم المادية المملوكة    اآليلة للسقوط  البيوت 

واالجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن المالئم وال 

تشملهم الخدمات اإلسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ولذا فقد تم إعداد  

حكم البند )و( من    لىإا  بدون مقابل استنادً   وصيانتها  هذا المشروع لترميم بيوتهم

( من الدستور الذي ينص على أنه "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي 9المادة )

 الدخل المحدود من المواطنين".

 

اتفقت اللجنة مع الحكومة ومع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس،   ثالثًا:

ية المالية واإلدارية منح الصندوق الشخصية االعتبارية واالستقالل من الناح  في أن

داري وتنظيمي للصندوق إيتطلب وجود هيكل    ،بموجب المادة األولى من المشروع 

مجلس إدارة الصندوق وهو ما يستلزم  ألعضاء    وصرف رواتب للموظفين ومكافآت 

 ال يكونبحيث    ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة هذه المادة  مخصصات مالية كبيرة،

أو    للصندوق، مالي  استقالل  اعتبارية وال  له   -فقط-داري، وإنما  إشخصية  يكون 
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سندت اللجنة أحساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه األموال المخصصة للترميم، و

استحدثتها   التي  الثالثة  المادة  بموجب  الصندوق  اختصاصات  اإلدارة   إلىجميع 

لكي تقوم هذه اإلدارة  مراني  األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العالمعنية بومارة  

بما لديها من مهندسين متخصصين وفنيين وإداريين بدراسة أوضاع البيوت اآليلة 

الصندوق  أصبح  فقد  ثم  ومن  ترميم وصيانة،  من  بشأنها  يلزم  ما  واتخاذ  للسقوط 

 اسم يفتح له حساب تودع فيه األموال المخصصة للصيانة والترميم.  عبارة عن

شروًطا محددة البد من توافرها   -في صيغته المعدلة-القانون  وضع مشروع    رابعًا: 

القانون حتى ال   أحكام هذا  المستفيد من  المعنية  ستأثرت في  بالتصرف في    اإلدارة 

ويكون األمر    – دون عاصم    – رتئيه  تعلى نحو ما    االموضوعات المطروحة عليه

، ونظمت من المشروع   الخامسة، فحددت اللجنة هذه الشروط في المادة  الديها فرطً 

ترميم النفقت في سبيل  أمنه الحق في استرداد قيمة التكاليف التي    في المادة السادسة

هذا    الصيانةو ألحكام  المستفيد  مخالفة  حالة  كلهفي  وذلك  اإلخالل   القانون  دون 

 بالعقوبات الجنائية واجبة التطبيق.

تبعية الصندوق   – في صيغته المعدلة من اللجنة    –مشروع القانون    كما ألحق

البلديات  بشؤون  المعني  للومير  واإلشراف  الرقابة  وميًرا  ،  في  هناك  يكون  حتى 

( من الدستور التي  33مسؤواًل أمام جاللة الملك عماًل بنص الفقرة )ج( من المادة )

و وبواسطة  مباشرة  سلطاته  الملك  "يمارس  أنه  على  يُسأل تنص  ولديه  مرائه، 

أعمال  عن  ومير  كل  ويسأل  للحكومة،  العامة  السياسة  عن  متضامنين  الومراء 

 ومارته". 

الطلبات  ة  جديد  مادة  اللجنة  استحدثت   :خامًسا تقديم  المعنية  إلىبشأن  ، اإلدارة 

أوجبت البت فيها خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديمها سواء بالقبول أو الرفض، و

خالل اإلدارة  الحق في التظلم من قرارات    -مقدمي الطلبات -وأعطت لذوي الشأن  

يوًما  محددأجل   ستين  وألزمت   هو  بالقرار،  العلم  تاريخ  في    دارةاإل  من  بالبت 

وإال اعتبر ذلك بمثابة رفض، وبانتهاء التظلمات خالل ستين يوًما من تاريخ تقديمها  
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هذا األجل سواء كان بالقبول أو الرفض صراحةً أو ضمنًا يكون القرار قد صار  

خالل ستين للطعن عليه  المحكمة المختصة    إلىاللجوء    وبوسع صاحب الشأن  ،نهائيًا

  يوًما أخرى من تاريخ اإلبالغ برفض التظلم أو باعتباره مرفوًضا ضمنًا بعدم الرد 

 عليه.

