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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
املرسوم بقانون رقم ()35

لسنة 2011م بتعديل بعض

أحكام قانون النقابات العمالية

الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )33لسنة 2002م.
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التاريخ  11 :مارس 2012

التقريـر الثالث عشر للجنـة اخلدمات
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2002م
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة :
بتاريخ  10فرباير 1100م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورر
خطابًا برقم ( / 973ص ل خ ت  )1101-1-9 /إىل جلنة اخلدمات خبصرص املرسوم بقانون رقم ()35
لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر باملرسوم بقانون رقـم ( )33لسـنة
2002م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضوه علوى
اجمللس يف مرعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )9تدارست اللجنة املرسرم بقانرن املذكرر يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالو يف
االجتماعني التاليني:
الرقم

رقم االجتماع

التاريـــــخ

0

العاشر

1101/11/01م

1

احلادي عشر

1101/11/01م

( )9اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الرثائق املتعلقة باملرسرم بقانرن مرضرع البح والدراسوة والو
اشتملت على ما يلي:
 الرأي الدسترري والقانرين للجنة الشؤون التشريعية والقانرنية بشأن املرسرم بقانرن(.مرفق) مرئيات ومالحظات وزارة العمل(.مرفق) مرئيات ومالحظات االحتاد العام لنقابات عمال البحرين( .مرفق) -قرار جملس النراب ومرفقاته( .مرفق)
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( )9وبدعرة من اللجنة ،شارك يف االجتماع احلادي عشر من دور االنعقاد العادي الثواين مون الفصول
التشريعي الثال :

أ .وزارة العمل:
 .1الســيد صباح سامل الدوسري

وكيل الوزارة.

 .2الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن

املستشار القانوين.

 .3السيد مجـال عبدالوهاب قاروين

مستشار مكتب وزير العمل.

ب.االحتاد العام لنقابات عمال البحرين:
 .1السيد عبدالكرمي يوسف رضي األمني العام املساعد لألنشطة واملشاريع.
( )4شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور حممد عبداهلل الدليمي

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 .2السيد علي عبداهلل العـرادي

باحـــث قانـــــوين.

 ترىل أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف.

ثانيـًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( :مرفق)
ذهبت جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية مبجلس الشرر يف ترصيتها بشوأن املرسورم بقوانرن إىل
سالمته من الناحيتني الدستررية والقانرنية.
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ثالثـًا :خمتصر رأي وزارة العمل ( :مرفق)
أكدت الرزارة أن املرسرم بقانرن رقم ( )93لسنة  1100الذي صدر عن عاهل الوبالد حضورة
صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة والقاضي بتعديل بعض أحكام قانرن النقابات العماليوة رقوم
( )99لسنة  1111يأيت انسجامًا مع معايري العمل الدولية وخاصة االتفاقية الدولية رقم ( )77لسونة 0371
بشأن احلريات النقابية.
وأشارت الرزارة إىل أن من أبرز التعديالت ال جاء هبا املرسرم بقانرن هر أنه أجاز لكل نقوابتني أو
أكثر من النقابات العمالية ال تتشابه فيما بينها من حي املهن أو القطاعات ال متثلها أن تشكل فيما بينوها
احتاداً نقابياً ،على أن يكرن إنشاء هذا االحتاد واالنضمام اليه بعد مرافقة اغلبية اجلمعيوة العمرميوة للنقابوة
العمالية.
وكما أنه أصبح من حق العمال يف أية منشأة أو قطاع معني أو نشاط حمدد أو صناعات أو حور
متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة هبم ،شريطة أال يكرن تأسيس النقابة على أسا
طائفي أو ديين أو عرقي.
وانه مبرجب هذا املرسرم فإن القانرن فتح اجملال أمام عمال املنشأة يف تشكيل أكثر من نقابة عماليوة
للدفاع عن مصاحلهم منعاً لالحتكار النقايب الذي ميكن أن متارسه النقابة الرحيدة املرجردة باملنشأة.
ولفتت الرزارة إىل أنه حرصاً على حسن سري العمل بالنقابات واالحتادات النقابية ومنعاً للمخالفوات
ال ميكن أن يرتكبها بعض أعضاء جملس اإلدارة ،فقد حظر القانرن على كل من يثبت مسؤوليتهم عن وقرع
خمالفات أدت إىل حل املنظمة النقابية أو حل جملس إدارهتا ترشيح أنفسهم لعضرية جملس إدارة أيوة منظموة
نقابية عمالية إال بعد انقضاء مخس سنرات من تاريخ صدور قرار احلل االختياري أو حكم قضوائي اوائي
باحلل.
وأوضحت الرزارة أن التعدد النقايب سراء على صعيد املنشآت أو االحتادات الذي جاء بوه املرسورم
بقانرن ،ال يعين ضرورة تعدد النقابات واالحتادات بقرة القانرن ،ولكن اخليار يكرن للعمال والنقابات حسب
مصلحتهم ،حي أن اختيار الرحدة أو التعدد أمر متروك الختيار العمال أنفسهم ،وهذا ما تقرره معايري العمل
الدولية والعربية ،ال تشري إىل ضرورة أن ينص التشريع الرطين على التعدد النقايب ويترك األمر الختيار العمال
بني الرحدة والتعدد.
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وأشارت الرزارة اىل ان التعدد النقايب من شأنه ان مينع االحتكار النقايب وخيلق نرعا من التنافس بوني
النقابات واالحتادات لصاحل العمال مما ينعكس اجيابا على الدفاع عن مصاحل العمال.
وبشأن متثيل عمال البحرين يف احملافل الدولية ،بينت الرزارة أن املرسرم بقانرن أوكل لرزير العمول
إصدار قرار بتسمية االحتاد األكثر متثيالً الذي ميثل عمال اململكة يف احملافل الدولية مثل منظم العمل الدوليوة
والعربية ،وكذلك متثيل العمال على املستر الرطين يف املفاوضات اجلماعية ال تتم مع منظموة أصوحاب
األعمال.

رابعـًا :خمتصر رأي االحتاد العام لنقابات عمال البحرين:
أوصى االحتاد يف مرئياته إىل اللجنة برفض التعديالت الراردة يف املرسرم بقانرن ،مشرياً إىل أن املوادة
رقم ( )1يف نصها احلايل تكفل إمكانية إنشاء احتادات نقابية بني النقابات سراء كانت متشاهبة أم غري متشاهبة،
ومل تكن حباجة إىل تعديل.
كما أعطت املادة ( )01احلق حىت يف إنشاء نقابة على مستر القطاع واملهنة وليس فقط املنشوأة،
وهر أمر مرجرد بالفعل ميدانّياً ،الفتاً إىل أن هناك نقابة جلميع رياض األطفال ونقابة للمصار

ونقابة للسفر

والسياحة ونقابة لقطاع الفندقة ،وكانت ترجد نقابة سابقاً لقطاع التجزئة وأخر ملصانع املالبس اجلاهزة.
وقال االحتاد :إن النص يف التعديل على اختصاص الرزير املعين تسمية االحتاد ،الذي ميثل العمال دوليا
أو حمليا يف التفاوض على مستر القطاع ،هر نص يتعارض مع معايري العمل واألعرا الدولية ال تنص على
االحتاد األكثر متثيالً ،وهر ما يقرره النص احلايل قبل التعديل ،وبالتايل فال حمل هلذا التعديل.
وبني االحتاد أن إضافة عبارة «أو أكثر» يف املادة العاشرة إلعطاء إمكانية تأسيس أكثر من نقابوة يف
املنشأة أو القطاع أو املهنة أو احلرفة حسب النص اجلديد يرحي بأن التعديل حيرض على التعددية النقابية بينما
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كان باإلمكان فقط حذ الفقرة األخرية من املادة العاشرة وال متنع تأسيس أكثر من نقابة بناء على قاعودة
أن املسكرت عنه مباح.
واعترب االحتاد أن هذا التعديل يف املادة العاشرة ،جتاهل احلق األصيل لعمال القطاع العوام يف التمتوع
بإمك انية تأسيس نقاباهتم يف هذا القطاع ،حي أبقى على الفقرة ال تعطيهم فقط حق االنضمام إىل نقابوات
قائمة يف القطاع اخلاص ،على رغم خمالفة هذا احلظر ملعايري العمل الدولية ،وعلى رغم أن القانرن يف بدايتوه
جعل أصال العاملني وفق أنظمة اخلدمة املدنية من الفئات املخاطبة هبذا القانرن.
ولفت االحتاد إىل أن أكثر ما ورد يف التعديالت من إخالل مبعايري العمل الدولية والتدخل اإلداري يف
الشأن النقايب هر يف تعديل املادة ( )07بإضافة نص حيرم النقايب املتسبب يف حل نقابته أو جملس إدارهتا مون
الترشح ملدة مخس سنرات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي اائي حبل النقابة أو جملس إدارهتا.

خامسـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة خالل اجتماعاهتا املرسرم بقانرن املذكرر والذي يتألف من ديباجة وثالث مراد ،تنص
املادة األوىل منها على إحالل نصّني جديدين حمل نصّي املادتني ( )1و ( )01من املرسرم بقانرن رقوم ()99
لسنة  ،1111إذ نصت املادة (" )1املستبدلة" على جراز تشكيل احتاد نقايب لكل نقابتني أو أكثر بعد مرافقوة
أغلبية أعضاء اجلمعية العمرمية للنقابة العمالية ،وميثل االحتاد الذي يصدر بتسميته قرار من الورزير املخوتص
عمال مملكة البحرين يف احملافل الدولية واملفاوضات اجلماعية ،أما املادة ( )01فقد حدّدت شوروط تشوكيل
نقابة أو أكثر يف املنشأة أو القطاع أو النشاط أو احلر املتماثلة.
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أما املادة الثانية من املرسرم بقانرن فتنص على إضافة فقرة جديدة للمادة ( )07من قانرن النقابوات
العمالية حتظر على من تثبت مسؤوليتهم عن وقرع خمالفات ،أدت حلل املنظمة النقابية أو جملس إدارهتا ،ترشيح
أنفسهم ملدة مخس سنرات ،واملادة الثالثة جاءت تنفيذية إجرائية للعمل به.
واجلدير بالذكر أنه حني تدارست اللجنة املرسرم بقانرن املذكرر دعت له كل مون االحتواد العوام
لنقابات عمال البحرين ،ووزارة الصناعة والتجارة ،وغرفة جتارة وصناعة البحرين ،ووزارة العمول ،إال انوه
أعتذر عن حضرر هذا االجتماع كل من :وزارة الصناعة والتجارة ،وغرفة جتارة وصناعة البحرين.
بعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية ،وعلى قرار جملس النراب ومرفقاتوه وآراء
ومالحظات املستشار القانرين لشؤون اللجان باجمللس ،وبعد االستئنا برأي كل من وزارة العمل ،واالحتواد
العام لنقابات عمال البحرين ،رأت اللجنة أن األهدا ال يرمي املرسورم بقوانرن اليهوا هوي االلتوزام
باالتفاقيات الدولية ومعايري العمل الدولية ال تسمح بالتعددية النقابية ،واملرونة يف تسمية اجلهوة األنسوب
لتمثيل عمال مملكة البحرين يف احملافل الدولية ويف املفاوضات اجلماعية مع أصحاب األعمال ،ووضع ضرابط
على إعادة ترشيح من تثبت مسؤوليتهم عن وقرع خمالفات ،دعت إىل حل املنظمة النقابية أو جملس إدارهتوا،
لعضرية جملس إدارة أية منظمة نقابية عمالية.
كما اتضح للجنة خالل لقائها مبمثلي وزارة العمل ،أن املرسرم بقانرن رقم ( )93لسنة  1100الذي
صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة والقاضي بتعديل بعض أحكوام
قانرن النقابات العمالية رقم ( )99لسنة  1111يأيت انسجامًا مع معايري العمل الدوليوة وخاصوة االتفاقيوة
الدولية رقم ( )77لسنة  0371بشأن احلريات النقابية.
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حي أصبح مبرجب هذا املرسرم بقانرن من حق العمال يف أية منشأة أو قطاع معني أو نشاط حمودد
أو صناعات أو حر متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة هبم ،شوريطة أال يكورن
تأسيس النقابة على أسا طائفي أو ديين أو عرقي.
وأن التعدد النقايب سراء على صعيد املنشآت أو االحتادات الذي جاء به املرسرم بقوانرن ،ال يعوين
ضرورة تعدد النقابات واالحتادات بقرة القانرن ،ولكن اخليار يكرن للعمال والنقابات حسوب مصولحتهم،
حي أن اختيار الرحدة أو التعدد أمر متروك الختيار العمال أنفسهم ،وهذا ما تقرره معايري العمول الدوليوة
والعربية ،ال تشري إىل ضرورة أن ينص التشريع الرطين على التعدد النقايب ويترك األمر الختيار العمال بوني
الرحدة والتعدد.
إن تعديل قانرن النقابات العمالية يؤكد التزام حكرمة مملكة البحرين التام مبعايري العمل الدولية بشأن
حرية تكرين النقابات والتعدد النقايب ،وأن التعدد النقايب سيؤدي إىل القضاء على فكرة االحتكوار النقوايب
وسيسهم بال شك يف إعطاء مزيد من االستقاللية وإطالق احلريات العمالية ،وأن هذا التعديل سيتمخض عنوه
أمررًا إجيابية لعل أمهها الدفاع عن مصاحل العمال وحتقيق مطالبهم ومحاية مكاسبهم ،والتعوبري عون إرادهتوم
ومراقفهم وحتسني شروط وظرو العمل ،وحق العمال يف انتخاب ممثليهم وقياداهتم حبرية ودون أية وصواية
أو إمالءات سياسية وفقاً للدسترر والقانرن.
ويف ضرء كل ذلك تر اللجنة الترصية باملرافقة على املرسرم بقانرن رقوم ( )93لسونة 1100م
بتعديل بعض أحكام قانرن النقابات العمالية الصادر باملرسرم بقانرن رقم ( )99لسنة 1111م.
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سادسـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 93من الالئحة الداخلية جمللس الشرر  ،اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
 .1سعادة األستاذ خليل إبـراهيم الذوادي

مقررًا أصليـًا.

 .2سعادة األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت

مقررًا احتياطيًا.

سابعـًا -توصية اللجنة:
يف ضرء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانرن ،فإن اللجنة ترصي مبوا
يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العماليةالصادر باملرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2002م.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .منرية عيسى بن هندي

الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات

00

التاريخ  90 :فبراير 9999م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مرسوم بقانون رقم (  )99لسنة  9999بتعديل بعض أحكام قانون
النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )99لسنة .9999

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
بتاريخ  6فبراير 2102م ،أرفق معالي السيد علي بن صاال الصاال رسايل الم لال،
ضمن كتابه رقم (382ص ل ت ق ،)2102 -2 -3 /نسخة من مرساوم بقاانون رقام ( )99
لسنة  9999بتعديل بعاض أحكاام قاانون النقاباات العمالياة الصاادر بالمرساوم بقاانون رقام
( )99لسااانة  ،9999إلىىىج ل اىىىة اللىىىيعي التلىىىرييةة عالكانمنةىىىة ،عبلىىى لمااقلىىىته عإبىىى ا
المالحظات علةه لل اة الليعي الخ مات.
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عبتىىىاريخ  09فبرايىىىر 2102م ،عكىىى ت ل اىىىة اللىىىيعي التلىىىرييةة عالكانمنةىىىة ا تماع ىىىا
الخامس عاليلرين ،حةث اطليت علج المرسىمم بكىانمي المىككمر ،عبلى بضوىمر المستلىار
الكانمني بالم لس.
عانت ت الل اة – بي الم اعلة عالاكاش – إلج ع م مخالفة مرسمم الكانمي لمبادئ عأحكام
ال ستمر.
رأي الل نة:
تىىرا الل اىىة سىىالمة مرسااوم بقااانون رقاام (  )99لساانة  9999بتعااديل بعااض أحكااام
قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )99لسنة  ،9999من الاىاحةتةن
ال ستمرية عالكانمنةة.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص

مشروع قانون على انضمام مملكة
البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض من جمموعات احليوان
والنباتات الربية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )11لسنة 2011م.
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التاريخ  12 :مارس 2012م

التقرير الرابع واألربعون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين
إىل اتفاقية بشأن التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض
من جمموعات احليوان والنبات الربية

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الرطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشرر

رقم (/703ص ل خ أ )1101-1-9 /املؤرخ يف

 17فرباير 1101م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثال  ،والذي مت
مبرجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانرن رقم ( ) لسنة ( ) باملرافقة على انضمام
مملكة البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة الدولية يف األنراع املهددة باالنقراض من جممرعات
احليران والنبات الربية ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ،وذلك خالل مرعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانرن يف اجتماعها الساد عشر املرافق  7مار 1101م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الرثائق املتعلقة مبشروع القانرن مرضرع النظور والو
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية مبجلس الشرر ( .مرفق) مرئيات اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية( .مرفق) قرار جملس النراب ومرفقاته( .مرفق) اتفاقية بشأن التجارة الدولية يف األنراع املهددة باالنقراض من جممرعات احليران والنباتالربية( .مرفق)

 مشروع القانرن املذكرر ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانرين بشأنه( .مرفق)( )3وبدعرة من اللجنة شارك يف االجتماع ،كل من:
 اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ،وقد حضر:
 .1الدكتور عادل خليفة الزياين
 .2الدكتور إيهـــاب طـــارق

مدير عام اإلدارة العامة حلماية البيئة
واحلياة الفطرية.

املستشار القانوين.
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( )4كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـه
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وترىل أمانة سور اللجنة السيدة سهري عبداللطيف حممد صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية مبجلس الشرر والوذي جواء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانرن من الناحيتني الدستررية والقانرنية( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية:
بني ممثلر اهليئة أن اتفاقية سايتس تعترب من أهم االتفاقيات البيئية ال تعين باحملافظة على األنوراع
الفطرية املهددة باالنقراض من التجارة الدولية ،ومت الترقيع عليها يف مار 0379م ،وبدأ العمل
هبا يف عام 0373م.
ومازالت مملكة البحرين هي الدولة اخلليجية الرحيدة من دول جملس التعاون الو مل تونظم
لالتفاقية بعد ،كما أاا من ضمن أربع دول عربية مل تنظم بعود (العوراق ،لبنوان ،فلسوطني،
البحرين).
وليست هناك أية التزامات مالية تترتب على اململكة بعد التصديق على هذه االتفاقية.
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أمهية االنضمام:
 تنظيم استغالل الثروات الرطنية املهددة (كالثروة السمكية) من التجارة الدولية . حتقيق التكامل مع دول جملس التعاون خاصة بالقرانني ذات العالقة بالتجارة باألنراع الفطريةكواتفاقية احملافظة على احلياة الفطرية ال تدعر الدول املشاركة إىل سن تشوريعات حبظور
الصيد والتجارة ببعض األنراع الفطرية ،واتفاقية االحتاد اجلمركي ،الذي يعتمد نقطة الدخرل
الراحدة للدول اخلليجية ،حي أن عدم التحكم بتجارة األنراع املهددة يضوع البحورين يف
مرقع حمرج أمام الدول اخلليجية .
 التكامل مع الدول العربية ،خاصة يف ظل وجرد اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع الكثريينمنها ،وكذلك الترصيات املتكررة من جامعة الدول العربية.
 -دعم املراقف اخلليجية والعربية يف مؤمترات األطرا

أثناء التصريت على إدراج األنراع ضمن

مالحق سايتس .
 بناء القدرات الرطنية يف جمال دراسة األنراع املهددة وأعدادها ،وحتديد احلصوص وكيفيوةمحايتها من االستغالل الضار ببقائها .
 بناء القدرات الرطنية يف جمال إعداد السياسات واالستراتيجيات والبناء املؤسسوي حلمايوةاألنراع املهددة باالنقراض .
 احلد من التجارة غري القانرنية باألنراع املهددة باالنقراض. عدم إدراج البحرين يف قرائم منع التداول التجاري للكائنات الفطرية مع الدول األخر (مثالمرقف الراليات املتحدة املتحفظ جتاه مملكة البحرين ).
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 حتقق التكامل مع االتفاقيات البيئية ذات العالقة ،خاصة اتفاقية التنرع احليري الو بينوهمامذكرة تفاهم ،كما أاا تعترب مؤشراً معتمداً لد اتفاقية التنرع احليري يف مد تنفيذ احلماية
لألنراع املهددة باالنقراض.
املربرات القانونية اليت تؤهل مملكة البحرين لالنضمام لالتفاقية املذكورة:
 .0إصدار املرسرم بقانرن رقم ( )1لسنة  0333وتعديله بالقانرن رقم ( )01لسونة 1111
بشأن محاية احلياة الفطرية والذي يهد

