املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة حقوق اإلنسان
بخصوص المرسوم بقانون
رقم ( )20لسنة 2016م
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )26لسنة 2014م بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان.
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التاريخ 12 :فبراير 2017م

تقرير جلنة حقوق اإلنسان
حول املرسوم بقانون رقم ( )20لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة 2014
بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

مقدمة:
بتاريخ  29يناير 2017م ،وبموجب الخطاب رقم ( 452ص ل ح إ /ف 4
د  ،)3أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
إلى لجنة حقوق اإلنساااان نساااخة من المرسوووبم بوا بق ر(م  )20لسووو 2016
بتعديل بعض أحكام الوا بق ر(م  )26ل س  2014بإ شاء المؤ س س البط ي
لحوبق اإل ساق؛ لمناق شته ودرا سته وإعداد تقرير ب شأنه مت ضمنـ لااااااااا رأ اللجنة
لعرضه على المجلس الموقر.
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ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -1تدارسا

اللجنة المرسااوم بقانون المورور قبل ورود قرار مجلس النواب بشااأنه

في االجتماعين التاليين:

 -2تدارساا

الرقم

االجتماع

التاريخ

1

الثالث

 28بفمبر 2016م

2

الرابع

 18ي اير 2017م

اللجنة المرسااوم بقانون المورور بعد ورود قرار مجلس النواب بشااأنه

في االجتماع التالي:
الرقم

االجتماع

التاريخ

1

الخامس

 1فبراير 2017م

 -3اطلع اللجنة أثناء دراستها المرسوم بقانون ،على الوثائق المتعلقة به وهي:
أ .المرسوم بقانون وموررته اإليضاحية.

مرفق)

ب .قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون.
ج .رأ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

مرفق)

مرفق)

د .موررة مقدمة من سعادة األستاو رضا عبدهللا فرج عضو لجنة حقوق
اإلنسان.

 -4دع

مرفق)

اللجنة إلى اجتماعها الخامس:

 المؤسس البط ي لحوبق اإل ساق :حيث حضر ممثالل عنها: .1السيـد /عبـدهللا أحمد الـدرازي

ائب رئيس المؤسس .

 .2السيد /ياسر غا م شاهيق

األميق العام المساعد.

122

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة:
المستشار الوا ب ي المساعد.

 .1السيد /محمد أحمد محمد عبدهللا

 تولى إعداد تقرير اللجنة السيد جباد مهدي محفبظ أمين سر اللجنة.
ً

ثانيا :رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:
أبد

المؤساااساااة الوطنية لحقوق اإلنساااان توافقها مع ما انتهى إليه قرار مجلس

النواب ب شأن المر سوم بقانون ،وأفاد ممثلوها بأن المر سوم بقانون قد صدر من سجما ل
مع مبادئ باريس المتعلقة بمررز المؤسسا الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان،
و"المالحظا

العامة" للجنة الفرعية المعنية باالعتماد والمنبثقة عن التحالف الدولي

للمؤسااسااا الوطنية لحقوق اإلنسااان ،باإلضااافة إلى المالحظا

التي أوردتها اللجنة

الفرعية المعنية باالعتماد ،التي خلص إلى تصنيف واعتماد المؤسسة الوطنية ضمن
الفئة (ب) ،لغرض تقويتها ومنحها المزيد من الصااااالحيا الالزمة لتحقيق األهداف
التي أنشاااأ من أجلها ورفع تصااانيفها دوليلا بما يجساااد التزام المملرة بصاااون حقوق
اإلنسان في منظومة الدولة من جانب ،ولتتبوأ المؤسسة الوطنية مرانتها الطبيعية بين
نظيراتها في المجتمع الدولي في جانب آخر.
ً

ثالثـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ارتأ لجنة الشااؤون التشااريعية والقانونية سااالمة المرسااوم بقانون من الناحيتين
الدستورية والقانونية.
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ً

رابعا :رأي اللجنة:
تدارسا اللجنة المرسوبم بوا بق ر(م  )20لسو  2016بتعديل بعض أحكام
الوا بق ر(م  )26لسوووو  2014بإ شوووواء المؤسووووسوووو البط ي لحوبق اإل سوووواق؛
واطلع على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.
وبعد االطالع على المرسوم بقانون المورور وموررته اإليضاحية ،وبعد االطالع
على قرار مجلس النواب ،والرأ القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والو
جاء مؤردلا لسالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ،وبعد تدارس
اآلراء والمالحظا
بمالحظا

من قبل الساااااااادة أعضااااااااء اللجنة ،واالساااااااتئناس

التي أبدي

المؤساااساااة الوطنية لحقوق اإلنساااان ،واالساااتماع لمالحظا

المساااتشاااار

القانوني المساعد؛ رأ اللجنة أن من األهمية الموافقة على قرار مجلس النواب.