 

القانون    : سادًسا مشروع  الرابعةبموجب  تضمن  الموارد  منه    المادة  على  النص 

المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية له، وعوائد استغالل  

والمنح  واإلعانات  والتبرعات  والهبات  المساعدات  وكذلك  أمواله،  واستثمار 

ا لعدم وجود تمويل ؛ وتفاديً بشرط موافقة الومير عليها  المشروعة التي ترد للصندوق

، فقد رأت اللجنة أن يعمل بأحكام 2022  /2021  للصندوق في ميزانية السنة المالية

القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر   هذا 

به، األمر الذي يمنح  الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل  

السنوات   ات الحكومة فرصة لتدبير االعتمادات المالية للصندوق من خالل ميزاني

القادمة، خاصة وأن تمويل الصندوق يكون من الهبات والتبرعات واإلعانات والمنح 

 ما تخصصه الدولة للصندوق من اعتمادات مالية. إلىالمشروعة باإلضافة 

نصود مواده  على  و الموافقة على مشروع القانون    إلىولذا فقد انتهت اللجنة  

 . من قبل اللجنة المعدلة ا ه ت صيغب 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اعاشر

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشاورى، اتفقت اللجنة على 39لنص المادة ) إعمااًل 

 من:اختيار كل 

 مقرًرا أصليةةةةًةا. األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسري -1

 مقرًرا احتياطيةًا. األستاذ جمعة محمد جمعة الكعبي -2
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 توصية اللجنة:: حادي عشر

أثناء دراسة مشروع القانون المشار  في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت  

 إليه فإن اللجنة توصي باآلتي: 

البيوت اآليلة    تمويل  الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء صندوق  -

 للسقوط )بصيغته المعدلة( التي انتهت إليه اللجنة. 

وذلك على التفصيل الوارد في الجدول الموافقة على نصود مواد مشروع القانون،   -

 المرفق.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 حممد علي حسن علي .د

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
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 البيوت اآليلة للسقوط متويل  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بإنشاء صندوق  
 االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب( )املعد يف ضوء  

 
 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

 مسمى المشروع

 

 

 

 

مشاروع قانون رقم )  ( لسانة )  ( 

البيوت   تمويلبإنشاااااء صااااندوق  

 اآليلة للسقوط.

 

 

 مسمى المشروع

 

 دون تعديل

 

 المشروعمسمى 

 

" كلمة  بكلمة ترميماستبدال   "

أينما   "تمويل"  المسمى  من 

 وردت في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

 

 

 

 

مشاروع قانون رقم )  ( لسانة )  ( 

البيوت  ترميم بإنشاااااء صااااندوق 

 اآليلة للسقوط.
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يباجة الد

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 الديباجة 

 

توصي اللجنة بالموافقة على نص  

مشروع   في  ورد  كما  الديباجة 

 القانون، مع: 

عبارة   -  )وتعديالته( استبدال 

(  7)المعدل بالقانون رقم ) بعبارة  

)،  (2009لسنة   المرسوم  في 

في    1976( لسنة  10بقانون رقم )

 شأن اإلسكان(.  

"قانون البلديات  إضافة مسمى   -

رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 

لسنة  35) وتعديالته" 2001(   ، 

 إلى ديباجة مشروع القانون. 

 الديباجة 
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

نحن حمةد بن عيسةةةةى آل خليفةة  

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 

(  10وعلى المرساوم بقانون رقم )

في شااأن اإلسااكان،    1976لساانة 

( لسااااناة 7المعادل باالقاانون رقم )

2009 ، 

وعلى قاانون العقوباات الصااااادر  

( لسانة 15بالمرساوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

الاماباااناي   تاناظايام  قاااناون  وعالاى 

الصااااادر بالمرسااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،1977( لسنة 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمةد بن عيسةةةةى آل خليفةة  

 ملك مملكة البحرين.