حلماية احلياة الفطرية يف مملكة البحرين من خالل

احلفاظ على خمتلف أنراع الكائنات الفطرية الربية والبحرية ومحاية األنراع النادرة منها أو
املهددة باالنقراض من حيران أو طري أو نبات.
 .1إصدار القانرن رقم ( )10لسنة  0331بشأن البيئة والذي حظر تدمري البيئات واملرائول
للحيرانات والنباتات البحرية والربية أو اإلضرار هبا.
 .9إصدار املرسرم بقانرن رقم ( )11لسنة  1111بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة
البحرية.
 .7املرسرم بقانرن رقم ( )31لسنة  1111بإنشاء اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئوة
واحلياة الفطرية.
 .3املرسرم بقانرن رقم ( )3لسنة  1111باملصادقة على اتفاقية احملافظة على احلياة الفطريوة
ومراطنها الطبيعية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 .1العديد من القرارات الصادرة عن رئيس اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحليواة
الفطرية أمهها:
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 القرار رقم ( )9لسنة  1119بشأن حظر صيد أبقار البحر والسالحف البحرية والدالفنيبأنراعها.
 القرار رقم ( )1لسنة  1113بشأن منع الصيد واملتاجرة يف مجيع أنراع طوائر احلبواريوالبلبل البحريين.
 .7باإلضافة إىل صدور القرانني والقرارات بإعالن احملميات الطبيعية للحفاظ علوى أنوراع
احليرانات والنباتات الفطرية.
األثر القانوين للتصديق على االتفاقية:
 أن تتخذ مملكة البحرين التدابري املناسبة لفرض عقربة علوى التجوارة غوري املشوروعة(للحيرانات والنباتات الفطرية النادرة واملعرضة لالنقراض منها أو حيازهتا والعمل علوى
مصادرة تلك املضبرطات أو إعادهتا إىل دولة التصدير.
 إعداد التقارير السنرية الدورية بشأن االتفاقية ويتاح للجمهرر الفرصة لالطالع عليها.رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانرن ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مون قبول أصوحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي اهليئة العامة حلماية الثروة البحريوة والبيئوة واحليواة الفطريوة ،
واملستشار القانرين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النوراب ومرفقاتوه
بشأن مشروع القانرن ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية مبجلس الشرر والذي جاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانرن من الناحيتني الدستررية والقانرنية ،كما اطلعت اللجنة على مراد
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االتفاقية وال تتألف فضالً عن الديباجة من ( )13مادة وثالثة مالحق ،حي اشوتمل امللحوق
األول على كل األنراع املهددة باالنقراض وال تتأثر أو حيتمل أن تتأثر بالتجارة ،أما امللحق الثاين
فاشتمل على كل األنراع ال ليست بالضرورة أاا مهددة باالنقراض ولكن رمبا تصبح كذلك إذا
مل ختضع لتنظيم صارم لتجنب انقراضها ،أما امللحق الثال فيتضمن كل األنراع ال يعلون أي
طر أاا ختضع حلدود سلطته لتنظيم يهد إىل احليلرلة دون االستغالل.
ويف ضرء ذلك تر اللجنة أمهية املرافقة مون حيو املبودأ علوى مشوروع القوانرن
املذكرر ،وعلى مراده كما وردت يف اجلدول املرفق ،وذلك ألمهية هوذه االتفاقيوة يف محايوة
جممرعات احليران والنبات الربية من النراحي اجلمالية والعلمية والثقافية والترفيهية واالقتصادية.
خامسـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 93من الالئحة الداخلية جمللس الشرر  ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقررًا أصليــــًا.
.2

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

سادسـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضرء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانرن ،فإن اللجنوة
ترصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضماممملكة البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من
جمموعات احليوان والنبات الربية.
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .صـالح علـي عبدالرمحن

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية
بشأن التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ـة) إىل  -املرافقة علوى قورار جملوس
وة (الربيـ
ويري كلمو
 تغوالنراب بتغيري كلمة (الربيـة)
ومى
ـة) يف مسوو
(الفطريــ
املشروع.

وعلى ذلـ

إىل (الفطريــة) يف مسوومى

يكـون مسـمى

املشروع بعد التعديل:
مشروع قانرن رقم ( ) لسنة
( ) باملرافقة على انضمام مملكة
البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة
الدولية يف األنراع املهددة
باالنقراض من جممرعات احليران
والنبات الفطرية
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املشروع.
مشروع قانرن رقم ( ) لسنة
( ) باملرافقة على انضمام مملكة
البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة
الدولية يف األنراع املهددة
باالنقراض من جممرعات احليران
والنبات الفطرية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

 دمج السطرين األخرييون يف  -املرافقة علوى قورار جملوسوطرين
ودمج السو
وراب بو
النو
فقرة واحدة ،وتغيري كلموة
األخريين يف فقورة واحودة،
(الربية) إىل (الفطرية).
وتغيري كلموة (الربيـة) إىل
وعلى ذل يكون نص الديباجة
(الفطرية).

بعد التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفـة حنن محد بن عيسى آل خليفـة
مل مملكة البحرين.
مل مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدسترر،
بعد االطالع على الدسترر،
وعلى االتفاقية بشوأن التجوارة وعلى االتفاقية بشوأن التجوارة
وددة
وددة الدوليووة يف األنووراع املهو
الدوليووة يف األنووراع املهو
باالنقراض من جممرعات احليران باالنقراض من جممرعات احليران

والنبات الربية املعتمدة يف واشنطن والنبات الفطريـة املعتمودة يف
وار 0379
ونطن يف  9مو
يف  9مار  0379ومالحقها ،واشو
999

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

مل مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدسترر،
وعلى االتفاقية بشوأن التجوارة
وددة
الدوليووة يف األنووراع املهو
باالنقراض من جممرعات احليران
والنبات الفطريـة املعتمودة يف

وار 0379
ونطن يف  9مو
واشو

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ومالحقها،

املادة األوىل

كما أقرهتا اللجنة
ومالحقها،

أقر جملس الشرر وجملس النراب أقر جملس الشـورى وجملـس
القانرن اآليت نصه،
النواب القانون اآليت نصه ،وقد
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
صدقنا عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

نصوص املواد

أقر جملس الشـورى وجملـس

النواب القانون اآليت نصه ،وقد
صدقنا عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

املادة األوىل

 تغيري كلمة (الربية) الراردة يف  -املرافقة علوى قورار جملوسالنراب بتغيري كلمة (الربيـة)
السطر الثاين مون املوادة إىل
(الفطرية).

الوووراردة يف املوووادة إىل

وعلى ذل يكون نص املادة بعد
التعديل:
ووفق على انضمام مملكة البحرين ووفق على انضمام مملكة البحرين
إىل اتفاقية بشأن التجارة الدوليوة إىل اتفاقية بشأن التجارة الدوليوة
يف األنراع املهددة باالنقراض من يف األنراع املهددة باالنقراض من
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(الفطرية).

ووفق على انضمام مملكة البحرين
إىل اتفاقية بشأن التجارة الدوليوة
يف األنراع املهددة باالنقراض من

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

وات
وران والنبو
وات احليو
جممرعات احليران والنبات الربية جممرعو
واملعتمدة يف واشنطن يف  9مار الفطرية واملعتمدة يف واشنطن يف

املادة الثانية

الفطرية واملعتمدة يف واشنطن يف

على رئيس جملس الرزراء والرزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هوذا
القانرن ،ويعمل به من اليرم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

وا،
وار  0379ومالحقهو
 9مو
واملرافقة هلذا القانرن.
املادة الثانية

دون تعديل

دون تعديل
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كما أقرهتا اللجنة
وات
وران والنبو
وات احليو
جممرعو

وا،
وار  0379ومالحقهو
 0379ومالحقها ،واملرافقة هلذا  9مو
القانرن.
واملرافقة هلذا القانرن.
املادة الثانية

نصوص املواد

املادة الثانية

على رئيس جملس الرزراء والرزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هوذا
القانرن ،ويعمل به من اليرم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

التاريخ  4 :مارس 9999م

سعادة الدكتور  /صالح علي حممد احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضااوع :مشااروع قااانون بالموافقااة علااض ان اامام مملكااة الب اارين ةلااض ات اقيااة بش ا ن
الت ااارف فااي اعنااواع الماااددف بااا نقراض ماان م موعااات ال يااوان والنباتااات
البرية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )09لسنة .9999
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  22فبراير 2102م ،أرفىق معاالي السايد علاي بان صاال الصاال رسايل الم لال،
ضمن كتابه رقىم ( 021ص ل ت ق ،)2102 -2 -3 /نسىخة مىن مشاروع قاانون بالموافقاة
علض ان مام مملكة الب رين ةلض ات اقية بش ن الت ارف فاي اعناواع المااددف باا نقراض مان
م موعات ال يوان والنباتات البرياة ،المرافاق للمرساوم الملكاي رقام ( )09لسانة ،9999
إلىىج ل اىىة اللىىيعي التلىىرييةة عالكانمنةىىة ،عبلىى لمااقلىىته عإبىى ا المالحظىىات علةىىه لل اىىة
الليعي الخار ةة عال فاع عاألمن المطاي.
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عبتاريخ  0مىار

2102م ،عكى ت ل اىة اللىيعي التلىرييةة عالكانمنةىة ا تماع ىا الثىامن

عاليلرين ،حةث اطليت علج ملرعع الكانمي المككمر ،عاالتفاقةة ،عبل بضومر المستلىار
الكانمني بالم لس.
عانت ت الل اة – بي الم اعلة عالاكاش – إلج ع م مخالفىة ملىرعع الكىانمي لمبىادئ عأحكىام
ال ستمر.
رأي الل نة:
ترا الل اة سالمة مشروع قانون بالموافقة علض ان مام مملكة الب رين ةلاض ات اقياة
بش ن الت ارف في اعنواع الماددف با نقراض مان م موعاات ال ياوان والنباتاات البرياة،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )09لسنة  ،9999من الااحةتةن ال ستمرية عالكانمنةة.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3

التقرير التكميلي األول للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية

خبصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون اإلثبات يف

املواد املدنية والتجارية الصادر

باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة

1116م (املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس الشورى).
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التاريخ  11 :مارس 2012م
التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )14لسنة  ( 1116املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى)
مقدمــة :
بتاريخ  11فرباير 1101م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس
جملس الشورى خطابوًا برقم (  711ص ل ت ق ) 1101-1 -9 /إىل جلنة الشؤون
التشريعية والقانرنية ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املنعقدة بتاريخ  17فرباير

1101م ،بإعادة املادتني ( ،)073 ،097من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة 1116
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،على أن تتم دراستهما وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأاما ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )9تدارست اللجنة املادتني ( )073 ،097من مشروع القانرن يف دور االنعقاد العادي الثاين
من الفصل التشريعي الثال يف االجتماع الثالثني ،املنعقد بتاريخ  07مار 1101م.
( )9اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادتني على مضبطة اجللسة التاسعة عشرة املنعقودة بتواريخ
 17فرباير 1101م.
 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 ترىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيــًا :رأي اللجنة:
بعد أن تدارست اللجنة املادتني رقمي ( )097و (  ) 073من مشروع القوانرن ،وحبثوت
أوجه املالحظات ال مت إبداؤها من سعادة العضر األستاذة لرلرة العرضي ،وسعادة العضر سويد
حبيب هاشم يف اجللسة التاسعة عشرة املنعقدة بتاريخ  17فرباير 1101م ،حرل املادة (،)097
فقد انتهت اللجنة إىل سالمة ما انتهت إليه من ترصيات وذلك لألسباب التالية:
 .0ميكن للخبري أن يطلب إعفاءه من أداء املأمررية املكلف هبا مبجرد صدور قورار تعيينوه
كخبري أمام احملكمة وذلك بعد إبداء أسباب طلب اإلعفاء ،ويكرن للمحكمة رفوض أو
قبرل الطلب ،وهنا ال تترتب أي مسؤولية على اخلبري.
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 .1أما اخلبري الذي يقبل املأمررية عند ندبه مث مل يقم بأي إجراءات أداء املهام املكلف هبا وفق
ما تقتضيه أعمال اخلربة ،واملراعيد املقررة ألداء أعماله ،فللمحكموة أن حتكوم عليوه
باملصروفات ال تسبب يف إنفاقها بال جدو  ،وبالتعريضات إن كان هلا حمل.
ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 93من الالئحة الداخلية جمللس الشرر  ،اتفقت اللجنة على اختيوار
كل من :
 .3األستاذة مجيلة علي نصيف

مقررًا أصليـًا.

