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  )١(ملحق رقم 
  

الشؤون التشريعية والقانونية تقرير جلنة 
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر 

 .م١٩٨٩لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم 
من املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم (

ومشروع قانون بتعديل ) جملس الشورى
بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر 

. م١٩٨٩لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم 
املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من (

    ).جملس النواب
  
  



 ٦٨

  م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٣: التاريخ
  

   للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةاألولالتقرير 
 حمكمة التمييز الصادر قانونبعض أحكام قانون بتعديل حول مشروع 

قدم من جملس املعد يف ضوء االقرتاح بقانون امل(م ١٩٨٩لسنة ) ٨(باملرسوم رقم 
، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر )الشورى

املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من (م ١٩٨٩لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم 
  )جملس النواب

          
 م  ن الف  صل الت  شریعي الث  اني،   الثال  ثم، م  ن دور االنعق  اد  ٢٠٠٨  ن  وفمبر٣بت  اریخ   

، أح ال ص احب المع الي ال  سید    )٢٠٠٨-١١-٣/  ص ل ت ق ٢٤٣(خط اب رق م   وبموج ب ال 
مشروع قانون بتعدیل بع ض أحك ام ق انون      منعلي بن صالح الصالح رئیس المجلس، نسخة      

المع د ف ي ض وء االقت راح بق انون      (م ١٩٨٩ل سنة   ) ٨(محكمة التمییز الصادر بالمرسوم رقم      
ل بع  ض أحك  ام ق  انون محكم  ة التمیی  ز  ، وم  شروع ق  انون بتع  دی)المق  دم م  ن مجل  س ال  شورى 

المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من (م ١٩٨٩لسنة ) ٨(الصادر بالمرسوم بقانون رقم    
 لعرض ھ  ؛ وذلك لمناقشتھ ودراستھ، وإعداد تقریر بشأنھ متضمًنا رأي اللجنة،    )مجلس النواب 

  .على المجلس
  

  : إجراءات اللجنة-ًأوال 
  :أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیةتنفیذ التقریر المذكور ل

 : االجتماعین التالیین– الذكر ي آنف– ین القانوني اللجنة مشروعتدارست - ١

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٩بتاریخ    االجتماع الثاني-
  .م٢٠٠٨ نوفمبر ١٦ االجتماع الرابع            بتاریخ -
 
 :لمتعلقة بھ وھياطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق ا - ٢

 .ین ومرفقاتھ  القانونيقرار مجلس النواب بشأن مشروع  .أ 
 .تین اإلیضاحییھما ومذكرتین القانونيمشروع  .ب 

 : من مجلس الشورى اللجنةيشارك في اجتماع •
 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس  دكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجيال -١



 ٦٩

  .جواد مھدي محفوظالسید  اللجنة تولى أمانة سر •
  

ثانيا
ً

  : رأي اللجنـة- 
، واطلعت على بحثت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة مشروعي القانون المذكورین

حی ث ت م تطبی ق الم ادة      قرار مجلس النواب بدمجھما في مشروع واحد وأی دت ذل ك الق رار،          
ب  م ن الالئح ة الداخلی ة لمجل س الن وا     ٩٩ من الالئحة الداخلی ة لمجل س ال شورى والم ادة            ٩٨

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانین في الموضوع الواحد، " واللتین تنصان على أنھ 
 اعتم اد الم  شروع   ب ذلك ت م ، و"اعتب ر أس بقھا ھ و األص ل، واعتب ر م ا ع  داه بمثاب ة تع دیل ل ھ          

 المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى كأصل، واعتبر الم شروع       بقانون
 بمثاب ة تع  دیل ل ھ؛ وذل  ك   ف ي ض  وء االقت راح بق  انون المق دم م  ن مجل س الن  واب    بق انون المع  د  

   .ألسبقیة إحالة االقتراح المقدم من مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة
  

 م ن  ٤١ورأت اللجنة أن الغایة من مشروعي القانون واح دة وھ ي تغیی ر ن ص الم ادة        
م المطع  ون فی  ھ ب  التمییز م  ا ل  م یك  ن  ق  انون محكم  ة التمیی  ز، والت  ي ال تجی  ز وق  ف تنفی  ذ الحك   

صادًرا باإلعدام؛ إلى نص آخر یجیز لمحكمة التمییز وقف تنفیذ جمیع األحكام الجنائی ة الت ي            
تكون محًال للطعن بالتمییز، إضافة إلى األحكام الصادرة باإلعدام، وذلك مت ى م ا طل ب منھ ا        

یم كفال  ة أو بم  ا ت  راه م  ن  ذل  ك ف  ي م  ذكرة أس  باب الطع  ن، م  ع ج  واز أن ت  أمر المحكم  ة بتق  د    
 ب  شأن ھ  ذه مجل  س الن  وابق  رار وبع  د اطالعھ  ا عل  ى . إج  راءات تكف  ل ع  دم ھ  روب الط  اعن

كم ا أنھ ا   . اقتنعت بھا ورأت أنھا تؤدي الغرض المطلوب من م شروع التع دیل المق دم       ؛  المادة
ى تعن  والت ي  )  مك رر ٤١الم ادة ( وافقت على ق رار مجل س الن واب بإض افة الم ادة الم ستحدثة          

ببیان اإلجراءات التي یتم اتخاذھا بغیة وقف التنفیذ مثل عرض الطلب عل ى المحكم ة والم دة     
  .المقررة للبت في طلب وقف التنفیذ وغیرھا من اإلجراءات المتعلقة بذلك

  

وبع   د ت   دارس اآلراء والمالحظ   ات الت   ي أب   دیت م   ن قب   ل ال   سادة أع   ضاء اللجن   ة        
 عل  ى مالحظ  ات ك  ل م  ن المجل  س األعل  ى للق  ضاء   والمست  شارین الق  انونیین؛ وبع  د االط  الع 

 م شروع رأت اللجن ة س المة   ودائرة الشؤون القانونیة، والمرفقة ضمن قرار مجلس الن واب؛        
 الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة، ورأت أھمی  ة الموافق  ة علی  ھ توافق  ـًا م  ع مجل  س   م  نالق  انون

  .النواب الموقر
  

ثالثا
ً

  : واالحتياطياختيار مقرري املوضوع الرئيسي: 
  

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  
 .مقـرًرا أصلًیا      األستاذة دالل جاسم الزاید  .١
 .          مقرًرا احتیاطًیا    الدكتور ناصر حمید المبارك .٢



 ٧٠

رابعا
ً

  :توصية اللجنة: 
ك  ام ق  انون محكم  ة التمیی  ز ال  صادر   م  شروع ق  انون بتع  دیل بع  ض أح  الموافق  ة عل  ى   .١

 .من حیث المبدأ؛ م ١٩٨٩لسنة ) ٨(بالمرسوم رقم 
 . الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الواردة في الجدول المرفق .٢

  

  
  ،،،واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ

  
  