 الدستور، بعد االطالع على 

(  10وعلى المرسوم بقانون رقم )

في شأن اإلسكان،  1976لسنة 

 وتعديالته، 

وعلى قاانون العقوباات الصااااادر  

( لسانة 15بالمرساوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

المباني  تنظيم  قانون  وعلى 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

 ، وتعديالته،1977( لسنة  13)
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

 

 

(  39وعلى المرساوم بقانون رقم )

بشاااااأن الميزانياة    2002لسااااناة  

 العامة، وتعديالته،

وعلى قاانون اإلجراءات الجناائياة  

الصااااادر بالمرسااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46)

وماجالاس   الشااااورى  ماجالاس  أقار 

النواب القانون اآلتي نصااااه، وقد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

الصادر   البلديات  قانون  وعلى 

( لسنة  35بقانون رقم )بالمرسوم  

 وتعديالته،  2001

(  39وعلى المرسوم بقانون رقم )

الميزانية   2002لسنة   بشأن 

 العامة، وتعديالته،

الجنائية   اإلجراءات  قانون  وعلى 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

 ، وتعديالته، 2002( لسنة  46)

وماجالاس   الشااااورى  ماجالاس  أقار 

نواب القانون اآلتي نصااااه، وقد  ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

صندوق    " يسمى  صندوق  يُنشأ 

للسقوط"،  اآليلة  البيوت  تمويل 

االعتبارية  بالشخصية  يتمتًع 

ترميم   بتمويل  ويختصم  المستقلة، 

 المادة األولى

 قرر المجلس اآلتي:

( الواردة اإلسكانتغيير كلمة ) .1

الفقرة  من  األول  السطر  في 

 (. اتالبلدي الثانية إلى )

2. " عبارة  مقابل إضافة  "  دون 

الدخل  "ذوي  عبارة  بعد 

 المحدود".

 )النص بعد التعديل(

"صندوق  يسمى  صندوق  يُنشأ 

للسقوط"،  اآليلة  البيوت  تمويل 

االعتبارية  بالشخصية  يتمتًع 

ترميم   بتمويل  ويختصم  المستقلة، 

أو إعادة بناء البيوت اآليلة للسقوط 

 المادة األولى  

 

إعادة صياغة المادة، مع وضع   -

النحو   على  لتكون  لها  عنوان 

 التالي: 

 

 

 المادة األولى

 إنشاء الصندوق 

صندوق  "صندوق  يُنشأ  يُسمى 

للسقوط"،  ترميم   اآليلة  البيوت 

خاد   حساب  له  بأحد  يكون 

البنوك الوطنية تودع فيه األموال  

وصيانة لترميم    المخصصة 

 المادة األولى

 إنشاء الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

"صندوق  صندوقيُنشأ   يُسمى 

للسقوط"، ترميم   اآليلة  البيوت 

بأحد   خاص  حساب  له  يكون 

البنوك الوطنية تودع فيه األموال 

وصيانة لترميم    المخصصة
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

أو إعادة بناء البيوت اآليلة للسقوط 

الدخل  ذوي  من  للمواطنين 

بعد المحدود،   فيما  إليه  ويُشار 

 بكلمة )الصندوق(.

المعني   الومير  الصندوق  ويتبع 

إلى   ويُشار  اإلسكان،  بشئون 

الومير المعني بشئون اإلسكان في 

 هذا القانون بكلمة )الومير(. 

الدخل  ذوي  من  للمواطنين 

مقابل المحدود   إليه  دون  ويُشار   ،

 فيما بعد بكلمة )الصندوق(.

المعني   الومير  الصندوق  ويتبع 

إلى  البلدياتون  بشئ ويُشار   ،

في    البلديات الومير المعني بشئون  

 هذا القانون بكلمة )الومير(. 

للسقوط   اآليلة  المملوكة  البيوت 

 بدون مقابل. لمحدودي الدخل 

 

المعني   الوزير  الصندوق  ويتبع 

بشؤون البلديات، ويشار إليه في  

 بكلمة "الوزير". ون هذا القان 

للسقوط   اآليلة  المملوكة  البيوت 

 بدون مقابل.لمحدودي الدخل 

 

المعني   الومير  الصندوق  ويتبع 

في  بشؤون   إليه  ويشار  البلديات، 

 هذا القانون بكلمة "الومير". 

 المادة الثانية

 

 

 

 المادة الثانية

 قرر المجلس اآلتي:

1. ( كلمة  الواردة صيانتهاتغيير   )

البيوت  )أوضاع  عبارة  بعد 

في  بغرض(  للسقوط  اآليلة 

 المادة الثانية

 

وضع   مع  المادة،  صياغة  إعادة 

 عنوان لها لتكون كاآلتي: 

 

 

 المادة الثانية

 الهدف من القانون
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السطر األول من الفقرة األولى 

 ائها(.)ترميمها أو إعادة بن إلى  

2. ( كلمة  الواردة صيانةتغيير   )

إلى        األولى  الفقرة  نهاية  في 

 )ترميم(. 