 .4الدكتور ناصر محيد املبارك

مقررًا احتياطيًا.

رابعـًا -توصية اللجنة :
يف ضرء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة ترصي مبا يلي:

 املرافقة على ترصية اللجنة بشأن املادتني ( )073 ،097من مشروع قانون بتعديل بعـضأحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
( 1116املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،وذلك بالتفصيل الرارد
يف اجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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املادتان ( )141 ، 137املعادتان من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
 )1116املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى)
نصوص مواد مشروع القانون
 -األول

كما وردت من احلكومة
مادة (:)137

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

مادة (:)137

مادة (:)137

 قرر اجمللس املرافقة على املادة  -استبدال كلمة (العشرة)كمووا وردت يف املشووروع بكلمة (اخلمسة) الراردة يف
بقانرن ،مع مراعاة تصوحيح صدر املادة.
اخلطأ يف كلمة (أعفى) لتصبح  -املرافقة على قرار جملس
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مادة (:)137

نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

(أُعفـِي) الراردة يف السوطر النراب بتصحيح اخلطأ يف كلمة
الثال

من الفقرة األوىل مون (أعفى)

املادة وفقوًا للمشروع.

لتصبح

(أُعفـِي)

الراردة يف السطر الثال

من

الفقرة األوىل من املادة.
نص املادة بعد التعديل:

وعلى ذل

يكون نص املادة

بعد التعديل:
للخبري خالل اخلمسة أيام التالية للخبري خالل اخلمسة أيام التالية للخبري خالل العشرة أيام التالية
لتاريخ تسلمه صررة احلكوم أن

لتاريخ تسلمه صررة احلكم أن
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للخبري خالل العشرة أيام التالية
لتاريخ تسلمه صررة احلكم أن

نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

يطلب إعفاءه من أداء مهمتوه ،لتاريخ تسلمه صررة احلكوم أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته،

يطلب إعفاءه من أداء مهمتوه،

وللمحكمة ال عينته أن تعفيوه يطلب إعفاءه من أداء مهمتوه ،وللمحكمة ال عينته أن تعفيه

وللمحكمة ال عينته أن تعفيوه

منها إذا رأت أن األسباب الو
أبداها لذلك مقبرلة.

وللمحكمة ال عينته أن تعفيوه منها إذا رأت أن األسباب ال
منها إذا رأت أن األسباب الو

وإذا مل يؤد اخلوبري مهمتوه ومل أبداها لذلك مقبرلة.

أبداها لذلك مقبرلة.

منها إذا رأت أن األسباب الو
أبداها لذلك مقبرلة.

وإذا مل يؤد اخلوبري مهمتوه ومل وإذا مل يؤد اخلوبري مهمتوه ومل

يكن قد أعفى من أدائها حكمت وإذا مل يؤد اخلبري مهمته ومل يكن يكن قد أُعفـِي مون أدائهوا يكن قد أُعفـِي مون أدائهوا
احملكمة عليه باملصروفات الو

قد أُعفـِي من أدائها حكمت حكمووت احملكمووة عليووه حكمووت احملكمووة عليووه

تسبب يف إنفاقها بال جودو

باملصروفات الو تسوبب يف باملصروفات الو تسوبب يف

احملكمة عليه باملصروفات الو
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نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

وبالتعريضات إن كان هلا حمول تسبب يف إنفاقها بوال جودو

إنفاقها بال جدو وبالتعريضات إنفاقها بال جدو وبالتعريضات

وذلك بغري إخالل بواجلزاءات وبالتعريضات إن كان هلا حمول إن كان هلا حمل وذلوك بغوري إن كان هلا حمل وذلوك بغوري
التأديبية.

وذلك بغري إخالل بواجلزاءات إخالل باجلزاءات التأديبية.

وجيرز للمحكمة عالوة علوى التأديبية.

إخالل باجلزاءات التأديبية.

وجيرز للمحكمة عالوة علوى وجيرز للمحكمة عالوة علوى

ذلك أن حتكم عليه بغراموة ال وجيرز للمحكمة عوالوة علوى ذلك أن حتكم عليه بغراموة ال ذلك أن حتكم عليه بغراموة ال
تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد ذلك أن حتكم عليه بغرامة ال تقل تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد
على مائ دينار.

عن مخسني دينارًا وال تزيد على على مائ دينار.

وتطبق الفقرة السابقة أيضووًا مائ دينار.

على مائ دينار.

وتطبق الفقرة السابقة أيضووًا وتطبق الفقرة السابقة أيضووًا

994

نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

على اخلبري الذي قررت احملكمة وتطبق الفقرة السابقة أيضووًا على اخلبري الذي قررت احملكمة على اخلبري الذي قررت احملكمة
استبداله بغريه عموال بوالفقرة على اخلبري الذي قررت احملكمة استبداله بغريه عموال بوالفقرة استبداله بغريه عموال بوالفقرة
الثالثة من املادة (.)073

استبداله بغريه عمال بالفقرة الثالثة الثالثة من املادة (.)073

الثالثة من املادة (.)073

من املادة (.)073
مادة (:)141

مادة (:)141

مادة (:)141

 قرر اجمللس املرافقة على املادة  -املرافقة على قرار جملسكما وردت يف املشروع

النراب باملرافقة على املادة

بقانرن ،مع مراعاة تصحيح

كما وردت يف املشروع
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مادة (:)141

نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

األخطاء اإلمالئية والنحرية

بقانرن ،مع مراعاة تصحيح

أينما وردت يف نص املادة

األخطاء اإلمالئية والنحرية

وفقوًا للمشروع.

أينما وردت يف نص املادة
وفقوًا للمشروع.

نص املادة بعد التعديل:
إذا مل يردع اخلوبري تقريوره يف

وعلى ذل يكون نص املادة
بعد التعديل:

إذا مل يردع اخلوبري تقريوره يف

األجل احملدد يف احلكم الصوادر إذا مل يردع اخلوبري تقريوره يف إذا مل يردع اخلوبري تقريوره يف األجل احملدد يف احلكم الصوادر
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نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

بتعيينه وجب عليه أن يردع قسم األجل احملدد يف احلكم الصوادر األجل احملدد يف احلكم الصوادر بتعيينه وجب عليه أن يردع قسم
الكتاب قبل إنقضاء ذلك األجل بتعيينه وجب عليه أن يردع قسم بتعيينه وجب عليه أن يردع قسم الكتاب قبل انقضاء ذلك األجل
بثالثة أيام على األقل موذكرة الكتاب قبل انقضاء ذلك األجل الكتاب قبل انقضاء ذلك األجل بثالثة أيام على األقل موذكرة
يبني فيها ما قام به من األعمال بثالثة أيام على األقل مذكرة يبني بثالثة أيام على األقل موذكرة يبني فيها ما قام به من األعمال
واألسباب ال حالت دون إمتام فيها ما قام بوه مون األعموال يبني فيها ما قام به من األعمال واألسباب ال حالت دون إمتام
مهمته.
ويف اجللسة احملددة لنظر الدعر

واألسباب ال حالت دون إمتام واألسباب ال حالت دون إمتام مهمته.
مهمته.

إذا وجدت احملكمة يف موذكرة ويف اجللسة احملددة لنظر الدعر

مهمته.

ويف اجللسة احملددة لنظر الدعر

ويف اجللسة احملددة لنظر الدعر

إذا وجدت احملكمة يف موذكرة
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نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

اخلبري ما يربر تأخريه منحته أجال إذا وجدت احملكمة يف موذكرة إذا وجدت احملكمة يف موذكرة اخلبري ما يربر تأخريه منحته أجال
آخر ال يتجاوز مخسوة عشور اخلبري ما يربر تأخريه منحته أجال اخلبري ما يربر تأخريه منحته أجال آخر ال يتجاوز مخسوة عشور
يرموًا إلجناز مهمتوه وإيوداع آخر ال يتجاوز مخسوة عشور آخر ال يتجاوز مخسوة عشور يرموًا إلجناز مهمتوه وإيوداع
تقريره.

يرموًا إلجناز مهمتوه وإيوداع يرموًا إلجناز مهمتوه وإيوداع تقريره.

فإن مل يكن مثة موربر لتوأخره تقريره.

تقريره.

فإن مل يكن مثة موربر لتوأخره

حكمت عليه احملكمة بغرامة ال فإن مل يكن مثة موربر لتوأخره فإن مل يكن مثة موربر لتوأخره حكمت عليه احملكمة بغرامة ال
تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد حكمت عليه احملكمة بغراموة ال حكمت عليه احملكمة بغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد
على مائة دينار ومنحته أجوال تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد على مائة دينار ومنحته أجوال
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نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

آخر قريبوًا ال يتجاوز مخسوة على مائة دينار ومنحته أجال آخر على مائة دينار ومنحته أجوال آخر قريبوًا ال يتجاوز مخسوة
عشر يرموًا إلجنواز مهمتوه قريبوًا ال يتجاوز مخسة عشور آخر قريبوًا ال يتجاوز مخسوة عشر يرمووًا إلجنواز مهمتوه
وإيداع تقريره أو استبدلت بوه يرموًا إلجناز مهمتوه وإيوداع عشر يرمووًا إلجنواز مهمتوه وإيداع تقريره أو استبدلت بوه
غريه وألزمته برد ما يكرن قود تقريره أو استبدلت بوه غوريه وإيداع تقريره أو استبدلت بوه غريه وألزمته برد ما يكرن قود
قبضه مون األمانوة إىل قسوم وألزمته برد ما يكرن قد قبضوه غريه وألزمته برد ما يكرن قود قبضه مون األمانوة إىل قسوم
الكتاب والتعريضات إن كان هلا من األمانة إىل قسوم الكتواب قبضه مون األمانوة إىل قسوم الكتاب والتعريضات إن كان هلا
وجه وذلوك بغوري إخوالل والتعريضات إن كان هلا وجوه الكتاب والتعريضات إن كان هلا وجه وذلوك بغوري إخوالل
باجلزاءات التأديبية.

وذلك بغري إخالل بواجلزاءات وجه وذلوك بغوري إخوالل باجلزاءات التأديبية.
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نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

وم التأديبية.
ون يف احلكو
ول الطعو
وال يقبو

باجلزاءات التأديبية.