ويتبين من خالل التعااديال

التي أجريا

على القااانون النااافااو أن الهاادف هو

المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من أحرام وما
تناااولااه تقرير (بيااان االمتثااال لمبااادئ باااريس – اللجنااة الفرعيااة باااالعتماااد التااابعااة
للتحالف العالمي للمؤساااااااساااااااا الوطنية لحقوق اإلنساااااااان) من مالحظا
القانون ،حيث تناول هوا التقرير عدة مالحظا

على هوا

انته بتصااانيف المؤساااساااة الوطنية

لحقوق اإلنسااااااان بمملرة البحرين بتصاااااانيف (ب) ،األمر الو ترون معه عضااااااوية
مملرة البحرين مقتصرة على المراقبة دون التصوي والمشاررة.
وحرصاااا على الحفاظ على دور مملرة البحرين البارز في مسااايرة اإلصاااالح
ل
ودعم حقوق اإلنسااان ،جاء

ضاارورة إدخال التعديال

المقترحة على قانون إنشاااء

المؤسااسااة الوطنية لحقوق اإلنسااان ،وولك من أجل الحصااول على تصاانيف (أ) ونيل
حق المشااااررة والتصاااوي  ،وتعزيز مرانة مملرة البحرين في مجال حقوق اإلنساااان
من خالل دعم المؤساااااااساااااااة لتتبوأ مرانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في
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العالم ،حيث إن الدول التي يتم تصاااانيفها ضاااامن الفئتين (ب وج) تسااااتطيع أن تطلب
مراجعة تصاااااانيفها في أقرب موعد للمراجعة ،وبما أن المراجعة تتم خالل شااااااهر
مايو ونوفمبر ،لولك صااادر المرساااوم بقانون محل الدراساااة بتعديل القانون النافو ليتم
تقديم المراجعة في أقرب وق ممرن.
ويتألف المرسوم بقانون  -فضال عن الديباجة  -من خمس مواد :جاء المادة
األولى باساااتبدال ( )8مواد تضااامن بعضاااها اساااتبدال بعض المواد ،والبعض اآلخر
استبدال بعض البنود في هوه المواد ،وقد تناول األحرام المستبدلة النص على جواز
اختيار أعضاااء مجلس مفوضااي المؤسااسااة الوطنية لحقوق اإلنسااان من بين أعضاااء
السااااااالطة التشاااااااريعية على أال ترون لهم األ لبية في مجلس المفوضاااااااين ،ولهم أن
يشااارروا في النقاد دون أن يرون لهم صااو معدود ،وأن يصاادر أمر ملري بتحديد
آلية وإجراءا وضاااوابط اختيار أعضااااء مجلس المفوضاااين ،رما تم النص على أن
يرون في عضاااوية مجلس المفوضاااين أعضااااء متفر ون وأعضااااء ير متفرعين،
وعلى منح أعضاااااااء مجلس المفوضااااااين الحق في القيام بزيارا معلنة و ير معلنة
لرصااد أوضاااع حقوق اإلنسااان في أمارن االحتجاز ،فضااال عما تناولته تلك األحرام
من إلزام الجها الرسمية بإعداد الردود والمالحظا على تقرير المؤسسة.
أما المادة الثانية فقد اسااااتبدل عبارة الالئحة الداخلية بعبارة الالئحة التنفيوية.
وجاء

المادة الثالثة بإضااااافة بندين للمادة األولى تضاااامنا تعريف العضااااو المتفر

والعضااااااو ير المتفر  ،رما تم إضااااااافة عبارة " أن يهيأ المبنى ل شااااااخاص وو
مرررا
اإلعاقة "...إلى نهاية المادة ( ،)2فضااااااال عن إضااااااافة مادة جديدة برقم ()5
ل
تنص على حظر تضااارب المصااالح ألعضاااء مجلس المفوضااين ،وفقرة أولى للمادة
( )10تنص على أن أعضااااااء مجلس المفوضاااااين ير قابلين للعزل إال وفقلا ألحرام
هوه المادة ،وبند برقم ( ) إلى المادة ( )12يتعلق بعقد المؤسااسااة للقاءا والفعاليا
المشتررة ،والتواصل المباشر مع من يدّعي التعرض أل شرل من أشرال االنتهاك.
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وأما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد نصااا على إضاااافة عناوين لمواد القانون
وأخيرا جاء
وولك لجعل القانون أرثر إيضا لحا،
ل
ً

رابعا :اختيار مقرري املوضوع األلصل

المادة الخامسة تنفيوية.

واالحتياط :

إعماالل لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفق اللجنة على اختيار رل
من:
موررا أصليًا
ً

 .1سعادة األستاذ خميس حمد الرميحي
 .2سعادة األستاذ عبدالبهاب عبدالحسق الم صبر
ً
خامسا :تولصية اللجنة:
 -الموافقة على المرسبم بوا بق ر(م  )20لس

موررا احتياطيًا.
ً

 2016بتعديل بعض أحكام

الوا بق ر(م  )26لس  2014بإ شاء المؤسس البط ي لحوبق اإل ساق.

واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه،،،

أمحد مهدي احلداد

درويش أمحد املناع

رئيس لج حوبق اإل ساق

ائب رئيس لج حوبق اإل ساق
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التاريخ  8 :فبراير 2017م

سعادة األستاذ  /أمحد مهدي احلداد احملرتم
رئيــس جلنــة حقوق اإلنسان
الموضوع :المرسبم بوا بق ر(م  )20لس

 2016بتعديل بعض أحكام الوا بق

ر(م  )26لس 2014م بإ شاء المؤسس البط ي لحوبق اإل ساق.