    حممد هادي احللواجي                        السيد حبيب مكي هاشم
         رئيــــس               نائب رئيس   

      جلنة الشؤون التشريعية والقانونية          جلنة الشؤون التشريعية والقانونية     
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٧١

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  ١٩٨٩لسنة ) ٨(بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

مشروع القانون املعد يف ضوء (
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

  )الشورى
  لسنة  ) (مشروع قانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون 
حمكمة التمييز الصادر باملرسوم 

  بقانون
  ١٩٨٩لسنة ) ٨(رقم 

  
  الديباجة

  حنن محد بن عيسى آل خليفة      
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال

مشروع القانون املعد يف ضوء (
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

  )النواب
  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون 
حمكمة التمييز الصادر باملرسوم 

  بقانون
  ١٩٨٩لسنة ) ٨(رقم 

  
  الديباجة

  حنن محد بن عيسى آل خليفة      
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال

  
  

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون 

حمكمة التمييز الصادر باملرسوم 
  بقانون

  ١٩٨٩لسنة ) ٨(رقم 
  

  
  الديباجة

 دون تعديل

توصي اللجنة باإلبقاء علـى     
  .مسمى املشروع دون تعديل

  
  
  
  
  

  الديباجة
 دون تعديل

  
  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 

بتعديل بعض أحكـام قـانون      
التمييز الصادر باملرسوم   حمكمة  

  ١٩٨٩لسنة ) ٨(بقانون رقم 
  
  

  

  الديباجة
حنن محد بن عيسى آل خليفة      

  .ملك مملكة البحرين
  ،طالع على الدستوربعد اال



 ٧٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

وعلى قانون العقوبات الصادر    
) ١٥(باملرسوم بقـانون رقـم     

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
ـ    ة التمييـز   وعلى قانون حمكم

الصادر باملرسوم بقانون رقـم     
  ، ١٩٨٩لسنة ) ٨(

وعلى قانون السلطة القـضائية     
الصادرة باملرسوم بقانون رقـم     

، املعـدل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٢(
لـسنة  ) ٥٠(بالقانون رقـم    

٢٠٠٦،  
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية    
الصادر باملرسوم بقانون رقـم     

، املعـدل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(

وعلى قانون العقوبات الصادر    
) ١٥(باملرسوم بقـانون رقـم     

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
وعلى قانون حمكمـة التمييـز      
الصادر باملرسوم بقانون رقـم     

  ، ١٩٨٩لسنة ) ٨(
وعلى قانون السلطة القـضائية     

ة باملرسوم بقانون رقـم     الصادر
، املعـدل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٢(

لـسنة  ) ٥٠(بالقانون رقـم    
٢٠٠٦،  

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية    
الصادر باملرسوم بقانون رقـم     

، املعـدل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(

وعلى قانون العقوبات الصادر    
) ١٥(باملرسوم بقـانون رقـم      

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
وعلى قانون حمكمـة التمييـز      
 الصادر باملرسوم بقانون رقـم    

  ، ١٩٨٩لسنة ) ٨(
وعلى قانون السلطة القـضائية     
الصادرة باملرسوم بقانون رقـم     

، املعـدل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٢(
لـسنة  ) ٥٠(بالقانون رقـم    

٢٠٠٦،  
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية    
الصادر باملرسوم بقانون رقـم     

، املعـدل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(



 ٧٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

لـسنة  ) ٤١(بالقانون رقـم    
٢٠٠٥،  

أقر جملس الـشورى وجملـس      
النواب القانون اآليت نصه، وقد     

 :صدقنا عليه وأصدرناه

لـسنة  ) ٤١(بالقانون رقـم    
٢٠٠٥  

أقر جملس الـشورى وجملـس      
النواب القانون اآليت نصه، وقد     

  :صدقنا عليه وأصدرناه
 

لـسنة  ) ٤١(بالقانون رقـم    
٢٠٠٥  

أقر جملس الـشورى وجملـس      
نواب القانون اآليت نصه، وقد     ال

  :صدقنا عليه وأصدرناه
 

  املادة األوىل
  

مـن  ) ٤١(يستبدل بنص املادة    
قانون حمكمة التمييز الـصادر     

لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم    
  :  النص اآليت١٩٨٩

  ):٤١(مادة 
فيما عدا األحكام الـصادرة     "

  املادة األوىل
  

مـن  ) ٤١(املادة  يستبدل بنص   
قانون حمكمة التمييز الـصادر     

لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم    
  : النص اآليت١٩٨٩

  
  ):٤١(مادة 

  املادة األوىل
قرر الس إعادة صوغ املـادة      

  .األوىل
وعلى ذلك يكون نص املادة      

  :بعد التعديل
مـن  ) ٤١(يستبدل بنص املادة    

قانون حمكمة التمييز الـصادر     
لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم    

توصي اللجنة باملوافقة علـى     
قرار جملس النـواب بإعـادة      
صياغة املادة األوىل قي ضـوء   
املادة األوىل مـن مـشروعي      

 .القانونيني

  املادة األوىل
مـن  ) ٤١(يستبدل بنص املادة    

قانون حمكمة التمييز الـصادر     
لسنة ) ٨(باملرسوم بقانون رقم    

  :اآليت النص ١٩٨٩
  

  ): ٤١(مادة 
فيما عدا األحكام الـصادرة     "



 ٧٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

باإلعدام ال يترتب على الطعن     
بالتمييز وقف تنفيـذ احلكـم      
املطعون فيه، ومع ذلك جيـوز      
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ     
احلكم املطعون فيه، ومع ذلك     
جيوز للمحكمة أن تأمر بوقف     
تنفيذ احلكم حلني الفـصل يف      
الطعن إذا طلب ذلك يف الئحة      
أسباب الطعن، ومىت رأت حمالً       
لذلك، وجيـوز للمحكمـة يف     
مجيع األحوال إذا أمرت بوقف     

قدمي كفالة أو   التنفيذ أن تأمر بت   
مبا تراه من إجراءات تكفل عدم      

  ".هروب الطاعن

ال يترتب على الطعن بالتمييز     "
وقف تنفيذ احلكم ما مل يكـن       

مـع ذلـك    صادرا باإلعدام، و  
جيوز حملكمة التمييز أن تـأمر      
بوقف تنفيذ احلكـم الـصادر      

 إذا  بعقوبة سالبة للحرية مؤقتـاً    
طلب ذلك يف صحيفة الطعـن      
وكان خيشى من التنفيذ وقوع     

  . ضرر جسيم يتعذر تداركه
وجيوز للمحكمـة إذا أمـرت      
بوقف التنفيذ أن تأمر بتقـدمي      
كفالة أو مبا تراه من إجراءات       

  ". الطاعنتكفل عدم هروب
  

  : النص اآليت١٩٨٩
  ): ٤١(مادة 

فيما عدا األحكام الـصادرة     "
لى الطعن  باإلعدام ال يترتب ع   

بالتمييز وقف تنفيـذ احلكـم     
املطعون فيه ومع ذلك جيـوز      
حملكمة التمييز أن تأمر بوقـف    