وم
ون يف احلكو
ول الطعو
وال يقبو

وم الصادر بإبدال اخلبري وإلزامه برد
ون يف احلكو
ول الطعو
الصادر بإبدال اخلبري وإلزامه برد وال يقبل الطعن يف احلكم الصادر وال يقبو
ما قبضه من األمانة.

بإبدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضه الصادر بإبدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضه من األمانة.

وإذا كان التأخري ناشئوًا عن من األمانة.

ما قبضه من األمانة.

خطأ اخلصم حكم عليه بغرامة ال وإذا كان التأخري ناشئوًا عون وإذا كان التأخري ناشئوًا عن

وإذا كان التأخري ناشئوًا عن
خطأ اخلصم حكم عليه بغرامة ال

تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد خطأ اخلصم حكم عليه بغرامة ال خطأ اخلصم حكم عليه بغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد
على مائ دينار ،وجيرز احلكم تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد تقل عن مخسني دينارًا وال تزيد

على مائ دينار ،وجيرز احلكم

أيضوًا بسقرط حقه يف التمسك على مائ دينار ،وجيرز احلكوم على مائ دينار ،وجيرز احلكم

أيضوًا بسقرط حقه يف التمسك
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نصوص مواد مشروع القانون
 األولكما وردت من احلكومة
باحلكم الصادر بتعيني اخلبري

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

أيضوًا بسقرط حقه يف التمسك أيضوًا بسقرط حقه يف التمسك باحلكم الصادر بتعيني اخلبري.
باحلكم الصادر بتعيني اخلبري.

باحلكم الصادر بتعيني اخلبري.
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ملحق رقم ()4

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام

بتعديل بعض أحكام املرسوم
بقانون رقم ( )14لسنة

1171م بشأن التوثيق.
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التاريخ  11 :مارس 2012م
التقريـر السابع والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
1171م بشأن التوثيق
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية كتاب معـايل رئيس جملـس الشـورى رقوم
(  991ص ل ت ق  ) 1100 -01 -9 /املؤرخ يف  11ديسمرب 1100م ،من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثال  ،والذي مت مبرجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
1171م بشأن التوثيق ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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( )9تدارست اللجنة مشروع القانرن املذكرر – خالل دور االنعقاد الثواين مون الفصول
التشريعي الثال  -يف االجتماعات التالية:
 03يناير 1101م.
.1التاسع عشر املنعقد بتاريخ
 0فرباير 1101م.
.2الثال والعشرون املنعقد بتاريخ
 13فرباير 1101م.
.3السابع والعشرون املنعقد بتاريخ
 07مار 1101م.
.4الثالثورن املنعقود بتاريخ

( )9اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الرثائق املتعلقة مبشروع القانرن مرضرع البح
والدراسة ،وال اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النراب ومرفقاته بشأن مشروع القانرن( .مرفق) املرسرم بقانرن رقم ( )07لسنة 0370م بشأن الترثيق( .مرفق) مشروع القانرن املذكرر ،ومذكرة هيئة اإلفتاء والتشريع القانرين بشأنه( .مرفق)()0

دعت اللجنة إىل اجتماعها الثال والعشرين:

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

مستشار قانوين بالوزارة.

 .1األستاذ سعيد حممد عبداملطلب

( )99أعطت اللجنة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقا مهلة أسبرع لتقود مرئياهتوا
بشأن مشروع القانرن ،وذلك يف االجتماع الثال والعشرين املنعقد بتواريخ  0فربايور
1101م ،وعليه قامت اللجنة مبخاطبة الرزارة بتاريخ  03فربايور 1101؛ لإلسوراع يف
تقد املرئيات ،إال أن اللجنة مل تستلم أي مرئيات.
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( )99بتاريخ  0مار 1101م قامت اللجنة مبخاطبوة وزارة العودل والشوؤون اإلسوالمية
واألوقا  ،بشأن طلب رأي الرزارة خبصرص الترصيات ال اختوذهتا بشوأن مشوروع
القانرن ،إال أن اللجنة مل تستلم الرأي حىت تاريخ إعداد التقرير.
 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
املستشـار القانـوين للمجلـس.

 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

 ترىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر ،أمني سر اللجنة.

ثانيــًا :آراء اجلهات:
رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 أبدت الرزارة  -أثناء اجتماعها مع اللجنة  -متسكها مبشروع القانرن الرامي إىل منح وزيرالعدل والشؤون اإلسالمية واألوقا صالحية منح تراخيص لبعض الفئات كاحملامني والقانرنيني
والقضاة املتقاعدين؛ للقيام ببعض مهام كاتب العدل ،وخاصة فيما يتعلق بالتركيالت ،والعقرد؛
وذلك هبد التسهيل على املراطنني ،وخصرصوًا مع تزايد عدد احملاكم والقضايا ال تنظر فيها،
مما ترتب عليه تراكم أعمال الترثيق.
 أكد ممثل الرزارة أاا على استعداد لقبرل أي تعديل جيريه جملس الشورر علوى مشوروعالقانرن ،حبي يسمح بقبرله من قبل جملس النراب.
ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانرن مرضرع الدراسة والبح  ،واطلعت على قرار جملس النراب
ومرفقاته بشأنه ،والقاضي برفض مشروع القانرن من حي املبدأ ،وتبردلت وجهات النظر بوني
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أعضاء اللجنة واملستشار القانرين باجمللس ،وخلصت اللجنة إىل املرافقة على املشروع بقانرن نظرًا
ألمهيته يف منح بعض اختصاصات الترثيق إىل فئة معينة من القانرنيني ،وذلك من قبيل التعواون،
وتعزيز املصلحة العامة والثقة ،كما يهد إىل ختفيف العبء على مكتب الترثيق التابع لورزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقا  ،والتسهيل على املراطنني بترفري املكاتب املتعددة مما ميكن من
أداء بعض أعمال الترثيق خالل اإلجازات الرمسية وال يكرن خالهلا هذا املكتب مغلقووًا مموا
تتعطل معه املصاحل ،وخاصة ً أن عددًا من التشريعات املقارنة قود قوررت مونح مثول هوذه
الصالحيات ،وصرحت للمحامني القيام هبا.
وقد أدخلت اللجنة عددًا من التعديالت على مشروع القانرن ومنها قصر منح الترخيص على
احملامني املشتغلني اجملازين أمام حمكمة التمييز ،حبي ال تشمل كل احملامني بل أصوحاب اخلوربة
واملشتغلني املمارسني للمهنة فقط؛ فأغلب التشريعات املقارنة منحت هذا احلق للمحوامني دون
سراهم ،إضافة إىل ضرورة التدرج يف منح التراخيص للفئات املرخص هلا؛ نظرًا خلطررة إجراءات
الترثيق ال تتطلب فيمن ميارسها أن يكرن لديه مكتب ،و يكرن متفرغوًا منعووًا للتضوارب
والتداخل بني وظيفته وعمله كمرثق ،فال ميكن أن مينح مثل هذا احلق ألي شخص فقوط جملورد
كرنه قانرنيوًا ،وعليه فإن الترسع يف الفئات سيصعّب أمر ضبط الرضع ،وقد يؤدي إىل جتاوزات
خطرية يف أعمال الترثيق.

رابعـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 93من الالئحة الداخلية جمللس الشرر  ،اتفقت اللجنة على اختيار كول
من :
 .5األستاذة رباب عبدالنيب العريض

مقررًا أصليـًا.

 .6األستاذ حممد حسن الستري

مقررًا احتياطيًا.
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خامسـًا -توصية اللجنة :
يف ضرء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانرن ،فإن اللجنوة
ترصي مبا يلي :
 املرافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم( )14لسنة 1171م بشأن التوثيق ،من حي

املبدأ.

 املرافقة على ترصيات اللجنة بتعديل مشروع القانرن ،وذلك على التفصويل الورارد يفاجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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)

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  1171بشأن التوثيق
نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

قرر اجمللس رفض مشروع القانون  تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
من حيث املبدأ.

"اإلطالع" لتصوبح "االطـالع"
الراردة يف صدر الديباجة.
 إضافة حور

"و" يف بدايوة

الفقرة اخلامسة لتصبح " وعلوى
املرسرم بقانرن رقم ( )11لسونة
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

 0311بإصدار قانرن احملامواة،
وتعديالته."،
 استبدال فقرة "وعلـى قـانون

حمكمة التمييز الصادر باملرسـوم
بقانون رقم ( )1لسنة "،1111
بفقرة " وعلى املرسوم بقـانون
رقم ( )1لسنة  1111بإصدار
قانون حمكمة التمييز."،
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

 إضافة عبارة "وتعديالته "،يف ااية
الفقرة السابعة.
 إضافة عبارة "وتعديله "،يف ااية

الفقرة الثامنة.
 إضافة كلمة "نصه" بعد عبوارة
"القانرن اآليت" يف ااية الفقورة
األخرية .
وعلى ذل يكون نص الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

بعد التعديل:
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
مل مملكة البحرين.

بعد اإلطالع على الدسترر،
وعلى املرسرم بقانرن رقوم ()07
لسنة  0370بشأن الترثيق،
وعلى املرسرم بقانرن رقوم ()03
لسوونة  0373بإصوودار قووانرن

حنن محد بن عيسى آل خليفة
مل مملكة البحرين.

مل مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدسترر،

بعد االطالع على الدسترر،

وعلى املرسرم بقانرن رقم ()07
لسنة  0370بشأن الترثيق،

لسنة
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0373

وعلى املرسرم بقانرن رقم ()07

لسنة  0370بشأن الترثيق،

وعلى املرسرم بقانرن رقم ()03
بإصدار

حنن محد بن عيسى آل خليفة

قانرن

وعلى املرسرم بقانرن رقم ()03
لسنة

0373

بإصدار

قانرن

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

التسجيل العقاري واملعدل بالقانرن

التسجيل العقاري واملعدل بالقانرن التسجيل العقاري واملعدل بالقانرن
رقم ( )07لسنة ،1111

رقم ( )07لسنة ،1111

رقم ( )07لسنة ،1111

على املرسرم بقانرن رقم ( )11لسنة

و على املرسرم بقانرن رقم ( )11و على املرسرم بقانرن رقم ()11

 0311بإصدار قوانرن احملامواة،

لسنة  0311بإصدار قانرن احملاماة ،لسنة  0311بإصدار قانرن احملاماة،

وتعديالته،

وتعديالته،

وعلى املرسرم بقانرن رقم ( )1لسنة

وعلى قانون حمكمة التمييز الصادر وعلى قانون حمكمة التمييز الصادر

وة
وانرن حمكمو
ودار قو
 0313بإصو

باملرسوم بقانون رقم ( )1لسنة باملرسوم بقانون رقم ( )1لسنة

التمييز،

"،1111
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وتعديالته،

"،1111

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

وعلى قانرن السلطة القضائية الصادر

وعلى قانرن السلطة القضائية الصادر وعلى قانرن السلطة القضائية الصادر

باملرسرم بقانرن رقم ( )71لسونة

باملرسرم بقانرن رقم ( )71لسنة باملرسرم بقانرن رقم ( )71لسنة

 1111واملعدل بالقانرن رقم ()31

 1111واملعدل بالقانرن رقم ( 1111 )31واملعدل بالقانرن رقم ()31

لسنة ،1111

لسنة  ،1111وتعديالته،

وعلى القانرن رقوم ( )11لسونة

وعلى القانرن رقم ( )11لسنة وعلى القانرن رقم ( )11لسنة

 1111بشأن إعادة تنظويم دائورة

 1111بشأن إعادة تنظيم دائرة  1111بشأن إعادة تنظيم دائرة

الشئرن القانرنية،

الشئرن القانرنية ،وتعديله،

أقر جملس الشرر وجملس النوراب

لسنة  ،1111وتعديالته،

الشئرن القانرنية ،وتعديله،

أقر جملس الشرر وجملس النراب أقر جملس الشرر
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وجملس النراب