تحي طيب ببعد،

بتاريخ  29يناير 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  453ص ل ت ق  /ف  4د  ،)3نسخة من المرسبم
بوا بق ر(م

 )20لس

 2016بتعديل بعض أحكام الوا بق ر(م  )26لس

2014م بإ شاء المؤسس البط ي لحوبق اإل ساق ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة حقوق اإلنسان.
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وبتاريخ  8فبراير 2017م ،عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا
الثالث عشر ،حيث اطلعت على المرسوم بقانون ،وقرار مجلس النواب بشأنه ،وولك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانته

اللجنة – بعد المداولة والنقاد – إلى عدم مخالفة المرساااوم بقانون لمبادئ

وأحرام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسبم بوا بق ر(م  )20لس  2016بتعديل بعض أحكام
الوا بق ر(م  )26لس

2014م بإ شاء المؤسس البط ي لحوبق اإل ساق ،من

الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية
التشيك ،المرافق للمرسوم رقم
( )50لسنة 2016م.
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التاريخ  15 :فرباير 2017م

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة مجهورية التشيك
املرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة 2016م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/460ص ل خ أ /ف 4د )3املؤرخ يف
 5فرباير 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون ابلتصديق
على اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية التشيك ،املرافق
للمرسوم رقم ( )50لسنة 2016م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

130

أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
 .1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها التاسع املوافق  13فرباير 2017م.
 .2اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبشت تتروع القانون موضت تتوع النظر واليت
اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املواصالت واالتصاالت( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) االتفاقية املذكورة( .مرفق) .3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة املواصالت واالتصاالت ،وقد حضر: .1السيدة ابتسام حممد الشمالن

مدير إدارة النقل اجلوي.

 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .1السيد حممد عبدالرمحن احليدان
.2

السيد يوسف يعقوب العباد

رئيس قسم االتفاقيات ابإلدارة القانونية.
ابحث قانوين.
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 -شت ت تتارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة

لس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال والبة

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة ستر اللجنة السيدة سهيا عبدالل يف.اثني ـاا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الش ت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت ت تتورى س ت ت تتالمة مش ت ت تتروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

اثلثـ ـ ـاا -رأي وزارة املواصالت واالتصاالت:
بينت وزارة املواص ت ت ت ت ت تتالت واالتص ت ت ت ت ت تتاالت أمهية االتفاقية يف تطوير النقل اجلوي بني مملكة
البحرين ومجهورية التش ت تتيي ،فهي ىلدف إىل تش ت تتجيع حركة الططان بفتش ةطون مباش ت تترة من
غط ضت ترائ بني الطرفني املتعاقدين ،كما اش تتتملت االتفاقية على معظم املواد املوصت تى هبا من
قبل منظمة الططان املدين الدويل مثل السالمة اجلوية ،وترتيبات رموز الرحالت املشرتكة.
رابعـ ـ ـاا -رأي وزارة اخلارجية:
بينتتت وزارة اخلتتارجيتتة أن االتفتتاقيتتة ىلتتدف إىل تطوير وتعايا أطر التعتتاون يف جمتتال النقتتل
اجلوي بني البلدين ،كما أن هذه االتفاقية تتش ت ت ت تتابه مع العديد من االتفاقيات اليت س ت ت ت تتبق وأن
أبرمتها اململكة يف جمال اخلدمات اجلوية مع دول أةرى ،وأن االتفاقية ال تنطوي على خمالفة
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ألحكام الدس ت ت ت ت ت تتتور أو القوانني املعمول هبا مبملكة البحرين ، ،وأنه يلام لنفا ها أن تصت ت ت ت ت ت تتدر
بقانون عمالً حبكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من الدستور( .مرفق)

خامس ـ ـ ـاا -رأي اللجن ـة:
تدارستتت اللجنة مشتتروع القانون املذكور مع اجلهات املعنية ،واملستتتشتتار القانوين لشتتؤون
اللجان

لس ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشتتؤون التش تريعية والقانونية مبجلس الشتتورى

كدا لس ت تتالمة مش ت تتروع القانون من الناحيتني الدس ت تتتورية والقانونية ،كما اطلعت
والذي جاء مؤ ً
على قرار جملس النواب ومرفقاته بشتتأن مشتتروع القانون ،وعلى رأي كل من :وزارة املواصتتالت
واالتصاالت ،ووزارة اخلارجية.
وتتألف االتفاقية – فضت ت ت ت تالً عن الديباجة – من ( )25مادة وملحق واحد ،تض ت ت ت تتمنت
املادة ( )1أهم املص ت ت تتطلحات الواردة التفاقية ،وبينت املادة ( )2األحكام املتعلقة حلقوق
املنصتتوص عليها ل رش تش ت يل اخلدمات اجلوية الدولية على الطرق ا ددة يف جدول الطرق،
فيما أوضـ ــحت املاد ن ( )3و( )4آلية تعيني وترةيص التش ت ت ت يل ملؤس ت ت تست ت تتات النقل اجلوي
ووقف ممارستتة احلقوق ،وتناولت املادة ( )5نطاق تطبيق القوانني واألنظمة واإلجراءات ،فيما
تناولت املواد من ( )6حىت ( )19األحكام املتعلقة أبمن الططان وسالمة الططان ،واألحكام
اجلمركية ،واس ت ت ت ت ت تتتودام املطارات ،ومرافق الططان ،والعبور املباش ت ت ت ت ت تتر ،وبيع اخلدمات ،وحتويل
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اإليرادات ،والتعرفة ،والس ت ت ت تتعة ،والرما املش ت ت ت تترتك ،وجداول الرحالت ،واخلدمات البينية ،و ثيل
مؤس تستتات النقل اجلوي ،واملناولة األرضتتية ،وتوفط املعلومات ،فيما نصتتت املادة ( )20على
توثيق التعاون بني الطرفني من ةالل التش تتاور ست تواء عرب املناقش تتات أو املراس تتالت ،أما املادة
( )21فقد تناولت أحكام إجراء التعديالت على االتفاقية ،وتضت ت ت تتمنت املادة ( )22أحكام
تس ت تتوية املنازعات اليت قد تنش ت تتأ بني الطرفني حول تفس ت تتط أو تطبيق االتفاقية ،وتناولت املادة
( )23تس ت ت ت ت تتجيل االتفاقية وأية تعديالت عليها لدى منظمة الططان املدين الدويل ،ونص ت ت ت ت تتت
املاداتن ( )24و( )25على أحكام إهناء االتفاقية ،وأحكام دةوهلا حيا النفا .
وحدد ملحق االتفاقية الطرق املس تتموغ تش ت ت يلها من قبل مؤس ت تس تتات النقل اجلوي املعينة
من قبل كال الطرفني املتعاقدين.
وترى اللجنة أمهية االتفاقية يف تطوير ةدمات النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية التش ت ت ت ت ت تتيي ،و س ت ت ت ت ت تتتعراش أحكام االتفاق ية تبني أهنا ال تتعارش وأحكام
الدست تتتور ،وأنه يلام لنفا ها أن تصت تتدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من
الدس تتتور ،فقد أعدت هيئة التش ت تريع واإلفتاء القانوين مش تتروع قانون لتص تتديق على االتفاقية
املذكورة ،والذي يتألف -فض ت تالً عن الديباجة -من مادتني ،تضت تتمنت املادة األوىل التصت تتديق
على االتفاقية ،والثانية مادة تنفيذية.