احلكم حلني الفـصل يف     تنفيذ  
الطعن إذا طلـب ذلـك يف       
مذكرة أسباب الطعن ومـىت     
رأت حمــالً لــذلك، وجيــوز 
للمحكمة يف مجيع األحوال إذا     
أمرت بوقف التنفيذ أن تـأمر      

ه مـن   بتقدمي كفالة أو مبا ترا    

باإلعدام ال يترتب على الطعن     
بالتمييز وقف تنفيـذ احلكـم      
املطعون فيه ومع ذلك جيـوز      
حملكمة التمييز أن تأمر بوقـف     

احلكم حلني الفـصل يف     تنفيذ  
الطعن إذا طلـب ذلـك يف       
مذكرة أسباب الطعن ومـىت     
رأت حمــالً لــذلك، وجيــوز 

يع األحوال إذا   للمحكمة يف مج  
أمرت بوقف التنفيذ أن تـأمر      
بتقدمي كفالة أو مبا تراه مـن       
إجراءات تكفل عدم هـروب     

  ".الطاعن
  



 ٧٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

إجراءات تكفل عدم هـروب       
  ".الطاعن

  

  
 

  )مادة مستحدثة(املادة الثانية     
قرر الس إضافة مادة جديدة     
يكون ترتيبها الثانية، ويكـون     

  :على النحو اآليت
  :نص املادة الثانية املستحدثة

كمة التمييز  تضاف إىل قانون حم   
الصادر باملرسوم بقانون رقـم     

جديدة  مادة   ١٩٨٩لسنة  ) ٨(
  :مكرر، نصها اآليت) ٤١(برقم 
  :مكرر) ٤١(مادة 

) ٣٠(مع عدم اإلخالل باملادة     "

توصي اللجنة باملوافقة علـى     
قرار جملس النـواب إضـافة      

) مادة مستحدثة (املادة الثانية   
  .مكرر) ٤١(برقم 

  
  
  
  
  

  )مادة مستحدثة(املادة الثانية 
  :مكرر) ٤١(مادة 

) ٣٠(مع عدم اإلخالل باملادة     "
من هذا القانون، علـى قـسم       
كتاب احملكمة بعد ضم ملـف      
القضية املطعـون يف حكمهـا      
جبميع مفرداا، عرض ملـف     

ة أسباب  القضية مرفقا به مذكر   
الطعن املتضمن طلبـا بوقـف      

 مـن   سبعة أيـام  يذ خالل   التنف



 ٧٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

من هذا القانون، علـى قـسم       
كتاب احملكمة بعد ضم ملـف      
القضية املطعـون يف حكمهـا      
جبميع مفرداا، عرض ملـف     

سباب ة أ القضية مرفقا به مذكر   
الطعن املتضمن طلبـا بوقـف      

 مـن   سبعة أيـام  التنفيذ خالل   
تاريخ تقدمي هذه املذكرة على     
رئيس احملكمة ليحدد وعلـى     
وجه السرعة جلسة ال جتـاوز      

 من تاريخ العـرض     ثالثني يوماً 
وختطر ا النيابة لنظر طلـب      

  .وقف التنفيذ
وعلى احملكمة إذا أمرت بوقف     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاريخ تقدمي هذه املذكرة على      
رئيس احملكمة ليحدد وعلـى     

جلسة يف ميعاد ال    وجه السرعة   
ن تـاريخ   جياوز ثالثني يوماً م   

العرض وختطر ا النيابة لنظـر      
  .طلب وقف التنفيذ

وعلى احملكمة إذا أمرت بوقف     
التنفيذ أن حتدد جلـسة لنظـر    

ثة الطعن يف ميعاد ال يتجاوز ثال     
وعلى .  أشهر من تاريخ األمر   

قسم الكتاب إخطـار النيابـة      
وحمامي الطاعن وباقي اخلصوم    
ذه اجللسة قبل موعدها بثالثة     

 ".أيام على األقل



 ٧٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

التنفيذ أن حتدد جلسة لنظـر       
عن يف ميعاد ال يتجاوز ثالثة      الط

وعلى .  أشهر من تاريخ األمر   
قسم الكتاب إخطـار النيابـة      
وحمامي الطاعن وباقي اخلصوم    
ذه اجللسة قبل موعدها بثالثة     

  ".أيام على األقل
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٧٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

 



 ٧٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  قرار جملس النواب
 )توحيد املشروعني(

  نص املادة كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

  
  املادة الثانية

  
 كل فيما خيصه    –على الوزراء   

 تنفيذ أحكام هذا القـانون،      –
ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل      

  .ة الرمسيةلتاريخ نشره يف اجلريد
  

  ملك مملكة البحرين 
  محد بن عيسى آل خليفة

  
  صدر يف قصر الرفاع

  هـ:               بتاريخ
  املوافق                 م

  
  املادة الثانية

  
 كل فيما خيصه    –على الوزراء   

 تنفيذ أحكام هذا القـانون،      –
ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل      

  .ةلتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسي
  

  ملك مملكة البحرين
  محد بن عيسى آل خليفة

  
  صدر يف قصر الرفاع 

  هـ:               بتاريخ
  املوافق                 م

  
  املادة الثالثة

 على رئيس الوزراء   (إضافة   •
علـى  (بدال من   ) والوزراء
الواردة يف السطر   ) الوزراء

  .األول من املادة
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  : لبعد التعدي

 الـوزراء   جملـس على رئيس   
 – كل فيما خيصه     – والوزراء

تنفيذ هذا القانون، ويعمل بـه      
اعتبارا من اليوم التايل لتـاريخ      

  .نشره يف اجلريدة الرمسية
 

توصي اللجنة باملوافقة علـى     
قرار جملس النواب بشأن هذه     

 .املادة دون تعديل

  املادة الثالثة
على رئيس جملـس الـوزراء      

 –ل فيما خيصه     ك –والوزراء  
تنفيذ هذا القانون، ويعمل بـه      
اعتبارا من اليوم التايل لتـاريخ      

  .نشره يف اجلريدة الرمسية
 



 ٨٠

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

شؤون املرأة والطفل بشأن تقرير جلنة 
قانون بتعديل بعض أحكام مشروع 

م بشأن ١٩٧٥لسنة ) ١٣(القانون رقم 
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي 

بتعديل املادة قانون احلكومة، ومشروع 
) ١٦(األوىل من املرسوم بقانون رقم 

م بتعديل بعض أحكام ١٩٨٢لسنة 
م بشأن ١٩٧٥لسنة ) ١٣(ون رقم القان

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي 
التقاعد املبكر االختياري (احلكومة 

  .  )للمرأة
  



 ٨١

  م٢٠٠٩ ايرربف ٤: التاريخ 
  

  شؤون املرأة والطفلنـة جلتقريـر 
  مشروع قانون  خبصوص

ن تنظيم معاشات ومكافآت م بشأ١٩٧٥لسنة ) ١٣(  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
التقاعد ملوظفي احلكومة، ومشروع قانون بتعديل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم 