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

القانرن اآليت نصه ،وقد صدقنا القانرن اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

القانرن اآليت ،وقد صودقنا عليوه
وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

املادة األوىل

وأصدرناه:
املادة األوىل

 قررت اللجنة إعادة صياغة املادة.
وعلى ذل يكون نص املادة بعد
التعديل:
مادة ( )1مكررًا:
يضا

إىل املرسرم بقوانرن رقوم

مادة ( )1مكررًا:

يضاف إىل املرسوم بقانون رقم يضاف إىل املرسوم بقانون رقم
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

( )07لسنة  0370بشأن الترثيق،

( )14لسنة  1171بشأن التوثيق )14( ،لسنة  1171بشأن التوثيق،

مادة جديدة برقم ( )0مكرراً ،نصها

مادة جديدة برقم ( )1مكررًا ،مادة جديدة برقم ( )1مكررًا،

اآليت:

نصها اآليت:

"جيرز لورزير العودل والشوئرن

جيوز لوزير العدل والشئون جيوز لوزير العدل والشئون

اإلسالمية منح ترخيص للقيام بكل

اإلسالمية منح ترخيص للقيام بكل اإلسالمية منح ترخيص للقيام بكل

أو بعض أعمال كاتب العدل بنواءً

أو بعض أعمال كاتب العدل بناءً أو بعض أعمال كاتب العدل بناءً

على طلب ممن تترافر فيه الشوروط

على طلب ممن تتوافر فيه الشروط على طلب ممن تتوافر فيه الشروط

من بني الفئات اآلتية-:

ألي ٍ من احملامني املشتغلني اجملازين ألي ٍ من احملامني املشتغلني اجملازين
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نصها اآليت:

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

 -0القضاة املتقاعودين ومون يف

أمام حمكمة التمييز.

أمام حمكمة التمييز.

حكمهم ممن يسر يف شوأن

وعلى الوزير إصدار قراره مبنح وعلى الوزير إصدار قراره مبنح

تعيينهم أحكام قانرن السولطة

الترخيص أو رفضه مسببـًا خالل الترخيص أو رفضه مسببـًا خالل

القضائية.
 -1احملامني اجملازين أموام حمكموة
التمييز.

ستني يومـًا من تقدميه.

ستني يومـًا من تقدميه.

وجيوز ملن رفض طلبه أن يطعن وجيوز ملن رفض طلبه أن يطعن
على قرار الرفض أمام احملكمة على قرار الرفض أمام احملكمة

 -9القانرنيني الذين أمضرا مودة

املختصة خالل ثالثني يومًا من املختصة خالل ثالثني يومًا من

عشرة سنرات يف ممارسة عمل

تاريخ إعالنه برفض طلبه أو بعد تاريخ إعالنه برفض طلبه أو بعد
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

قانرين.

مضي ثالثني يومـًا على تقدمي مضي ثالثني يومـًا على تقدمي

وجيرز ملن رفض طلبوه أن يطعون

طلبه دون رد.

على قرار الرفض أموام احملكموة

ويصدر الوزير قرارًا يتضمن بيان ويصدر الوزير قرارًا يتضمن بيان

املختصة خالل ثالثني يرمًوا مون

أعمال التوثيق اليت جيوز الترخيص أعمال التوثيق اليت جيوز الترخيص

إبالغه برفض طلبه أو بعد مضوي

يف

والشروط

شهر على تقد طلبه دون رد.

واإلجراءات

ويصدر الرزير قراراً يتضمن بيوان

الترخيص ومدته وجتديده وحاالت الترخيص ومدته وجتديده وحاالت

أعمال الترثيق ال جيرز الترخيص

سحبه وإلغائه ،والشروط الواجب سحبه وإلغائه ،والشروط الواجب
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القيام

طلبه دون رد.

هبا،
الالزمة

والشروط يف

القيام

إلصدار واإلجراءات

هبا،
الالزمة

إلصدار

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

يف القيام هبا ،والشروط واإلجراءات

توافرها يف طالب الترخيص ويف توافرها يف طالب الترخيص ويف

الالزمة إلصدار الترخيص ومدتوه

املكان الذي يزاول فيه أعماله املكان الذي يزاول فيه أعماله

وجتديده وحاالت سحبه وإلغائه،

املرخص له هبا وأيام ومواقيت املرخص له هبا وأيام ومواقيت

والشروط الراجوب ترافرهوا يف

العمل فيه ،والواجبات اليت يلتزم العمل فيه ،والواجبات اليت يلتزم

طالب الترخيص ويف املكان الوذي

املرخص بالقيام هبا والدفاتر املرخص بالقيام هبا والدفاتر

يزاول فيه أعماله املرخص له

عليه

سر

هبا وأيام ومراقيت العمول فيوه،
والراجبات ال يلتزم على املرخص

والسجالت

الواجب

عليه والسجالت

الواجب

إمساكها ،واجلزاءات اليت توقع إمساكها ،واجلزاءات اليت توقع
يف حقه عند املخالفة.
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يف حقه عند املخالفة.

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

القيام هبا والودفاتر والسوجالت

ويتضمن القرار الذي يصدره ويتضمن القرار الذي يصدره

الراجب عليه إمساكها ،واجلزاءات

الوزير يف هذا الشأن بيان الرسوم الوزير يف هذا الشأن بيان الرسوم

ال ترقع يف حقه عند املخالفة.

السنوية اليت يلتزم املرخص له السنوية اليت يلتزم املرخص له

ويتضمن القرار الذي يصدره الرزير

بأدائها ،على أال تتجاوز مخسمائة بأدائها ،على أال تتجاوز مخسمائة

يف هذا الشأن بيان الرسرم السنرية

دينار ،واألتعاب اليت تستحق عن دينار ،واألتعاب اليت تستحق عن

ال يلتزم املورخص لوه بأدائهوا

أعمال التوثيق اليت يقوم هبا أعمال التوثيق اليت يقوم هبا

والكفاالت ال جيب عليه تقدميها

املرخص له.

الستصدار الترخيص ،واالتعاب ال

940

املرخص له.

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

تستحق عن أعمال الترثيق ال يقرم
هبا املرخص له.

املادة الثانية

املادة الثانية

 قررت اللجنة استبدال كلمة
"باألمانة" بكلمة "بالذمة" الراردة
يف ااية املادة.
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املادة الثانية

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

وعلى ذل يكون نص املادة بعد
التعديل:
يستبدل بنص املوادة الثانيوة مون

املرسرم بقانرن رقوم ( )07لسونة
 0370بشأن الترثيق النص اآليت:
"يؤدي كاتب العودل واملرثقورن
املساعدون واملرخص هلم بوالترثيق
قبل مباشرة أعماهلم ميينوًا أمام وزير

يستبدل بنص املوادة الثانيوة مون

يستبدل بنص املوادة الثانيوة مون

املرسرم بقانرن رقوم ( )07لسونة املرسرم بقانرن رقوم ( )07لسونة
 0370بشأن الترثيق النص اآليت:
"يؤدي كاتب العدل واملرثقرن
املساعدون واملرخص هلم بالترثيق
قبل مباشرة أعماهلم ميينوًا أمام وزير
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 0370بشأن الترثيق النص اآليت:
"يؤدي كاتب العدل واملرثقرن
املساعدون واملرخص هلم بالترثيق
قبل مباشرة أعماهلم ميينوًا أمام وزير

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

العدل والشئرن اإلسوالمية بوأن

العدل والشئرن اإلسالمية بأن

العدل والشئرن اإلسالمية بأن

يقرمرا بأعمال وظوائفهم بالذموة

يقرمرا بأعمال وظائفهم باألمانة

يقرمرا بأعمال وظائفهم باألمانة

والصدق".

والصدق".

والصدق".

املادة الثالثة

املادة الثالثة

أ -تستبدل عبارة (وزيور العودل

دون تعديل

والشئرن اإلسوالمية) بعبوارة

املادة الثالثة
أ-

تستبدل عبارة (وزير العدل

والشئرن اإلسالمية) بعبارة (رئيس
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

(رئيس دائرة العدل) أينما وردت

دائرة العدل) أينما وردت يف

يف املرسرم بقوانرن  07لسونة

املرسرم بقانرن  07لسنة 0370

 0370بشأن الترثيق.

بشأن الترثيق.

ب -على وزيور العودل والشوئرن

ب -على وزير العدل والشئرن

اإلسالمية إصودار القورارات

اإلسالمية إصدار القرارات الالزمة

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانرن

لتنفيذ أحكام هذا القانرن خالل

خالل شهر من تاريخ إصداره.

شهر من تاريخ إصداره.
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

املادة الرابعة

املادة الرابعة

املادة الرابعة

على رئيس جملس الرزراء والورزراء

دون تعديل

على رئيس جملس الرزراء والرزراء

-كل فيما خيصوه -تنفيوذ هوذا

-كل فيما خيصه -تنفيذ هذا

القانرن ،ويعمل به بعد مضي مخسة

القانرن ،ويعمل به بعد مضي مخسة

وأربعني يرموًا من تاريخ نشره يف

وأربعني يرموًا من تاريخ نشره يف

اجلريدة الرمسية.