وعلى لي توصتتي اللجنة ملوافقة من حيمل املبدأ على مشــروع قانون ابلتصــديق على
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اتفــاقيــة النقــل اجلوي بني حكومــة مملكــة البحرين وحكومــة مجهوريــة التش ـ ـ ـ ـ ـيــك ،املرافق
للمرسـ ــوم رقم ( )50لسـ ــنة 2016م  ،واملوافقة على مواد املش ت تتروع كما وردت يف اجلدول
املرفق.

سادسـ ـ ـاا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداةلية لس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اةتيار كل من:
 .1سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي
 .2سعادة األستاذ مسي صادق البحارنة

مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابعـ ـ ـ ـاا -توصيـة اللجنـة:
يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من آراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية النقل اجلوي بنيحكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية التشيك ،املرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة
2016م.
 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.135

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشربع (ا بق بالتصديق على اتفا(ي ال ول الجبي بيق حكبم مملك البحريق بحكبم جمهبري التشيك ،المرافق
للمرسبم ر(م  )50لس 2016م.
نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة
الديباج

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباج

الديباج

الديباج
حق حموود بق عيسوووووووى ل خليف و

دون تعديل
دون تعديل

حق حمووود بق عيسوووووووى ل خليفووو
ملك مملك البحريق.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاااااقيااااة النقاااال الجو

ملك مملك البحريق.

وعلى اتفاااااقيااااة النقاااال الجو
بين

بين

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

جمهورية التشاااايك الموقعة في مدينة

جمهورية التشاايك الموقعة في مدينة

المنامة بتاريخ  22يناير ،2016

المنامة بتاريخ  22يناير ،2016

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه

القانون اآلتي نصااااااه ،وقد صاااااادقنا

وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
المادة األبلى

المادة األبلى

المادة األبلى

صودق على اتفاقية النقل الجو بين
ُ

دون تعديل

دون تعديل

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة

المادة األبلى

صاااااااودق على اتفاقية النقل الجو
ُ
بين حرومة مملرة البحرين وحرومة

جمهورية التشاااايك الموقعة في مدينة

جمهورية التشاايك الموقعة في مدينة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المنااامااة بتاااريخ  22يناااير ،2016

المنااامااة بتاااريخ  22يناااير ،2016

والمرافقة لهوا القانون.

والمرافقة لهوا القانون.

المادة الثا ي

المادة الثا ي

المادة الثا ي

المادة الثا ي

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء

دون تعديل

دون تعديل

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء

والوزراء – رل فيما يخصه – تنفيو

والوزراء – رل فيما يخصه – تنفيو

أحرااام هااوا القااانون ،ويعماال بااه من

أحرااام هااوا القااانون ،ويُعماال بااه من

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة

اليوم التااااالي لتاااااريخ نشاااااااره في

الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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التاريخ 8 :فبراير 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطن

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك ،المرافق للمرسوم رقم ()50
لسنة 2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  5فبراير 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 461ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية التشيك ،المرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة 2016م ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخاراية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  8فبراير 2017م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا
الثالث عشر ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،وذلك بح ضور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية النقل
الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك ،المرافق للمرسوم رقم
( )50لسنة 2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية الخدمات الجوية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة
المجر ،المرافق للمرسوم رقم ()51
لسنة 2016م.
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التاريخ  15 :فرباير 2017م

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة اجملر
املرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة 2016م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/458ص ل خ أ /ف 4د )3املؤرخ يف
 5فرباير 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون ابلتصديق
على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجملر ،املرافق للمرسوم
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رقم ( )51لسنة 2016م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه.
أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
 .4تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها التاسع املوافق  13فرباير 2017م.
 .5اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبشت تتروع القانون موضت تتوع النظر واليت
اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املواصالت واالتصاالت( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) االتفاقية املذكورة( .مرفق) .6وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة املواصالت واالتصاالت ،وقد حضر: .2السيدة ابتسام حممد الشمالن

مدير إدارة النقل اجلوي.

 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .3السيد حممد عبدالرمحن احليدان

رئيس قسم االتفاقيات ابإلدارة القانونية.
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.4

ابحث قانوين.