 بشأن تنظيم ١٩٧٥لسنة ) ١٣( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢لسنة ) ١٦(
  معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة 

  )التقاعد املبكر االختياري للمرأة( 
  

  :مقدمــة
  

رئيس السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب املعايل  استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب 
م، ٢٠٠٩ ينـاير ٤املـؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-١ -٣/ ص ل م ط ٢٩٣(رقم جملس الشورى 

بتعديل بعض أحكام القانون   مشروع قانونوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
ن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، م بشأ١٩٧٥لسنة ) ١٣(رقم 

 بتعديل بعض ١٩٨٢لسنة ) ١٦(ومشروع قانون بتعديل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم 
التقاعد ملوظفي  ومكافآت معاشات  بشأن تنظيم١٩٧٥لسنة ) ١٣(أحكام القانون رقم 

م دراستهما وإبداء املالحظات على أن تت، )التقاعد املبكر االختياري للمرأة( احلكومة 
  .بشأما، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصهما ليتم عرضهما على الس

  

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

  

يخ  السادس املنعقد بتـار  يف االجتماع  ينالقانون املذكور ي  تدارست اللجنة مشروع   -
   .م٢٠٠٩ يناير ٢٧



 ٨٢

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروعي القانون موضوع النظـر                 -
 :واليت اشتملت على 

  .  قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروعي القانون-
  . مالحظات احلكومة ودائرة الشؤون القانونية على املشروعني بقانون-
رأة والطفل بشأن مشروعي القانون يف دور االنعقاد العادي الثاين  تقرير جلنة شؤون امل-

من الفصل التشريعي الثاين، كما اطلعت على آراء اجلهات املعنية املـضمنة يف تقريـر               
  .اللجنة

 رأي جلنة الشؤون التشريعية مبجلس الشورى يف دور االنعقاد العادي الثـاين مـن               -
المة مشروعي القانون من الناحية الدسـتورية       الفصل التشريعي الثاين، القاضي بعدم س     

  .من الدستور) ١٨(ام املادة وذلك ملخالفتهما أحك
 مرئيات اخلبري يف شؤون التقاعد السيد حممد عبدالغفار العلوي بـشأن مـشروعي              -

  .والذي انتهى إىل املوافقة على املشروعني، إال أن اللجنة مل تأخذ برأيه، القانون
 

النائب الثاين لرئيس جملـس      سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    اجتماع اللجنة   حضر   •
 .الشورى

 

 :  كل مناجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالسشارك يف  •
 

  . املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .١
   .املستشار القانوين لشؤون اللجان   ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت .٢

  .مريفت علي حيدر السيدةىل أمانة سر اللجنة وتو •
  

ـًا   : رأي اللجنـة -ثاني
 مـا  مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوهل       كما،  مشروعي القانون تدارست اللجنة   

 وتوصلت اللجنـة إىل التمـسك       ،واملستشارين القانونيني بالس  من قبل أعضاء اللجنة     
 املشروعني، ورفض ما انتهى إليـه جملـس         بالقرار السابق لس الشورى القاضي برفض     



 ٨٣

النواب املوقر من توحيدمها يف مشروع قانون واحد؛ وذلك على ضوء اآلراء املطروحـة              
  :من اجلهات املعنية، وباختصار نسوق األسباب التالية

إن مشروعي القانون ميزا بني املوظفات يف القطاعني احلكـومي واخلـاص، إذ              .١
 ميزة التقاعد املبكر االختياري يف حني حـرم         أعطى ملوظفات القطاع احلكومي   

 .موظفات القطاع اخلاص منها

ـًا           يإن مشروع  .٢  القانون مييزان بني الرجل واملرأة، حيث يعطيان للمرأة حقوقـ
 .أكرب مما يعطى للرجل

البد من مراعاة الوضع املايل للهيئة العامة للتأمينات االجتماعيـة، وخاصـة أن              .٣
 .ترتب عليه التزامات مالية كبرية تلقى على كاهل اهليئةالتقاعد املبكر للمرأة سي

قد ال تعي املرأة العاملة املخاطر االقتصادية اليت ستترتب على التقاعـد املبكـر،            .٤
وخاصة مع اختالف القيمة الشرائية مستقبال، فاملعاش التقاعدي قـد ال يـؤمن           

مل الدولية تدعو   احتياجات املرأة املتقاعدة بعد عدة سنوات، لذا فإن منظمة الع         
 .إىل تأخري سن التقاعد للمرأة

هناك توجه حنو توحيد املزايا التقاعدية للقطاعني احلكومي واخلاص، لذا تـرى             .٥
  .  حلني إقرارهراللجنة االنتظا

  
  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاثالث

  

، اتفقت اللجنة على اختيـار      من الالئحة الداخلية لس الشورى     ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا             األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا .١  مقررا أصلي
 ا   مقررا احتياطي    األستاذة رباب عبدالنيب العريض .٢



 ٨٤

  : توصية اللجنة:  ـًارابع
  

 القانون، فإن اللجنـة     ييف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع            
  : صي مبا يليتو
  

لـسنة  ) ١٣(مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم     املوافقة على عدم   -
م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، ومشروع قـانون        ١٩٧٥

 بتعديل بعض أحكام    ١٩٨٢لسنة  ) ١٦(بتعديل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم        
أن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد ملـوظفي         بش ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(القانون رقم   

، وقرار جملـس النـواب بتوحيـدمها يف       )التقاعد املبكر االختياري للمرأة   ( احلكومة  
  .مشروع قانون واحد من حيث املبدأ

  

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  
  

  جاسم الزايددالل .أ                          منرية عيسى بن هندي. أ     
  شؤون املرأة والطفلرئيس جلنة                     نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل    

  
  
  
  
  
  
  



 ٨٥

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

ون املرأة ؤالتكميلي للجنة شتقرير ال
والطفل خبصوص املادة األوىل من 
مشروع قانون بشأن معاملة زوجة 

البحريين األجنبية معاملة البحرينية يف كل 
ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات 

  .  احلكومية
  
  
  
  
  
  



 ٨٦

  
  م٢٠٠٩ ايرربف ٤: التاريخ 

  شؤون املرأة والطفللجنـة التكميلي األول لتقريـر ال
  مشروع قانون  خبصوص املادة األوىل من

  جة البحريين األجنبية معاملة البحرينية بشأن معاملة زو
  يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية

  
  :مقدمــة

  

رئيس جملـس   السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٩ يناير   ٢١بتاريخ  
ـًا برقم   الشورى   إىل جلنـة شـؤون املـرأة        ) ٢٠٠٩-١ -٣/  ص ل م ط      ٣١٤( خطاب

 ١٩ على قرار الس يف جلسته احلادية عشرة املنعقدة بتـاريخ                                           والطفل، بناء 
شأن معاملة زوجة البحـريين     بمشروع قانون   م ، بإعادة دراسة املادة األوىل من        ٢٠٠٩يناير  