العبااارة " .3 التي  حااذف  والجهااة 

تختص بإدارة شاؤونه وتشاكيلها  

فئااة لكاال  التموياال  "، وجااداول 

)وتبين الالئحةة  لتكون العباارة  

التنفيذية نظام عمل الصةةندوق 

طةلةةب  وضةةةةةوابةط  وإجةراءات 

 التمويل وقواعد صرفه(. 

 

 )النص بعد التعديل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 الهدف من القانون
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

دراسة   إلى  الصندوق  يهدف 

للسقوط  اآليلة  البيوت  أوضاع 

يلزم   ما  ويُقرر  بغرض صيانتها، 

 بشأنها من صيانة أو إعادة بناء.

 

وتبيِن الالئحة التنفيذية نظام عمل 

تختص  التي  والجهة  الصندوق، 

وجداول  وتشكيلها،  شئونه  بإدارة 

وإجراءات  فئة،  لكل  التمويل 

التمويل  طلب  تقديم  وضوابط 

 وقواعد صرفه.

دراسة   إلى  الصندوق  يهدف 

للسقوط  اآليلة  البيوت  أوضاع 

،  ترميمها أو إعادة بنائهابغرض  

أو    ترميمويُقرر ما يلزم بشأنها من  

 إعادة بناء. 

التنفيذية نظام عمل وتبيِن الالئحة  

وضوابط  وإجراءات  الصندوق، 

 تقديم طلب تمويل وقواعد صرفه. 

يهدف القانون إلى دراسة أوضاع  

المملوكة   للسقوط  اآليلة  البيوت 

واتخاذ  الدخل  لمحدودي 

لصيانتها  الالزمة  اإلجراءات 

 وترميمها. 

لهذا   التنفيذية  الالئحة  وتبِين 

القانون إجراءات وضوابط تقديم  

 ات والبت فيها.طلب ال

يهدف القانون إلى دراسة أوضاع 

المملوكة   للسقوط  اآليلة  البيوت 

واتخاذ  الدخل  لمحدودي 

لصيانتها  الالممة  اإلجراءات 

 وترميمها.

لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتبيِن 

تقديم  وضوابط  إجراءات  القانون 

 ات والبت فيها.طلبال

 )المادة الثالثة( مستحدثة   

نصها   - جديدة  مادة  استحداث 

 اآلتي:

 المادة الثالثة 

 اختصاصات اإلدارة
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 المادة الثالثة

 اختصاصات اإلدارة 

الةمة  اإلدارة  بةوزارة  عةنةيةة تةتةولةى  ة 

البلةةديةةاتاألشةةةةغةةال و    شةةةةؤون 

العمراني ممةةارسةةةةةةة    والتخطيط 

 :التاليةاالختصاصات 

دراسةة أوضةاع البيوت اآليلة   .أ

للسةقوط، وتقرير ما يلزم بشةأنها 

 من صيانة وترميم.

التقةةارير   .ب دراسةةةةةة واعتمةةاد 

الدورية السنوية والنصف سنوية 

إليهةة  البلةةديةةات    االمرفوعةةة  من 

 بشأن البيوت اآليلة للسقوط.

 

 

 

الاماتاتاولاى   باومارة ة  عاناياااإلدارة 

و البلاادياااتاألشااااغااال    شااااؤون 

العمراني ممااارسااااااة   والتخطيط 

 :التاليةاالختصاصات 

دراسااة أوضاااع البيوت اآليلة  .أ

للسااقوط، وتقرير ما يلزم بشااأنها 

 من صيانة وترميم.

التقااارير   .ب  دراسااااااة واعتماااد 

الدورية السانوية والنصاف سانوية 

من البلديات بشاأن   االمرفوعة إليه

 آليلة للسقوط.البيوت ا
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إيةداع المسةةةةةاعةدات والهبةات  .ج

والتبرعات والمنح التي ترد باسم 

 الصندوق في حسابه الخاد.

االختصةةاصةةات األخرى  تنفيذ  .د

المنصود عليها في هذا القانون  

تةنةفةيةةذا  قةرارات  والة  الصةةةةةةادرة 

 .ألحكامه

إياداع المسااااااعادات والهباات   .ج

والتبرعات والمنح التي ترد باساام  

 الصندوق في حسابه الخاص.

االختصااصاات األخرى تنفيذ  .د

المنصااوص عليها في هذا القانون  

تانافايااذا قارارات  والا الصااااااادرة 

 ألحكامه.