السيد يوسف يعقوب العباد

 -شت ت تتارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة

لس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال والبة

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -توىل أمانة ستر اللجنة السيدة سهيا عبدالل يف.

اثني ـاا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الش ت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت ت تتورى س ت ت تتالمة مش ت ت تتروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

اثلثـ ـ ـاا -رأي وزارة املواصالت واالتصاالت:
بينت وزارة املواصتالت واالتصتاالت أمهية االتفاقية يف تطوير اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة ا ر ،فهي ىلدف إىل تشتتجيع حركة الططان بفتش ةطون مباشتترة من
غط ض ت ترائ بني الطرفني املتعاقدين ،واليت س تتتعود بفوائد عديدة على البلدين ،كما اش تتتملت
االتفاقية على معظم املواد املوص ت ت ت ت ت تتى هبا من قبل منظمة الططان املدين الدويل مثل الس ت ت ت ت ت تتالمة
اجلوية ،وتبادل رموز الرحالت إبشراك طرف المل ،ومحاية البيئة.
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رابعـ ـ ـاا -رأي وزارة اخلارجية:
بينتتت وزارة اخلتتارجيتتة أن االتفتتاقيتتة ىلتتدف إىل تنظيم اخلتتدمتتات اجلويتة بني حكومتتة مملكتتة
البحرين وحكومة ا ر ،كما أن هذه االتفاقية تتشتابه مع العديد من االتفاقيات اليت ستبق وأن
أبرمتها اململكة يف جمال اخلدمات اجلوية مع دول أةرى ،وأن االتفاقية ال تنطوي على خمالفة
ألحكام الدس ت ت ت ت ت تتتور أو القوانني املعمول هبا مبملكة البحرين ، ،وأنه يلام لنفا ها أن تصت ت ت ت ت ت تتدر
بقانون عمالً حبكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من الدستور( .مرفق)

خامس ـ ـ ـاا -رأي اللجن ـة:
تدارستتت اللجنة مشتتروع القانون املذكور مع اجلهات املعنية ،واملستتتشتتار القانوين لشتتؤون
اللجان

لس ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشتتؤون التش تريعية والقانونية مبجلس الشتتورى

كدا لس ت تتالمة مش ت تتروع القانون من الناحيتني الدس ت تتتورية والقانونية ،كما اطلعت
والذي جاء مؤ ً
على قرار جملس النواب ومرفقاته بشتتأن مشتتروع القانون ،وعلى رأي كل من :وزارة املواصتتالت
واالتصاالت ،ووزارة اخلارجية.
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وتتألف االتفاقية – فضت ت ت ت تالً عن الديباجة – من ( )22مادة وملحق واحد ،تض ت ت ت تتمنت
املادة ( )1أهم املص ت ت تتطلحات الواردة التفاقية ،وبينت املادة ( )2األحكام املتعلقة حلقوق
املنصتتوص عليها ل رش تش ت يل اخلدمات اجلوية الدولية على الطرق ا ددة يف جدول الطرق،
وتناولت املادة ( )3القواعد والشتترون املتعلقة بتعيني مؤستستتات النقل اجلوي من قبل الطرفني
املتعاقدين لتش ت ت يل اخلدمات املتفق عليها على أي من الطرق املبينة يف جدول الطرق وا ددة
مبلحق االتفاقية ،وعددت املادة ( )4احلاالت اليت جيوز فيها للطرف املتعاقد رفض أو إل اء
أو تعليق أو احلد من تراةيص التش ت ت يل أو التص ت تتاريش الفنية ملؤس ت تس ت تتة النقل اجلوي املعينة من
قبل الطرف املتعاقد اآلةر ،كما عددت املادة ( )5املبادئ اليت حتكم تش يل اخلدمات املتفق
عليها ،أما املادة ( )6فهي تتعلق لرس ت ت تتوم اجلمركية وغطها من الرس ت ت تتوم ،وبينت املادة ()7
نطاق تطبيق القوانني واألنظمة اخلاص تتة لطرفني املتعاقدين ،فيما تناولت املواد من ( )8حىت
( )16ش ت تتهادات ص ت تتالحية الططان والكفاءة ،وس ت تتالمة الططان ،وأمن الططان ،ورس ت تتوم أجور
اس ت ت ت ت ت تتتودام املطارات ،واألنش ت ت ت ت ت تتطة التجارية ،وحتويل اإليرادات ،وجداول مواعيد الرحالت،
والتعرفة ،وتبادل املعلومات ،وقد تناولت املواد من ( )17حىت ( )19املش ت ت ت تتاورات اليت تعقد
بني س تتلطات الططان التابعة لكال الطرفني املتعاقدين ،وأحكام تس تتوية املنازعات اليت قد تنش تتأ
أةطا تناولت املواد
بني الطرفني حول تفس ت ت ت ت ت تتط أو تطبيق االتفاقية ،وأحكام تعديل االتفاقية ،و ً
من ( )20حىت ( )22األحكام اخلتامية املتعلقة بتس ت ت ت ت ت تتجيل االتفاقية وإهنائها ودةوهلا حيا
النفا .
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وحدد ملحق االتفاقية الطرق املس تتموغ تش ت ت يلها من قبل مؤس ت تس تتات النقل اجلوي املعينة
من قبل كال الطرفني املتعاقدين.
وترى اللجنة أن االتفاقية ىلدف إىل تنظيم اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة ا ر ،و س تتتعراش أحكام االتفاقية تبني أهنا ال تتعارش وأحكام الدس تتتور ،وأنه يلام
لنفا ها أن تص ت ت ت ت ت تتدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من الدس ت ت ت ت ت تتتور ،فقد
أعدت هيئة التش تريع واإلفتاء القانوين مشتتروع قانون لتصتتديق على االتفاقية املذكورة ،والذي
يتألف -فض ت ت تالً عن الديباجة -من مادتني ،تضت ت تتمنت املادة األوىل التصت ت تتديق على االتفاقية،
والثانية مادة تنفيذية.
وعلى لي توصتتي اللجنة ملوافقة من حيمل املبدأ على مشــروع قانون ابلتصــديق على
اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجملر ،املرافق للمرسـ ـ ـ ـ ــوم رقم
( )51لسنة 2016م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادسـ ـ ـاا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداةلية لس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اةتيار كل من:
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 .3سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي
 .4سعادة األستاذ مسي صادق البحارنة

مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابعـ ـ ـ ـاا -توصيـة اللجنـة:
يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من آراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلويةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجملر ،املرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة 2016م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشربع (ا بق بالتصديق على اتفا(ي الخدمات الجبي بيق حكبم مملك البحريق بحكبم المجر
المرافق للمرسبم ر(م  )51لس 2016م
نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة
الديباج

حق حمووود بق عيسوووووووى ل خليفووو

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباج

الديباج

الديباج
حق حموود بق عيسوووووووى ل خليف و

دون تعديل
دون تعديل

ملك مملك البحريق.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاااقيااة الخاادمااا

ملك مملك البحريق.

وعلى اتفاقية الخدما

الجويااة بين

الجوية بين

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المجر الموقعاااة في مملراااة البحرين

المجر الموقعااة في مملرااة البحرين

بتاريخ  21يناير ،2016

بتاريخ  21يناير ،2016

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه

القانون اآلتي نصااااااه ،وقد صاااااادقنا

وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
المادة األبلى

صاااااااودق على اتفااااقياااة الخااادماااا
ُ

المادة األبلى

المادة األبلى

دون تعديل

دون تعديل

الجويااة بين حرومااة مملرااة البحرين

المادة األبلى

صاااااااودق على اتفاااقيااة الخاادمااا
ُ
الجو ية بين حرو مة ممل رة البحرين

وحرومااة المجر الموقع اة في مملرااة

وحرو مة المجر الموق عة في مملراة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

البحرين بتاااريخ  21يناااير ،2016

البحرين بتاااريخ  21يناااير ،2016

والمرافقة لهوا القانون.

والمرافقة لهوا القانون.

المادة الثا ي

المادة الثا ي

المادة الثا ي

المادة الثا ي

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء

دون تعديل

دون تعديل

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء

والوزراء – رل فيما يخصه – تنفيو

والوزراء – رل فيما يخصه – تنفيو

أحرااام هااوا القااانون ،ويعماال بااه من

أحرااام هااوا القااانون ،ويُعماال بااه من

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة

اليوم التااااالي لتاااااريخ نشاااااااره في

الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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التاريخ 8 :فبراير 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطن

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر ،المرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة
2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  5فبراير 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 459ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة المجر ،المرافق للمرسوم رقم ( )51لسنة 2016م ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخاراية
والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  8فبراير 2017م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا
الثالث عشر ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،وذلك بح ضور
المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر ،المرافق للمرسوم رقم
( )51لسنة 2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4

تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني

بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية

الخدمات الجوية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة
جورجيا ،المرافق للمرسوم رقم
( )60لسنة 2016م.
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التاريخ  15 :فرباير 2017م

التقرير اخلامس عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة جورجيا
املرافق للمرسوم رقم ( )60لسنة 2016م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/462ص ل خ أ /ف 4د )3املؤرخ يف
 5فرباير 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون ابلتصديق
على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا ،املرافق للمرسوم
رقم ( )60لسنة 2016م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه.
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أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
 -1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها التاسع املوافق  13فرباير 2017م.
 -2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر واليت
اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املواصالت واالتصاالت( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) االتفاقية املذكورة( .مرفق) -3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة املواصالت واالتصاالت ،وقد حضر: .3السيدة ابتسام حممد الشمالن

مدير إدارة النقل اجلوي.

 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: )1السيد حممد عبدالرمحن احليدان

رئيس قسم االتفاقيات ابإلدارة القانونية.

 )2السيد يوسف يعقوب العباد

ابحث قانوين.
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 -شت ت تتارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة

لس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال والبة

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة ستر اللجنة السيدة سهيا عبدالل يف.اثني ـاا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الش ت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت ت تتورى س ت ت تتالمة مش ت ت تتروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

اثلثـ ـ ـاا -رأي وزارة املواصالت واالتصاالت:
بينت وزارة املواصتالت واالتصتاالت أمهية االتفاقية يف تطوير اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة جورجيا ،فهي ىلدف إىل تشتتجيع حركة الططان بفتش ةطون مباشتترة
من غط ضرائ بني الطرفني املتعاقدين ،واليت ستعود بفوائد عديدة على البلدين.