  . األجنبية معاملة البحرينية يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية
    

  :ة إجراءات اللجن-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 الـسادس    مشروع القانون املذكور يف االجتماع      املادة األوىل من   تدارست اللجنة  -
   .م٢٠٠٩ يناير ٢٧املنعقد بتاريخ 

،  من مشروع القانون   اطلعت اللجنة على عدد من االقتراحات خبصوص املادة األوىل         -
ن قبل سعادة األعضاء السيد فيصل فوالذ، السيد حممد هادي احللـواجي،            و املقدمة م  

 .السيد راشد مال السبت، السيد أمحد إبراهيم زاد، السيد خالد عبدالرمحن املؤيد
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وزارة التربية والتعلـيم، وزارة     :  طلبت اللجنة مرئيات عدد من اجلهات املعنية وهي        -
مرفـق  .( تنظيم سوق العمل، وزارة الـصحة      الداخلية، الس األعلى للمرأة، هيئة    

  )مرئيات الس األعلى للمرأة، وزارة الصحة
  

النائب الثاين لرئيس جملـس      سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    اجتماع اللجنة   حضر   •
 .الشورى

 
 :  كل مناجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف  •
 

  .ملستشار القانوين لشؤون اللجان ا  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .٣
   .املستشار القانوين لشؤون اللجان   ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت .٤

  .مريفت علي حيدر السيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  
   :الس األعلى للمرأةرأي  : ـًاثاني

ـ   ـمن النص كم  " األجنبية"املوافقة على حذف كلمة      − ـ ن احلك ـا ورد م ومة، ــ
 . فهي أبلغ يف الداللة وأحكم يف الصياغة"غري البحرينية"ة عنها بعبارة واالستعاض

املوافقة على رأي اللجنة بإضافة التوصية مبعاملة أبناء البحرينية املتزوجة مـن غري حبريين         −
معاملة املواطن البحريين يف كل ما خيص الرسوم املقـررة على اخلدمـات احلكومية؛            

عباء املالية على أبناء البحرينية املتزوجة من غري حبـريين          إذ سيساهم ذلك يف ختفيف األ     
حىت ميكنهم االستفادة من اخلدمات احلكومية املتعددة، إضافة إىل أن هذه اإلضافة تتفق             
مع مبدأ املساواة الذي نصت عليه املعاهـدات واملـواثيق الدولية املتعلقة حبقوق املرأة            

لكة وصارت جزًءا مـن القـانون الـداخلي         وحقوق اإلنسان اليت انضمت إليها املم     
بتصديقها ونشرها، وخاصة العـهد الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           

، والعهـد   ٢٠٠٦لـسنة   ) ٥٦(الذي وافقت اململكة على االنضمام إليه بالقانون رقم         
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الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي وافقت اململكة على االنـضمام إليـه             
، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          ٢٠٠٦لسنة  ) ٥٦(القانون رقم   ب

واالجتماعية والثقافية، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي صدقت عليـه البحـرين            
 .٢٠٠٦لسنة ) ٧(بالقانون رقم 

ـًا              − إن شرط اإلقامة الدائمة يف البحرين بالنسبة لالستفادة من اخلدمات احلكومية وفقـ
ة النافذة يف اململكة وحتديد ماهية اخلدمات احلكومية وحـصرها يف اخلـدمات             لألنظم

ـًا ليتم تنفيذ القانون يف             ـًا ومنطقي الصحية والتعليمية ورسوم اإلقامة؛ يعد أمرا ضروري
ـًا ملقتضياته وتاليف استغالله بأي وجه من الوجوه   .احلدود املرسومة له، ووفق

 
ـًاثا    :وزارة الصحةرأي  : لث

ـًا للهدف    ا - ملوافقة على مشروع القانون كما جاء من احلكومة املوقرة، وذلك حتقيق
الذي يصبو إليه مقدموه وهو ختفيف األعباء املعيشية اليت يتحملها الزوج البحـريين      

 وهو الذي تنعكس عليه تكلفة املعاملة       ،على أساس أنه مكلف بتحمل أعباء األسرة      
ـًا كانت جنسية الزوجـة     املتعلقة بزوجته لدى اجلهات احلكو      ولتحقيـق   ،مية أي

  .بني زوجة البحريين األجنبية والبحرينية املساواة
إن اقتراح جلنة شؤون املرأة والطفل بإعفاء أبناء البحرينية املتزوجة من غري حبـريين               -

من الرسوم احلكومية، سوف يؤدي إىل زيادة األعباء املالية على موازنـة الدولـة،             
  .لب فئات أخرى مثل زوج البحرينية األجنيب إعفاءات مماثلةويفتح الباب إىل ط

ـًا   : رأي اللجنـة -رابعـ
    

تدارست اللجنة الم ادة األول ى م ن الم شروع، كم ا ت م اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي                    
 م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة والمست  شارین الق  انونیین ب  المجلس، ونوق  شت       ادارت حولھ  

 ع دم األخ ذ بھ ا،     اللجن ة  المجل س، حی ث إرت أت   االقتراحات المقدمة من سعادة أع ضاء  
كم  ا اطلع  ت عل  ى رأي المجل  س األعل  ى للم  رأة، ومرئی  ات وزارة ال  صحة، وتوص  لت  
اللجن ة إل ى التم سك ب نص الم ادة كم ا أقرت ھ م سبقـًا؛ إذ ج اء مراعی ـًا لوض ع البحرین  ي            
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ع الزوج ة  المتزوج من غیر بحرینیة والتخفیف من األعباء المالی ة المترتب ة عل ى انتف ا             
م  ن الخ  دمات الحكومی  ة، كم  ا س  اوى ال  نص ب  ین البحرین  ي والبحرینی  ة المتزوج  ة م  ن  
غیر بحریني ف ي اس تفادة أبنائھ ا م ن الخ دمات الحكومی ة، وھ ذا م ا یتف ق م ع الدس تور                 
والمعاھدات الدولیة التي انضمت إلیھا مملكة البحرین، إضافة إلى أن تحدی د الخ دمات          

 تطبیق القانون یجعل التنفیذ مح صوًرا ف ي ح دود ال یمك ن     الحكومیة التي ستكون محل  
  .   تجاوزھا أو التالعب من خاللھا على القانون

  
  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاخامس

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا                   جاسم الزايداألستاذة دالل  .٣  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي    األستاذة رباب عبدالنيب العريض .٤

 

  : توصية اللجنة:  ـًاسادس
  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة             
  : توصي مبا يلي

بشأن معاملة زوجة    ىل من مشروع قانون   توصية اللجنة بتعديل املادة األو    املوافقة على    -
البحريين األجنبية معاملة البحرينية يف كل ما خيص الرسوم املقررة علـى اخلـدمات              

  .احلكومية، بالتعديالت الواردة يف اجلدول املرفق
  

  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  دالل جاسم الزايد.أ                          منرية عيسى بن هندي. أ     
  شؤون املرأة والطفلرئيس جلنة                     نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل    
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  بشأن معاملة زوجة البحريين األجنبية(  ) لسنة (  ) مشروع قانون  رقم جدول خبصوص املادة األوىل من 
  مات احلكوميةمعاملة البحرينية يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلد

   ةاداملنص 
  كما ورد من احلكومة

   كما أقرته اللجنةةنص املاد توصية اللجنة قرار جملس النواب

  )١(مادة 
تعامل زوجة البحريين األجنبية معاملة     
البحرينية يف كل ما خيص الرسـوم       

  .املقررة على اخلدمات احلكومية
  
  
  
  
  
  
  

  )١(مادة 
ــة(حــذف كلمــة  -  )األجنبي

غــري (والتعـويض عنـها بــ    
  ).البحرينية

 بعد  املادة نصوعلى ذلك يكون    
  :التعديل 

غـري  تعامل زوجـة البحـريين      
 معاملة البحرينية يف كل     البحرينية

ما خيص الرسوم املقـررة علـى       
  .اخلدمات احلكومية

  

  )١(مادة 
  :ادة لتصبح كاآليتتعديل امل

ـ   ة البحـريين غـري     تعامل زوج
ــة  ــاء البحريني ــة وأبن البحريني
املتزوجة من غري حبريين معاملـة      

البحريين يف كل ما خيص     املواطن  
الرسوم املقررة على اخلـدمات     

 الصحية، والتعليميـة    احلكومية
 اإلقامة، شريطة اإلقامـة     ورسوم

  .الدائمة يف مملكة البحرين
وقد اعتمدت اللجنة هذا التعديل      

  )١(ة ماد
تعامل زوجة البحريين غري البحرينية     
وأبناء البحرينية املتزوجة من غـري      

البحـريين يف   املواطن  حبريين معاملة   
كل ما خيص الرسوم املقررة علـى       

ــة  الــصحية، اخلــدمات احلكومي
 اإلقامة، شـريطة    والتعليمية ورسوم 

  .اإلقامة الدائمة يف مملكة البحرين
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   ةاداملنص 
  كما ورد من احلكومة

   كما أقرته اللجنةةنص املاد توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :يةلألسباب التال
ختفيف األعباء املاليـة الـيت      .  ١

تواجهها املرأة البحرينية املتزوجـة     
من غري حبريين وأبناؤها منـه، يف       
سبيل احلصول علـى اخلـدمات      
ــصحية  ــة ال ــة وخباص احلكومي
ــة  ــة والرســوم املتعلق والتعليمي

  .باإلقامة
التعديل الذي تبنته اللجنة يتفق     . ٢

مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة     
 اإلنسان واملـرأة،  الـيت       حبقوق

  .انضمت إليها اململكة
 مت حتديد اخلدمات احلكومية،   . ٣
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   ةاداملنص 
  كما ورد من احلكومة

   كما أقرته اللجنةةنص املاد توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  
  
  
  
  
  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اليت ستكون حمـل تطبيـق هـذا      
القانون وهي اخلدمات الـصحية     
والتعليمية ورسوم اإلقامـة مـع      

 حىت يتم تنفيذ هذا  ؛ اإلقامة اشتراط
لـتاليف  والقانون يف أضيق احلدود     

  .استغالله بأي شكل من األشكال
  

  
. 
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  )٤(ملحق رقم 
  

املرافق العامة والبيئة خبصوص تقرير جلنة 
م بشأن ٢٠٠٨االقتراح بقانون لسنة 

إعادة استخدام وتدوير املوارد املتجددة 
: واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء

عبدالرمحن حممد مجشري، الدكتورة ندى 
عباس حفاظ، وداد حممد الفاضل، 

سعيد الصاحل، عبدالرمحن الدكتورة فوزية 
  .  عبداحلسني جواهري
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   م٢٠٠٩  فربايـر٥: التاريخ

  نة املرافق العامة والبيئةتقرير جل
  م  ٢٠٠٨لسنة ( ) اقتراح بقانون رقم بشأن 

  بشأن إعادة استخدام وتدوير املوارد املتجددة 
  

  :مقدمـة
                   استلمت جلنة املرافق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى                 

، والـذي مت    م٢٠٠٨  نـوفمرب  ١٢املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-١١-٣/  ص ل م ب    ٢٥٦( رقم  
م  بشأن إعـادة     ٢٠٠٨لسنة  ( ) اقتراح بقانون رقم     مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة    

استخدام وتدوير املوارد املتجددة واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء، عبدالرمحن حممـد            
فوزية سـعيد الـصاحل، عبـدالرمحن       .وداد حممد الفاضل، د   ندى عباس حفاظ،    .مجشري، د 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر يتـضمن رأي             عبداحلسني جواهري 
  . الساللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
 :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 

  

 :اللجنة االقتراح بقانون يف االجتماعات التالية تدارست  )١(
 

  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٦بتاريخ      االجتمـاع السابـع-
  .م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٤بتاريخ      االجتمـاع الثامـن-
  .م٢٠٠٩ ينايــر ٤بتاريخ      االجتمـاع التاسـع-
  .م٢٠٠٩ ينايـر ١٨بتاريخ      االجتمـاع العاشـر-
  .م٢٠٠٩ فربايـر ٤خ بتاري     االجتماع احلادي عشر-
  



 ٩٥

بـاالقتراح بقـانون    الوثائق املتعلقـة    املرئيات و اطلعت اللجنة أثناء دراستها على       )٢(
 :موضوع البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 )٢ مرفق(. مرئيات وزارة الصحة -
 )٣ مرفق(. مرئيات وزارة الصناعة والتجارة -
 )٤ مرفق(. مرئيات وزارة املالية -
  )٥ مرفق. ( لوطنية للنفط والغازمرئيات اهليئة ا -
 )٦ مرفق(. اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطريةمرئيات  -
 .مرئيات مجعية أصدقاء البيئة -
  )٧ مرفق. ( االقتراح بقانون املذكور ومذكرته اإليضاحية -

  :ةالثامن للجنة اجلهات التاليوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣ (
  :ةـ وزارة الصح-
 .ة بالوكالةـة العامـر إدارة الصحـمدي  ى ـة موســورة خرييــالدكت .١
رئيس جمموعة مكافحة نواقل املرض ومراقبـة         السيد عبدالعزيز عبدالرحيم اخلدري .٢

 .صحة البيئة
 .ي األولـار القانونـاملستش  دـوب حممــى أيـد حييـالسي .٣

  

  :ارةـة والتجـوزارة الصناع -
 .سـات واملقاييـر إدارة املواصفـمدي        ول الزيرة ـمىن عبدالرسدة ـالسي .١

  

  :ازـط والغـة للنفـة الوطنيـاهليئ -
 ة ـام فرع اهلندسة بالوكالـر عـمدي     د ـوم حممـد غلـد حممـالسي .١

 ).وـة بابكـشرك(
 .ئةـي للهيـار القانونـاملستش  ود سالمة جربـور حممـالدكت .٢
 ة ـــؤون البيئــار شــمستش  القرعاند إبراهيم ـد أمحـالسي .٣