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 المادة الثالثة

 

 دون تعديل

المادة الرابعة بعد   -المادة الثالثة

 إعادة الترقيم

المادة،  - صدر  صياغة  إعادة 

النحو   على  لها  عنوان  ووضع 

 اآلتي:

 

 المادة الرابعة

 للصندوق الموارد المالية 
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مستقلة،   ميزانية  للصندوق  يكون 

 اآلتي:وتتكَون موارده من 

المخصصة   -1 المالية  االعتمادات 

العامة   الميزانية  ضمن  للصندوق 

 للدولة.

والاماناح   -2 واإلعااانااات  الاهابااات 

والتبرعات التي يتلقاها الصااندوق  

 ويقرر الومير قبولها.

 عائد استثمار أموال الصندوق. -3

 المادة الرابعة

 للصندوق  الموارد المالية

 

 من: الماليةموارد التتكون  .أ

االعتمادات المالية المخصاصاة   .1

من الميزانية لصااندوق  لحساااب ا

 العامة للدولة.

والااهاابااات   .2 الاامساااااااعاادات 

والمنح   واإلعااانااات  والتبرعااات 

ويقرر   الصااندوقالتي ترد باساام 

 .قبولها الومير

عوائاد اسااااتغالل واسااااتثماار   .3

 .الصندوقأموال 

 

 

 

 من: الماليةموارد التتكون  .أ

االعتمادات المالية المخصاصاة   .1

من الميزانية صااندوق  لحساااب ال

 العامة للدولة.

والااهاابااات   .2 الاامساااااااعاادات 

والمنح   واإلعااانااات  والتبرعااات 

ويقرر   الصااندوقالتي ترد باساام 

 قبولها. الومير

عوائاد اسااااتغالل واسااااتثماار   .3

 .الصندوقأموال 
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لهذا  .ب التنفيذية  الالئحة  وتبين 

المنظمة  القواعد  القانون 

واستثمارال أموال   ستغالل 

 الصندوق.

لهذا  .ب التنفيذية  الالئحة  وتبين 

المنظمة  القواعد  القانون 

واستثمارال أموال   ستغالل 

 الصندوق.

 المادة الخامسة/ مستحدثة   

 

بعنوان   - جديدة  مادة  استحداث 

في   توافرها  الواجب  "الشروط 

 المستفيد"، كاآلتي:

 

 المادة الخامسة

الواجب توافرها في  الشروط 

 المستفيد 

 المادة الخامسة

الشروط الواجب توافرها في  

 المستفيد 
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أحكام    -أ من  لالستفادة  "يشترط 

مالك   في  تتوافر  أن  القانون  هذا 

الشروط   ترميمه  المراد  العقار 

 اآلتية:

 أن يكون بحريني الجنسية. .1

أن يكون قاطنًا في البيت محل   .2

 الطلب. 

الدخل   .3 ذوي  من  يكون  أن 

 المحدود. 

 أال يكون مالًكا لعقار آخر.  .4

كان  موافقة جميع   .5 إذا  ك  المالا

من   ألكثر  مملوًكا  العقار 

 شخص واحد. 

يشترط لالستفادة من أحكام هذا   -أ

تتوافر في مالك العقار القانون أن  

 المراد ترميمه الشروط اآلتية: 

 

 أن يكون بحريني الجنسية.  .1

أن يكون قاطنًا في البيت محل  .2

 الطلب. 

الدخل  .3 ذوي  من  يكون  أن 

 المحدود. 

 أال يكون مالًكا لعقار آخر.  .4

كان  .5 إذا  ك  المالم جميع  موافقة 

من  ألكثر  مملوًكا  العقار 

 شخص واحد.
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في   .6 البيت  هذا  يستغل  أال 

 االستثمار. 

أفراد   .7 أحد  أو  هو  يقطن  أن 

بعد  البيت،  في  أسرته 

عن  تقل  ال  لمدة  ترميمه، 

، ما لم يصدر  خمس سنوات

 .قرار بإزالته

 تمويلأال يكون قد حصل على   .8

اإلسكان  وزارة  من  الترميم 

 لمدة خمس سنوات سابقة. 

التنفيذية    -ب الالئحة  وتحدد 

هذا   ألحكام  المنفذة  والقرارات 

في   .6 البيت  هذا  يستغل  أال 

 االستثمار. 