رابعـ ـ ـاا -رأي وزارة اخلارجية:
بينتتت وزارة اخلتتارجيتتة أن االتفتتاقيتتة ىلتتدف إىل تطوير وتعايا أطر التعتتاون يف جمتتال نظتتام
املالحة اجلوية الدولية ،وض ت ت ت ت ت تتمان حتقيق أعلى درجات الس ت ت ت ت ت تتالمة واألمن بني البلدين ،وأن
االتفاقية ال تنطوي على خمالفة ألحكام الدستتتور أو القوانني املعمول هبا مبملكة البحرين ،وأنه
يلام لنفا ها أن تصدر بقانون عمالً حبكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من الدستور( .مرفق)
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خامس ـ ـ ـاا -رأي اللجن ـة:
تدارس ت تتت اللجنة مش ت تتروع القانون املذكور مع ممثلي اجلهات املعنية ،واملس ت تتتش ت تتار القانوين
لش تتؤون اللجان

لس ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الش تتؤون التشت تريعية والقانونية مبجلس

كدا لس تتالمة مش تتروع القانون من الناحيتني الدس تتتورية والقانونية ،كما
الش تتورى والذي جاء مؤ ً
اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بش ت ت ت تتأن مش ت ت ت تتروع القانون ،وعلى رأي كل من :وزارة
املواصالت واالتصاالت ،ووزارة اخلارجية.

وتتألف االتفاقية – فضت ت ت ت تالً عن الديباجة – من ( )23مادة وملحق واحد ،تض ت ت ت تتمنت
املادة ( )1أهم املص ت ت تتطلحات الواردة التفاقية ،وبينت املادة ( )2األحكام املتعلقة حلقوق
املنصتتوص عليها ل رش تش ت يل اخلدمات اجلوية الدولية على الطرق ا ددة يف جدول الطرق،
فيما تناولت املاد ن ( )3و( )4آلية التعيني والرتةيص وإل اء الرتاةيص واحلد منها ،وبينت
املادة ( )5املبادئ اليت حتكم تشت ت ت يل اخلدمات املتفق عليها ،فيما أوض ت تتحت املواد من ()6
حىت ( )17األحكام املتعلقة لرس ت ت ت ت ت تتوم اجلمركية وغطها من الرس ت ت ت ت ت تتوم ،وتطبيق نظام القوانني
واألنظمة الوطنية ،وش ت ت تتهادات اجلدارة اجلوية ،وش ت ت تتهادات األهلية ،والس ت ت تتالمة ،وأمن الططان،
ورستتوم أجور استتتودام املطارات ،واألنشتتطة التجارية ،وحتويل األموال ،واملوافقة على اجلداول
الامنية ،والتعرفة ،وتبادل املعلومات ،وقد نص ت تتت املادة من ( )18على املش ت تتاورات اليت تعقد
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بني سلطات الططان التابعة لكال الطرفني املتعاقدين حول تطبيق أو تفسط أو تنفيذ أو تعديل
هذه االتفاقية ،وتض ت ت تتمنت املادة ( )19أحكام تس ت ت تتوية املنازعات اليت قد تنش ت ت تتأ بني الطرفني
حول تفس ت ت تتط أو تطبيق االتفاقية ،وتناولت املادة ( )20أحكام إجراءات ت يطات وتعديالت
على االتفاقية ،ونصت ت ت تتت املواد من ( )21حىت ( )23على أحكام التست ت ت تتجيل لدى منظمة
الططان املدين الدويل ،وأحكام اإلهناء ،ودةوهلا حيا النفا .

وحدد ملحق االتفاقية الطرق املس تتموغ تش ت ت يلها من قبل مؤس ت تس تتات النقل اجلوي املعينة
من قبل كال الطرفني املتعاقدين.

وترى اللجنتتة أن االتفتتاقيتتة ىلتتدف إىل تنظيم اخلتتدمتتات اجلويتتة بني حكومتتة مملكتتة
البحرين وحكومتتة جورجيتتا ،و س ت ت ت ت ت تتتعراش أحكتتام االتفتتاقيتتة تبني أهنتتا ال تتعتتارش وأحكتتام
الدست تتتور ،وأنه يلام لنفا ها أن تصت تتدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من
الدس تتتور ،فقد أعدت هيئة التش ت تريع واإلفتاء القانوين مش تتروع قانون لتص تتديق على االتفاقية
املذكورة ،والذي يتألف -فض ت تالً عن الديباجة -من مادتني ،تضت تتمنت املادة األوىل التصت تتديق
على االتفاقية ،والثانية مادة تنفيذية.
وعلى لي توصتتي اللجنة ملوافقة من حيمل املبدأ على مشــروع قانون ابلتصــديق على
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اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا ،املرافق للمرسـ ـ ـ ـ ــوم
رقم ( )60لسنة 2016م  ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادسـ ـ ـاا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداةلية لس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اةتيار كل من:
 .1سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي
 .2سعادة األستاذ مسي صادق البحارنة

مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابعـ ـ ـ ـاا -توصيـة اللجنـة:
يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من آراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلويةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا ،املرافق للمرسوم رقم ( )60لسنة
2016م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشربع (ا بق بالتصديق على اتفا(ي الخدمات الجبي بيق حكبم مملك البحريق بحكبم جبرجيا
المرافق للمرسبم ر(م  )60لس 2016م
نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة
الديباج

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباج

الديباج

الديباج
حق حموود بق عيسوووووووى ل خليف و

دون تعديل
دون تعديل

حق حمووود بق عيسوووووووى ل خليفووو
ملك مملك البحريق.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاااقيااة الخاادمااا

ملك مملك البحريق.