اجلريدة الرمسية.
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ملحق رقم ()5

تقرير جلنة املرافق العامة

والبيئة خبصوص مشروع
قانون باعتبار منطقيت فشت

اجلارم وفشت العظم حمميتني

طبيعيتني (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من
جملس النواب).
999

التاريخ  21 :فرباير 2012م

التقرير األول للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن مشروع قانون باعتبار منطقيت فشت اجلارم وفشت العظم حمميتني طبيعيتني
( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب )
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشرر رقم ( /011ص ل م ب ) 1100-9-9 /املؤرخ يف  11مار 1100م ،من دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثال  ،والذي مت مبرجبه إعادة مشروع قانرن باعتبار
منطق فشت اجلارم وفشت العظم حمميتني طبيعيتني ( املعد يف ضرء االقتراح بقانرن املقدم من
جملس النراب ) إىل اللجنة وذلك ملزيد من الدراسة ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم عرضه على اجمللس.
كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشرر رقم
( /971ص ل م ب ) 1100-01-9 /املؤرخ يف  11ديسمرب 1100م ،من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثال  ،والذي مت مبرجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها
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اخلاص هبذا املشروع ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور األول ،على أن ترفع اللجنة
تقريرها يف مرعد أقصاه أسبرع من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانرن يف اجتماعها اخلامس املرافق  7أبريل 1100م ،مون دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثال .
( )6تدارست اللجنة مشروع القانرن يف اجتماعها الثواين املرافوق  13ديسومرب 1100م،
واجتماعها الثال املرافق  10فرباير 1101م من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصول
التشريعي الثال .
( )7تقدمت اللجنة بطلب متديد فترة تقد التقرير اخلاص مبشروع القانرن بتواريخ
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ديسمرب  ،1100فيما تقدمت بطلب متديد ثانٍ بتاريخ  1فرباير .1100
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الرثائق املتعلقة مبشروع القانرن مرضرع النظور والو
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية مبجلس الشرر ( .مرفق) مرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين( .مرفق) مرئيات اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية( .مرفق) مرئيات وزارة الطاقوووة( .مرفق) -قرار جملس النراب ومرفقاته( .مرفق)
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 مشروع القانرن املذكرر ومذكرتا احلكرمة و دائرة الشؤون القانرنية بشأنه( .مرفق) مرسرم بقانرن رقم ( )1لسنة  0333بشأن محاية احلياة الفطرية( .مرفق) مرسرم بقانرن رقم ( )11لسنة  1111بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروةالبحرية( .مرفق)

 قانرن رقم ( )11لسنة  1111بشأن محاية الشراطئ والسراحل واملنافذ البحرية.(مرفق)

 قانرن رقم ( )1لسنة  1111باملرافقة على اتفاقي االستكشا واملشاركة يف اإلنتاجبني حكرمة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال األمريكية وشركة
 PTTEPالتايلندية( .مرفق)

( )1وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها اخلامس خالل دور االنعقاد العادي األول مـن
الفصل التشريعي الثالث كل من :
 اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية: .0الدكترر عادل خليفوة الزيانوي

املودير العوام لوإلدارة العاموة حلمايوة البيئوة
واحلياة الفطرية.

 .1السيدة مجيلوة يرسوف الرطين

املستشار القانرين للهيئة.

 .9السيود عبدالقوادر سعيد مخيس

رئيس وحدة الرقابة البحرية.

 وزارة الطاقــــة: .0املهند أنورر سلموان خلوف

مدير عام االستكشا وهندسة البترول-
بابكر.
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 .1السيد عووادل خليول املؤيود

نائب الرئيس التنفيذي -شركة تطرير
البترول.

( )10كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
-

الدكتـور حممـد عبداهلل الدليمي

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 -وترىل أمانة سور اللجنة السيدة خولـة هاشـم ،والسيدة سهري عبداللطيف.

ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
تر جلنة الشؤون التشريعية والقانرنية عدم سالمة مشروع قانرن باعتبار منطق فشت
اجلارم وفشت العظم حمميتني طبيعيتني (املعد يف ضرء االقتراح بقانرن املقدم من جملس النراب)،
من الناحيتني الدستررية والقانرنية ما مل يتم تعديله وفق ما يلي:
 .0أن يتم إضافة االتفاقيات ذات الصلة ال صادقت عليها مملكة البحرين بشأن البيئة ومنها على
سبيل املثال اتفاقية التنرع البيرلرجي يف ديباجة مشروع القانرن.
 .1املادة ( )1من مشروع القانرن مل حتدد مساحة كل من الفشتني ،كما أن تعديل جملس النراب
للمادة وحتديد مساحة فشت العظوم بوو ( )111كوم ،1ومسواحة فشوت اجلوارم
بو ( )171كم ،1جاء مبالغوًا فيه وال يتفق مع اخلرائط والبيانات املرفقة مع قرار جملوس
النراب.
كما جاء يف ااية املادة ( )1من مشروع القانرن انه "وتقع مجيع التصـرفات بالتملـ يف
الفشتني وحزام االرتداد باطلة حبكم القانون ،وال جيوز توثيقها" .وهبذا الشأن جيب االطالع
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على وثائق امللكية والتصرفات املطالب ببطالاا باعتبار أنه إذا ما متوت وفقواً لإلجوراءات
القانرنية أصبحت حقاً مكتسباً للملكية ألصحاهبا وفق صحيح القوانرن وال جيورز إبطاهلوا
مبقتضى النص املشار إليه أعاله من مشروع القانرن مما نرصي معه بضرورة التحقق من األمر
مع اجلهات املعنية وإال فإنه جيب حذ هذه الفقرة من املادة رقم ( )1واإلشارة هبذا الشوأن
إذا ما متت هناك تصرفات ناقلة للملكية أن تلجا الدولة إىل تطبيق قانرن االستمالك للمنفعوة
العامة.
 .9املادة ( )7من مشروع القانرن نصت على عقربات معينة على كل من خيالف أحكام القانرن،
دون أن تنص على أي من األعمال احملظررة ال يشكل ارتكاهبا جرمية جنائية ،األمر الوذي
جيعل نص هذه املادة مشربوًا بشبهة عدم الدستررية؛ ألنه خيالف نص املادة ( )11الفقرة (أ)
من الدسترر وال نصت على أنه " ال جرمية وال عقربة إال بناءً على قانرن " ،وهذا الونص
الدسترري يقتضي أن حتدد النصرص القانرنية الفعل اجملرّم بشكل واضح ال غمرض فيه ،حىت
يكرن املخاطبرن بالقانرن على بينة من أمرهم .إال أن تعديل جملس النراب هلذه املوادة أزال
عنها شبهة عدم الدستررية وبالتايل يتعني األخذ هبذا التعديل أو بتعديل آخر يتنواول حتديود
األفعال اجملرمة بشكل دقيق.
 .7املادة ( )7من مشروع القانرن إذا ما مت تعديلها على النحر املبني أعاله تغين عن املادة ( )3من
مشروع القانرن وبالتايل يتعني الترصية حبذفها.

ثالثـًا :رأي اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية و البيئة واحلياة الفطرية:
متثل رأي اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية و البيئة واحلياة الفطرية يف جانبني ومها:
أوالً -اجلانب القانوين:
أن غالبية املراسيم ال تصدر باسم جاللة امللك مبملكة البحرين تأخذ مبدأ اإللزام مبا جواء
فيها من نصرص ومراد ،حي أن هذه النصرص تعترب واجبة التطبيق عن طريق الورزارة املعنيوة
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بذات الشأن متمثلة بترجيهات وتعليمات الرزير اخلاصة بتنفيذ نصرص املرسرم القانرنية علوى
أرض الراقع ،وأن مسألة تفريض املهام تعهد إىل اجلهة اإلدارية ال يصدر بتحديودها املراسويم
بتنفيذ أحكام هذا القانرن والقرارات املنفذة له هبد احملافظة على سالمة آلية التنفيذ ،وللجهوة
املذكررة أن تعمل ما تراه مناسبًا يف تنفيذ ما جاء بنصرص املراسيم.
ثانيًا -اجلانب الفين:
أن حتديد وانتقاء وإعالن املناطق احملمية البحرية يتطلب إجراء ختطيط بيئي استراتيجي يراعى
فيه التكامل مع باقي القطاعات األخر  ،كالقطاع العمراين ،والصناعي ،والنفطي ،والتجواري،
والثقايف ،والسياحي ،والزراعي ،والصيد البحري ،ويتم خالل هذه العملية تبين آلية حمددة قائموة
على أسا علمي تأخذ بعني االعتبار املنظرر الشامل جلميع املراقع البحرية املرشحة للحمايوة يف
املياه اإلقليمية ،ويتطلب ذلك إجراء مسرحات بيئية مكثفة هتد إىل التعر علوى اخلصوائص
البيئية للمراقع املختلفة ،كما جتر أيضًا مسرحات مساندة تتعلق باخلصائص الثقافية ،والتارخيية،
واالجتماعية ،واالقتصادية لتلك املراقع ،ويف ضرء خمرجات تلك املسرحات يتم ترتيب املراقوع
املرشحة للحماية وفقًا ألولريتها .وتؤكد اهليئة على أنه مت إجراء عدد من املسرحات البيئية الو
غطت مجيع املياه اإلقليمية ململكة البحرين.
كما أوضحت اهليئة أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين وبتعاون وثيق مع اهليئوة
العامة حلماية الثروة البحرية و البيئة واحلياة الفطرية ،وباقي املؤسسات الرمسية املعنية قد شورعت
منذ عام 1101م يف تنفيذ مشروع طمرح يهد إىل إعداد خطة إدارة بيئية متكاملة للمنواطق
الساحلية الضحلة والبحرية العميقة يف مملكة البحرين ،ومن املؤمل أن يغطوي هوذا املشوروع
االستراتيجي الطمرح مجيع املياه اإلقليمية ململكة البحرين وستحدد خمرجاتوه طوط إسوتخدام
األراضي يف خمتلف املناطق الساحلية والبحرية يف اململكة .ويؤمل أن يساهم هوذا املشوروع يف
حتديد مراقع ومساحة املناطق احملمية املقترحة يف املناطق الساحلية ،وكذلك املناطق البحرية العميقة