  ).وـة بابكـشرك(



 ٩٦

  :ةـات والزراعـؤون البلديـوزارة ش -
 . النباتيةةالقائم بأعمال مدير إدارة الثرو          الدكتور عبدالعزيز عبدالكرمي  .١

  

  :ةـاة الفطريـة واحليـة والبيئـروة البحريـة الثـة حلمايـة العامـاهليئ -
 

 .ةـة البيئيـرة إدارة الرقابـمدي  ة              الدكتورة عفاف الشعل .١
 .رئيس قسم التخلص من النفايات    السيد عبد احملسن احملمود .٢

  

  :ةـاء البيئـة أصدقـ مجعي- 
 .ةــس اجلمعيـب رئيـنائ    مــد كاظـد حممـالسي .١
 .رــن الســأمي    السيدة عفيفة إبراهيم حسن .٢

 

 :العامة بالس كل منما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة ك •
 

 .املستشار القانوين لشؤون اللجان    األستـاذ حمسـن محيـد مـرهون  .٥
 .الدكتـور حممـد عبداهللا الدليمـي          املستشار القانوين لشؤون اللجان .٦
 .ادي واملايلـار االقتصـشاملست  ــغـر الصائـور جعفـالدكتـ .٧

  

  .دـد رضي حممـحمم والسيد مـهاش  حسنةـخول وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة  •
  

ـًا    :وزارة الصحة رأي -ثاني
  

  : املالحظات التالية على االقتراح بقانونكان لوزارة الصحة
على السلطة املختـصة  : " على النحو التايل) ١١( املادة إعادة صياغةاقترحت الوزارة    -١

يئة وحتمل مسؤولية   القيام بنشر الوعي بني املواطنني واملقيمني من أجل احلفاظ على الب          
االلتزام مببادئ ختفيض واستهالك املوارد، والتحكم يف إنتاج النفايات، وتشجيع إعادة           
تدوير واستخدام املوارد وإطالة أمد استخدام السلع واملنتجات املعاد تدويرها وتصنيف 
هذه املوارد لتسهيل عملية إعادة التدوير للحيلولة دون أن تصبح السلع من النفايـات        

  ".وتدوير إعادة استخدام املوارد بالطرق املالئمة
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 حتديد األراضـي    -٥" ، نصها   ) ١٣( املادة    إىل إضافة فقرة خامسة  اقترحت الوزارة    -٢
املستخدمة من قبل املؤسسات املختصة يف إعادة التدوير للموارد املتجددة مـن قبـل     

يث تكون على بعد    وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة البلديات والزراعة حب        
 متر طويل من أقرب مرتل سكين غري قابل للتمدد العمراين ملنـع             ١٥٠٠ال يقل عن    

 .التداخل بني املناطق السكنية والصناعية مستقبالً

وعلـى  "  نصها   )١٧( من املادة     الوزارة إضافة فقرة تالية بعد الفقرة األوىل       اقترحت -٣    
امللزمة ألطراف اإلنتاج يف التقليل من التأثري البيئـي         السلطة املختصة وضع اللوائح والشروط      

   .ملخلفات إعادة التدوير والتخلص منها بطرق سليمة
  

ـًا    :وزارة الصناعة والتجارة رأي -ثالث
بتعـيني   يتمثـل   املذكور يف االقتراح بقانون هادوربينت وزارة الصناعة والتجارة أن      

 ـًا اختصاص نة يف القانون يف حني أن هذا األمر يعد        هام املبي وحدة خمتصة أو موظفني ألداء امل     
 جلهات حكومية تعىن بوضع اآلليات املناسبة للتخلص من النفايات واحلد من األضرار             أصيالً

 األنشطة املختلفة ، أما ما يتعلق بدور وزارة الصناعة والتجارة يف هذا اال              ختلفهاالبيئية اليت   
ة بعد احلصول على موافقة اجلهات املعنية كاهليئة العامـة  فهو إصدار ومنح التراخيص الصناعي  

     .حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والزراعة أو غريها
ـًا    :وزارة املالية رأي -رابع
رأت الوزارة أمهية االقتراح بقانون، مؤكدةًً أن الوزارة قد قامت بالتنسيق مـع وزارة              

ن البلديات والزراعة لتكليف إحدى الشركات املتخصصة للقيام بإنشاء حمطـة ملعاجلـة          شؤو
النفايات الصلبة واستغالهلا إلنتاج الطاقة الكهربائية ضمن أحدث االشتراطات البيئية املعتمدة           

إال أن وزارة املالية رأت أن إبداء وجهة النظر حول االقتراح بقانون من الناحية الفنيـة        دولياً،
   .والقانونية ليس من اختصاصها
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ـًا    :وزارة شؤون البلديات والزراعة رأي - خامس
  

وعدت وزارة شؤون البلديات والزراعة يف اجتماعها مع اللجنـة بتقـدمي مرئياـا              
ـًة حول االقتراح بقانون، إال أن اللجنة مل         تستلم مرئيات الوزارة حىت وقت إعـداد        مكتوب

  .التقرير
  

ـًا  :هليئة الوطنية للنفط والغازا رأي - سادس
    

 ملا يتضمنه من فكر رائد ومتطور ويساير ج         أكدت اهليئة على أمهية االقتراح بقانون     
ية العاملة يف هـذا  ومسلك الدول املتقدمة، ويأيت استجابة مع قرارات وجهود املنظمات الدول 

  : يف اآليتعلى االقتراح بقانوناال، ومتثلت مالحظات اهليئة 
جة االقتراح إىل املزيد من البحث والدراسة املتأنيـة واملتعمقـة يف مجيـع      حا -١

  .جوانبه
 .ضرورة تضافر جهود مجيع اجلهات من أجل حتقيق أهداف االقتراح -٢
 .مراعاة ما تضمنته التشريعات القائمة واالستفادة منها -٣
 .االطالع على االتفاقيات اليت صادقت عليها مملكة البحرين -٤
 .رب الدول األخرى وممارستها العملية واالستفادة منهااالطالع على جتا -٥
 .االستفادة من اخلربة الدولية جلهود املنظمات الدولية -٦

  :كما كان للهيئة املالحظات التالية على مواد االقتراح بقانون
  .إضافة القوانني واملراسيم ذات العالقة إىل ديباجة االقتراح بقانون -١
 ".نون إعادة تدوير واستخدام املخلفات والنفاياتقا" تغيري مسمى القانون ليكون  -٢
 :كما اقترحوا أن يتضمن االقتراح بقانون ما يلي -٣
  .إنشاء شبكة معلومات عن املخلفات والنفايات يف مملكة البحرين   -  أ

تنظيم عمل اجلهات املختصة بتقدمي االستشارات اهلندسية والفنية ملشروعات إعادة           -ب
 .تدوير املخلفات والنفايات
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معاجلة اآلثار السلبية على البيئة النامجة عن اإلدارة السيئة يف التعامل مع املخلفـات               -ج
 .والنفايات