أفراد  .7 أحد  أو  هو  يقطن  أن 

بعد  البيت،  في  أسرته 

عن  تقل  ال  لمدة  ترميمه، 

، ما لم يصدر  خمس سنوات

 قرار بإمالته.

 تمويل أال يكون قد حصل على   .8

اإلسكان  ومارة  من  الترميم 

 لمدة خمس سنوات سابقة.

التنفيذية   -ب  الالئحة  وتحدد 

هذا  ألحكام  المنفذة  والقرارات 
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واالشتراطات   الضوابط  القانون 

 الالزمة لذلك".

 

واالشتراطات   الضوابط  القانون 

 الالممة لذلك.

 

 المادة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة

 

 دون تعديل

المادة السادسة   -المادة الرابعة

 بعد إعادة الترقيم

مع   - المادة،  صياغة  إعادة 

لها   عنوان  النحو وضع  على 

 اآلتي:

 

 المادة السادسة

 فع بدون وجه حق استرداد ما دُ 

 المادة السادسة

 فع بدون وجه حق استرداد ما دُ 

 

 

 

 

 



 

178 
 

General -  عام 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  القانون    مشروع   نصوص مواد 

بالمسئولية  اإلخالل  عدم  مع 

التمويل  في  الحق  يسقط  الجنائية، 

من   ُصِرف  ما  الصندوق  ويَستِرد 

ارتكب  إذا  حق  وجه  دون  مبالغ 

المستفيد من هذا التمويل فعاًل من  

 األفعال اآلتية:

غير صحيحة   -1 ببيانات  اإلدالء 

أدت إلى صرف التمويل دون وجه 

 حق.

أو   -2 رساااااماي  ماحارر  تازويار 

اسااتعمال محرر مزور أدى األخذ  

باه إلى تقرير التمويال دون وجاه  

 حق.

 

بالمسؤولية  .أ اإلخالل  عدم  مع 

الت في  الحق  يسقط   رميمالجنائية، 

ويُسترد ما ُصرف من مبالغ دون 

وجه حق إذا ارتكب المستفيد من 

األفعال  من  فعاًل  القانون  هذا 

 اآلتية: 

 اإلدالء ببيانات غير صحيحة. -1

أو  -2 رسمي  محرر  تزوير 

 استعمال محرر مزور. 

الشروط   -3 أحد  مخالفة 

المادة   في  عليها  المنصوص 

 الخامسة من هذا القانون.

 

 

 

 

 

بالمسؤولية  .أ اإلخالل  عدم  مع 

في   الحق  يسقط   الترميمالجنائية، 

ويُسترد ما ُصرف من مبالغ دون 

وجه حق إذا ارتكب المستفيد من 

األفعال  من  فعاًل  القانون  هذا 

 اآلتية: 

 اإلدالء ببيانات غير صحيحة. -1
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الالئحة   .ب لهذا وتبين  التنفيذية 

وقواعد  إجراءات  القانون 

 االسترداد. 

أو  -2 رسمي  محرر  تزوير 

 استعمال محرر مزور. 

الشروط   -3 أحد  مخالفة 

المادة   في  عليها  المنصوص 

 الخامسة من هذا القانون.

التنفيذية لهذا وتبين الالئحة   .ب

وقواعد  إجراءات  القانون 

 االسترداد. 

 المادة السابعة/مستحدثة  

 

بعنوان   - جديدة  مادة  استحداث 

القرارات"   في  والطعن  "التظلم 

 نصها اآلتي:

 المادة السابعة

 التظلم والطعن في القرارات 
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 المادة السابعة

 التظلم والطعن في القرارات 

الم" اإلدارة  بوزارة  عنية  تصدر 

و  البلديات األشغال   شؤون 

العمراني   قرارات والتخطيط 

مسببة بقبول الطلبات أو رفضها  

تاريخ   من  أشهر  ثالثة  خالل 

 تقديمها. 

هذا   من  التظلم  الشأن  ولذوي 

القرار خالل ستين يوًما من تاريخ  

خالل  فيه  البت  ويتم  به،  العلم 

 

 

الم اإلدارة  بومارة    ةعنيتصدر 

و البلدياتاألشغال   شؤون 

العمراني قرارات    والتخطيط 

رفضها   أو  الطلبات  بقبول  مسببة 

تاريخ خالل   من  أشهر  ثالثة 

 تقديمها.