999

وهر ما جيعله مشروع رائد واألول من نرعه يف اخلليج العريب .وأخريًا تتفق اهليئة بصررة عامة
مع األمهية البيئية لبعض املراقع يف فش العظم واجلارم ،إال أن املسرحات البيئية واالقتصادية ال
أجريت أوضحت بأن هناك مناطق أخر يف املياه اإلقليمية تتصف حبساسية بيئية واقتصادية أعلى
من الفشتني املذكررين ،كما تضم تنرع بيرلرجي ومرارد مسكية هامة اقتصواديًا واجتماعيًوا،
ويفترض أن حتظى هذه املراقع بأولرية يف مشروع احلماية القانرنية.
كما تر اهليئة العامة أن املصلحة الرطنية تتطلب أن يتم إعالن املناطق احملمية اجلديدة باتبواع
اآللية املقرة من قبل اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئية واحلياة الفطرية يف ضرء التشريعات
القانرنية ذات العالقة ،وذلك لضمان أن حتظى املناطق البحرية بأولرية يف احلماية البيئية تترافوق
وحساسيتها البيئية ،والثقافية ،والتارخيية ،واالجتماعية ،واالقتصادية.
وعليه تقترح اهليئة بأن يتم تأجيل طرح مشروع إصدار مرسرم بقانرن محاية فش العظم واجلارم
بشكله احلايل وباملساحة املذكررة مبسردة القانرن إىل أن يتم االنتهاء مون املخطوط اهليكلوي
التفصيلي ململكة  1191يف عام 1100م.
رابعــًا :رأي وزارة الطاقة (مرفق):
تر وزارة النفط والغاز أن مشروع القانرن باعتبار منطق فشت اجلارم وفشوت العظوم
حمميتني طبيعيتني مل يأخذ يف االعتبار االلتزامات املترتبة على عاتق اململكة مبرجوب االتفاقيوات
املرقعة مع شركة أوكسيدنتال األمريكية وشركة  PTTEPالتايلندية ،وهذه التزامات تتعارض
مع بعض نصرص مشروع القانرن املذكرر ،ومن أمثلة هذا التعارض أن أعموال االستكشوا
والتنقيب طبقًا لالتفاقيات املذكررة قد تتطلب ردم مناطق حمدودة املساحة من منطق الفشوتني
ومن مث تتعارض مع املادة الرابعة من مشروع القانرن( .مرفق نسخة من املواد اليت تعىن بالشأن
البيئي يف هذه االتفاقيات مع ترمجتها باللغة العربية من قبل الوزارة)
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خامسـًا  :رأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين (مرفق):
وصل للجنة املرافق العامة والبيئة مرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين بتواريخ 17
فرباير  ،1101وتضمنت املرئيات عورض (  )POWERPOINT PRESENTATIONيرضوح
جهرد مملكة البحرين يف محاية البيئة البحرية واإلطار القانرين وأولريات احلماية للمناطق احملمية يف
اململكة.
سادسـًا  -رأي اللجنة :
اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العموراين ورأي احلكرموة،
ومالحظات دائرة الشؤون القانرنية ،وعلى قرار جملس النراب ومرفقاتوه ،ورأي ومالحظوات
املستشار القانرين لشؤون اللجان باجمللس ،كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشوريعية
والقانرنية باجمللس ،والقاضي بعدم سالمة مشروع القانرن من الناحيتني الدسوتررية والقانرنيوة،
وبعد االستئنا برأي كل من اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطريوة ،ووزارة
الطاقووووة ،رأت اللجنة التمسك بترصية اللجنة السابقة والقاضي بعدم املرافقة على مشروع
القانرن من حي املبدأ لألسباب التالية:
 .0إن التشريعات احلالية تفي بالغرض وخاصة املرسرم بقانرن رقم ( )1لسنة  0333بشأن
محاية احلياة الفطرية  ،إذ تكفل مراده احلماية للمحميات ،حي ختتص اهليئة العامة حلماية
الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية وفقًا للمادة ( )7بدراسة طبيعة البيئة البحرية والربية
بقصد حتديد املناطق احملمية فيها ،كما أن هناك قرانني عنيت حبماية البيئة منها املرسرم
بقانرن رقم ( )11لسنة  1111بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية ،والقانرن
رقم ( )11لسنة  1111بشأن محاية الشراطئ والسراحل واملنافذ البحرية ،وعليه تر اللجنة
ال حاجة إلصدار تشريع جديد يتناول ما تتناوله تشريعات أخر .
 .1إن املخطط االستراتيجي اهليكلي ململكة البحرين قد حدد خط الدفان النهائي للمملكة حىت
عام 1191م ،حي مت التأكيد على أمهية احملافظة على البيئة البحرية وخصرصًا فش العظم
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مت تصنيف املناطق

واجلارم ،وقد تطرق هذا املخطط إىل الرضع البيئي للمملكة ،حي
البحرية حبسب أمهيتها البيئية.
 .9قامت حكرمة مملكة البحرين بالترقيع على أربع اتفاقيات مع كل من شرك ()PTTEP
التايلندية و( )OCCIDENTALاألمريكية؛ لالستكشا يف القراطع البحرية ،وإن
فشت اجلارم يقع ضمن حدود القاطع رقم ( )1وفشت العظم يقع ضمن حدود القاطع رقم
( ،)9ونظرًا ألن االتفاقيات املتعلقة بالقراطع البحرية املذكررة صدر بالتصديق عليها القانرن
رقم ( )1لسنة ( 1111مرفق) ،فإنه يترتب على املرافقة على هذا املشروع إخالء حكرمة
مملكة البحرين بااللتزامات ال تضمنتها االتفاقيات املذكررة.
 .7إن إقرار مشروع القانرن له تداعيات اقتصادية وتنمرية كبرية على اململكة ،حي إن إصدار
القانرن سيعيق العمليات اإلستراتيجية اهلامة وال ختدم األجيال كالتنقيب عن النفط والغاز
يف كل من فش العظم واجلارم ،وذلك أن مشروع القانرن يضع قيرد صارمة على التصر
بالفشتني املذكررين ،األمر الذي يتعارض مع ضرورة استغالل املرارد املرجردة فيهما.
 .3إن اللجنة تر أن إصدار قانرن حلماية فش العظم واجلارم يتطلب إصدار قرانني أخر
حلماية كل حممية على حدة ،وهذا ال ميكن القبرل به ،إذ أن مجيع احملميات يتم تنظيمها
ومحايتها مبرجب تشريع مرحد وهذا ما سلكه املشرع البحريين يف املرسرم بقانرن رقم ()1
لسنة  0333بشأن محاية احلياة الفطرية ،و املرسرم بقانرن رقم ( )11لسنة  1111بشأن
تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية ،والقانرن رقم ( )11لسنة  1111بشأن محاية
الشراطئ والسراحل واملنافذ البحرية.

سابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 93من الالئحة الداخلية جمللس الشرر  ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
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 .3سعادة املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

مقررًا أصليــًا

 .4سعادة األستاذ فؤاد أمحـــد احلاجـــي

مقررًا احتياطيـًا

ثامنـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضرء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانرن ،فإن اللجنوة

ترصي بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باعتبار منطقيت فشت اجلارم وفشـت
العظم حمميتني طبيعيتني ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ).
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعة حممد مجعة الكعيب

فؤاد أمحد احلاجي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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التاريخ  23 :مارس 2111م

سعادة األستاذ /فؤاد أمحد احلاجي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

املوضوع  :مشروع قانون باعتبار منطقتـي فشـ
طبيعيت

اجلـارم وفشـ

الع ـم حمميتـ

(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب).

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتىىىاريخ  8فبرايىىىر 2100م ،أرفىىىق معاااالي السااايد علاااي بااان صاااال الصاااال رسااايل
الم لل ،ضمن كتابه رقىم ( 55ص ل ت ق ،)2100 -2 -3 /نسىخة مىن مشاروع قاانون
باعتبار منطقتي فشت ال ارم وفشت العظم م ميتين طبيعيتين (المعد في ضوء ا قتراح
بقااانون المقاادم ماان م لاال النااوا )  ،عمككرتىىه اضيوىىاحةة إلىىج ل اىىة اللىىيعي التلىىرييةة
عالكانمنةة ،عبل لمااقلته عإب ا المالحظات علةه لل اة المرافق اليامة عالبةئة.
عبتىىىماريخ  23فبرايىىىر ،ع 6مىىىار

 ،ع 23مىىىار

 2100عكىىى ت ل اىىىة اللىىىيعي

التلىىرييةة عالكانمنةىىة ا تماعات ىىا التاسىىر عاليانىىر عالثىىاني علىىر ،حةىىث اطليىىت علىىج
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ملىىرعع الكىىانمي ،عمككرتىىه اضيوىىاحةة ،عبل ى بضوىىمر المستلىىارين عاال ت ا ىىةةن
الكانمنةةن بالم لس.

عبي االطالع علج ال ستمر عملرعع الكانمي ،عبي الم اعلة عالاكاش تالحظ الل اة علىج
ملرعع الكانمي مايلي :
 .5أي يتم إضافة االتفاقةات بات ال لة التي

ادقت علة ا مملكة البضرين بلأي البةئة عما ا

علج سبةل المثال اتفاقةة التامع البةملم ي في ديبا ة ملرعع الكانمي.
 .6المادة ( )2من ملىرعع الكىانمي لىم تضى د مسىاحة كىل مىن الفلىتةن ،كمىا أي تيى يل م لىس
الاىىمال للمىىادة عتض ي ى مسىىاحة فلىىت اليظىىم ب ى ( )261كىىم ،2عمسىىاحة فلىىت ال ىىارم ب ى
( )201كم ،2ا مبالغ ًا فةىه عال يتفىق مىر الخىراال عالبةانىات المرفكىة مىر قىرار م لىس
الامال.
كما ا في ن اية المادة ( )2من ملرعع الكانمي انه "وتقع جميع التصرفات بالتملك فاي
ال شاتين وحامام ا رتاداد باطلااة ب كام القاانون ،و ي اوا تو يقاااا" .عب ىكا اللىأي ي ى
اضطالع علج عثااق الملكةة عالت رفات المطال ببطالن ىا باعتبىار أنىه إبا مىا تمىت عفكىا ً
لإل ىىرا ات الكانمنةىىة أ ىىبضت حك ىا ً مكتسىىبا ً للملكةىىة أل ىىضاب ا عفىىق

ىىضةا الكىىانمي عال

ي مز إبطال ىا بمكتوىج الىال الملىار إلةىه أعىالش مىن ملىرعع الكىانمي ممىا نم ىي ميىه
بورعرة التضكق من األمر مر ال ات المياةة عإال فإنه ي

حكف هكش الفكرة من المىادة

رقم ( )2عاضنارة ب كا اللأي إبا ما تمت هااك ت رفات ناقلة للملكةة أي تل ا ال علىة إلىج
تطبةق قانمي االستمالك للمافية اليامة.
 .2المادة ( )0مىن ملىرعع الكىانمي ن ىت علىج عكمبىات ميةاىة علىج كىل مىن يخىال

أحكىام

الكىىانمي ،دعي أي تىىال علىىج أأل مىىن األعمىىال المضظىىمرة التىىي يلىىكل ارتكاب ىىا ريمىىة
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اااةة ،األمىر الىكأل ي يىل نىل هىكش المىادة ملمبى ًا بلىب ة عى م ال سىتمريةف ألنىه يخىال
نل المادة ( )21الفكرة (أ) من ال ستمر عالتي ن ت علج أنه " ال ريمىة عال عكمبىة إال
باىىا ً علىىج قىىانمي " ،عهىىكا الىىال ال سىىتمرأل يكتوىىي أي تضى د الا ىىمص الكانمنةىىة الفيىىل
الم ىىرم بلىىكل عاضىىا ال يمىىمت فةىىه ،حتىىج يكىىمي المخىىاطبمي بالكىىانمي علىىج بةاىىة مىىن
أمرهم .إال أي تي يل م لس الامال ل كش المادة أزال عا ا نب ة عى م ال سىتمرية عبالتىالي
يتيةن األ ك ب كا التي يل أع بتي يل آ ر يتااعل تض ي األفيال الم رمة بلكل دقةق.
 .8المادة ( )0من ملرعع الكانمي إبا ما تم تي يل ا علج الاضم المبةن أعالش تغاىي عىن المىادة
( )5من ملرعع الكانمي عبالتالي يتيةن التم ةة بضكف ا.
رأي الل نة :
ترا الل اة ع م سالمة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت ال ارم وفشت العظم
م ميتين طبيعيتين (المعد في ضوء ا قتراح بقانون المقدم مان م لال الناوا ) ،مىن
الااحةتةن ال ستمرية عالكانمنةة ما لم يتم تي يله عفق ما تمت اضنارة إلةه أعالش.

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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