 .ضبط اختصاصات ومسؤوليات الوزارة املعنية يف إطار القوانني املنظمة هلا -د
املؤسسة، السلطة املختصة، إعادة تدوير ( ضبط التعريفات املستخدمة يف االقتراح   -هـ  
 ).ملتجددة ، إعادة تدوير النفايات، إدارة املواد، إدارة النفاياتد اراملوا

ضرورة النص على حظر القيام بعمليات إعادة التدوير واجلمع والنقـل والتخـزين،              -و
وختويل السلطة املختصة احلق يف إصدار ترخيص ا وحتديد إجـراءات وشـروط هـذا     

  . ريالترخيص وحاالت إلغائه ووقفه وذلك مبوجب قرار وزا
ـًا    :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية رأي -سابع

  

  : يف اآليت العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطريةمتثلت مرئيات اهليئة
  

  .عنوان املقترح جيب أن يعكس مضمون القانون -١
 .االقتراح تطرق لعدة نواحي غري حمددة -٢
 .ردة يف االقتراح غري دقيقةالتعريفات الوا -٣
 .وجود خلط يف موضوع املقترح -٤
 .عدم تطرق املقترح لكيفية معاجلة أنواع املخلفات -٥
 .هناك تداخل يف املسؤوليات وااللتزامات -٦

  

 :فيما يتعلق باملذكرة اإليضاحية لالقتراح فإن اهليئة ترى
 

داخل بـني املنـاطق     صغر مساحة اململكة ال يفيد كمربر نظرا ملا تعانيه البالد من ت             -  أ
الصناعية واخلدمية والتجارية والسكنية، وحاجة مصانع التدوير ملواقع بعيدة عن تلك           

  .املناطق
يعاجل النمط االستهالكي بالتوعية املستمرة للجمهور من خالل إبراز اآلثار املترتبـة              - ب

 .على البيئة
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 مـن االعتبـارات     ةموعال يعترب التدوير هو احلل األجنع ملعاجلة النفايات فهناك جم          -ج  
 .االقتصادية والبيئية حلساب الكلفة والعائد وغريها

ال توجد يف املربرات أرقام حول البحرين تتعلق بنسبة التدوير يف البحرين من جمموع               -د  
 .النفايات

  .ال توجد دراسات جدوى اقتصادية حول تدوير النفايات يف البحرين  -هـ
 

 :توصيات اهليئة -
  . والتعاون بني اجلهات احلكومية املعنية ومؤسسات اتمع املدينأمهية التكامل  -  أ
 .استمرار مجع النفايات القابلة للتدوير وتصديرها للمعاجلة  - ب
أمهية تشجيع قطاع تدوير النفايات وتوفري التسهيالت له ، مع التنسيق بني هذا القطاع                - ج

 .وشركات النظافة ووزارة البلديات

ل قانون لتدوير النفايات، إذ سيتطلب األمر قوانني أخرى لكل          ليست هناك ضرورة لعم    -  د
   .أسلوب أو طريقة ملعاجلة النفايات

  

ـًا   :مجعية أصدقاء البيئة رأي - ثامن
 على ضرورة أن يتوافق مسمى االقتراح مع مواد القـانون        أكدت مجعية أصدقاء البيئة   

فض استخدام املـواد الـيت ال ميكـن          على ر  التأكيدواملتعلق مبعاجلة النفايات، باإلضافة إىل      
  . التركيز يف القانون على التوعيةمعاجلتها وتدويرها، كذلك أمهية

ـًا   : رأي مقدمي االقتراح- تاسع
بناًء على املناقشات اليت متت يف اللجنة بني السادة األعضاء وممثلي اجلهات املختـصة              

 والـيت رأى مقـدمو       اجلهات املعنية  االستماع إىل اآلراء واملالحظات اليت أبداها ممثلو      وبعد  
  .بإجراء بعض التعديالت على االقتراح بقانوناالقتراح وجاهتها قاموا 

  :رأي اللجنة  -عاشراً  
تدارست اللجنة االقتراح بقانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء                  



 ١٠١

يات كل من وزارة الـصحة      اللجنة ومن قبل املستشارين القانونيني،كما استأنست اللجنة مبرئ       
ووزارة املالية ووزارة الصناعة والتجارة واهليئة الوطنية للنفط والغاز واهليئة العامة حلماية الثروة  
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية باإلضافة إىل مرئيات مجعية أصدقاء البيئة، وقد تباحثت اللجنة             

، وعليه فقد أوضح    )موارد(  بكلمة   ) دموا( تعديل مسمى االقتراح بقانون باستبدال كلمة       
أما كلمـة مـواد فـتعين       ) resources(مقدمو االقتراح بقانون أن ترمجة كلمة موارد هي         

)materials (              وبناًء عليه ارتأوا اإلبقاء على كلمة موارد وذلك لـشموليتها ومتاشـيها مـع
  .املصطلحات العاملية وقد اقتنعت اللجنة بوجهة نظر مقدمي االقتراح

ا األخذ ببعض اآلراء اليت     ـات املشار إليه  ـة مرئيات اجله  ـة بعد دراس  ـأت اللجن ـ ارت وقد
راح ـتتوافق مع مضمون االقتراح وأجرت الالزم من التعديالت على صياغة وترتيب مواد االقت          

املعطيات بأمهية   اقتنعت يف ضوءكماق، ـراح بقانون املعدل املرفـون وفقاً ملشروع االقتـبقان
حلد من التلوث   احلفاظ على البيئة، ، وا     ملا له من أمهية يف       قانوناالقتراح ب لتوصية باملوافقة على    ا

 ا املعـاد تـدويره    املواردفوائد  من   البحوث العلمية الدقيقة     ه تؤكد واملخلفات الصلبة وذلك ملا   
ـ     ةحيث اعتمدت العديد من املؤسسات احلكومية، وجمموعات محاية البيئ         ة  على تنفيـذ سياس

ا بغرض التقليل من التلوث البيئي واحلفاظ على األراضي الزراعية ومحاية البيئة من املواد     استعماهل
  .واالنبعاثات السامة

  

  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -أحد عشر 
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
   :كل من

  

ـًا     املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري .١  مقررا أصليـ
ـًاالسيد صـادق عبدالكريـم الشهابـي      .٢  مقررا احتياطي
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  : توصية اللجنة - اثنا عشر
  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح بقانون، فـإن اللجنـة                  
  :توصي مبا يلي 

  

م  بـشأن إعـادة      ٢٠٠٨لـسنة   ( ) قتراح بقانون رقم    االاز نظر   املوافقة على جو   -
استخدام وتدوير املوارد املتجددة واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء، عبدالرمحن     

فوزية سـعيد الـصاحل،     .ندى عباس حفاظ، وداد حممد الفاضل، د      .حممد مجشري، د  
 .عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

  
  ر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على الس املوق

  
   صـادق عبدالكريـم الشهابـي           عبدالرمحـن حممـد الغتـم     

     رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
  