هذا  من  التظلم  الشأن  ولذوي 

القرار خالل ستين يوًما من تاريخ  

العلم به، ويتم البت فيه خالل ستين 

يوًما من تاريخ تقديمه، وإال اعتبر 

 ذلك بمثابة رفض. 
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تقديمه،   تاريخ  من  يوًما  ستين 

 وإال اعتبر ذلك بمثابة رفض. 

على   الطعن  القرار  ويجوز 

المختصة   المحكمة  أمام  المذكور 

تاريخ   من  يوًما  ستين  خالل 

اعتباره   أو  برفضه  اإلخطار 

 كذلك". 

القرار   على  الطعن  ويجوم 

المختصة  المحكمة  أمام  المذكور 

تاريخ  من  يوًما  ستين  خالل 

 برفضه أو اعتباره كذلك.اإلخطار  

 

 المادة الخامسة

 

 

 

 المادة الخامسة

 

نشره  قرر المجلس تغيير عبارة )  -

( الواردة في في الجريدة الرسمية

 (. العمل بهنهاية المادة إلى )

 التعديل()النص بعد 

المادة الثامنة   -المادة الخامسة

 بعد إعادة الترقيم

مجلس  - قرار  على  الموافقة 

ب )النواب  عبارة  في  تغيير  نشره 

الرسمية( في   الجريدة  الواردة 

 .عبارة )العمل به(نهاية المادة إلى  

 المادة الثامنة
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التنفيذية  الالئحة  الومير  يصدر 

القانون خالل ستة أشهر من   لهذا 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

التنفيذية  الالئحة  الومير  يصدر 

القانون خالل ستة أشهر من   لهذا 

 . العمل بهتاريخ 

 

 

التنفيذية  الالئحة  الومير  يصدر 

القانون خالل ستة أشهر من   لهذا 

 . تاريخ العمل به

 المادة السادسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة السادسة

 

بعد  قرر المجلس تغيير عبارة )  -

تاريخ من  أشهر  ستة  (  مضي 

إلى  المادة  سياق  في  الواردة 

 (. اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ)

 )النص بعد التعديل(

 

المادة التاسعة   -المادة السادسة

 بعد إعادة الترقيم

كما  - المادة  نص  على  الموافقة 

 .ورد في مشروع القانون

 التاسعةالمادة 
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الومراء   مجلس  رئيس  على 

تنفيذ   -كل  فيما يخصه    –والومراء  

بعد أحكام هذا القانون، ويُعمل به  

مضي ستة أشهر من تاريخ نشره  

 في الجريدة الرسمية. 

الومراء   مجلس  رئيس  على 

تنفيذ   -كل  فيما يخصه    –والومراء  

به  ويُعمل  القانون،  هذا  أحكام 

لتاريخ  التالي  اليوم  من    اعتباراً 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 
 

الومراء   مجلس  رئيس  على 

تنفيذ   -كل  فيما يخصه    –والومراء  

أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد 

مضي ستة أشهر من تاريخ نشره  

 في الجريدة الرسمية. 
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 م 2019أبريل  14التاريخ: 

 

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

 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة ) ( بإنشاء صندوق تمويل البيوت اآليلة للسقوط  الموضوع:  

 مجلس النواب(.)المعد بناًء على االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من 

 

 

 ، ،تحية طيبة وبعد،

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق  2019  أبريل  10بتاريخ    

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  (، نسخة من  1د    5ف    /م م ب ص    11ضمن كتابه رقم ) 

بإنشاء صندوق تمويل البيوت اآليلة للسقوط )المعد بناًء على االقتراح بقانون )بصيغته (  

النواب مجلس  من  المقدم  وذلك   ،(المعدلة(  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 للجنة المرافق العامة والبيئة.لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

لتشااااريعياة والقاانونياة اجتمااعهاا ، عقادت لجناة الشااااؤون ام2019أبريال    14وبتااريخ      

 وقرار مجلس النواب بشؤؤننهالمذكور،  قانون، حيث اطلعت على مشااروع الالثالث عشةةر

 القانوني بالمجلس.وذلك بحضور المستشار 
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المذكور  قانونمشااااروع الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة ) ( بإنشاء صندوق تمويل البيوت اآليلة  ترى اللجنة سالمة  

 ،(المعدلة( المقدم من مجلس النوابللسقوط )المعد بناًء على االقتراح بقانون )بصيغته  

 من الناحية الدستورية. 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 
 

 