وعلى اتفاقية الخدما

الجويااة بين

الجوية بين

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة

حروماااة مملراااة البحرين وحروماااة

163

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

جورجيا الموقعة في مملرة البحرين

جورجيا الموقعة في مملرة البحرين

بتاريخ  21يناير ،2016

بتاريخ  21يناير ،2016

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب

القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه

القانون اآلتي نصااااااه ،وقد صاااااادقنا

وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
المادة األبلى

صاااااااودق على اتفااااقياااة الخااادماااا
ُ

المادة األبلى

المادة األبلى

دون تعديل

دون تعديل

الجويااة بين حرومااة مملرااة البحرين

المادة األبلى

صاااااااودق على اتفاااقيااة الخاادمااا
ُ
الجو ية بين حرو مة ممل رة البحرين

وحرومة جورجيا الموقعة في مملرة

وحرومة جورجيا الموقعة في مملرة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

البحرين بتاااريخ  21يناااير ،2016

البحرين بتاااريخ  21يناااير ،2016

والمرافقة لهوا القانون.

والمرافقة لهوا القانون.

المادة الثا ي

المادة الثا ي

المادة الثا ي

المادة الثا ي

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء

دون تعديل

دون تعديل

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء

والوزراء – رل فيما يخصه – تنفيو

والوزراء – رل فيما يخصه – تنفيو

أحرااام هااوا القااانون ،ويعماال بااه من

أحرااام هااوا القااانون ،ويعماال بااه من

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة

اليوم التااااالي لتاااااريخ نشاااااااره في

الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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التاريخ 8 :فبراير 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطن

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )60لسنة
2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  5فبراير 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 459ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جورجيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )60لسنة 2016م ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخاراية
والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  8فبراير 2017م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا
الثالث عشر ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،وذلك بح ضور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا ،المرافق للمرسوم رقم
( )60لسنة 2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص االقتراح بقانون بتعديل
المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة

2002م بشأن انتخاب أعضاء

المجالس البلدية ،والمقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :خميس حمد

الرميحي ،والدكتورة جهاد عبدهللا

الفاضل ،وأحمد مهدي الحداد ،وجاسم
أحمد المهزع ،والدكتور محمد علي
محمد الخزاعي.
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التاريخ  8 :يناير 2017م

التقريـر التكميلي األول للجنـة املرافق العامة والبيئة
بشأن االقرتاح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م
بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمــة :
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
( 332ص ل م ب  /ف 4د )2املؤرخ يف  18أبريل 2016م  ،من دور االنعقاد العادي
الثاين من الفصل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاغ
بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م بشأن نظام انتواب أعضاء ا الس
البلدية ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم
عرضه على ا لس.
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كما استلمت اللجنة ةطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى
رقم ( 375ص ل م ب /ف 4د )3املؤرخ يف  24أكتوبر 2016م ،من دور االنعقاد العادي
الثالمل من الفصل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة إبعداد تقريرها اخلاص هبذا
االقرتاغ ،على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من اترخيه.

وبتاريخ  7نوفمرب 2016م ،أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى ةطابتًا برقم ( 396ص ل م ب /ف 4د )3إىل جلنة املرافق العامة والبيئة ،بناءً على

قرار ا لس يف جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي الثالمل من الفصل التشريعي الرابع
واملنعقدة بتاريخ

 7نوفمرب 2016م ،ملوافقة على طل اللجنة سرتداد التقرير

اخلاص القرتاغ بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م بشأن نظام انتواب
أعضاء ا الس البلدية ،على أن تتم دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

( )1تتتدارس ت ت ت ت ت ت تتت اللجنتتة االقرتاغ بقتتانون يف دور االنعقتتاد العتتادي الثتتاين من الفص ت ت ت ت ت ت تتل
التشريعي الرابع يف االجتماعني التاليني:
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رقـم االجتمـاع

رخي ــه

االجتماع التاسع

 25مايو 2016م

االجتماع العاشر

 1يونيو 2016م

( )2تدارست ت ت ت ت ت تتت اللجنة االقرتاغ بقانون يف دور االنعقاد العادي الثالمل من الفصت ت ت ت ت ت تتل
التشريعي الرابع يف االجتماعات التالية:
رقـم االجتمـاع

رخي ــه

االجتماع الثاين

 25أكتوبر 2016م

االجتماع الرابع

 15نوفمرب 2016م

االجتماع السادس

 6ديسمرب 2016م

( )3اطلعت اللجنة أثناء دراس ت ت ت ت ت تتتها على الوائق املتعلقة القرتاغ بقانون موض ت ت ت ت ت تتوع البحمل
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 االقرتاغ بقانون ومذكرته اإليضاحية(.مرفق) نظام انتواب أعضاء ا الس البلدية الصادر ملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002وتعديالته( .مرفق)
 مرسوم قانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية ( .مرفق ) مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ( .مرفق )171

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) املذكرة القانونية للمستشار القانوين لشؤون اللجان واملؤرةة يف  24أبريل 2014م.(مرفق)
 املذكرة القانونية للمستشار القانون لشؤون اللجان واملؤرةة يف  26ديسمرب 2016م.(مرفق)
لس األس ـ ــتاذ حمس ـ ــن محيد مرهون

 شت ت تتارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامةاملستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -توىل أمانة سر اللجنة السيدة خولـة حسـن هاشـم.

 وبدعوة من اللجنة شاركت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف االجتماع العاشر من دوراالنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع ،حيمل حضر كل من:
 .1سعادة السيد عبدهللا أمحد الدرازي انئب رئيس املؤسسة .
.2

سعادة املستشار ايسر غامن شاهني

األمني العام املساعد القائم أبعمال

األمني العام.

 وبدعوة من اللجنة شاركت وزارة األش ال وشؤون البلدايت والتوطيط العمراين يفاالجتماع السادس من دور االنعقاد العادي الثالمل من الفصل التشريعي الرابع،
حيمل حضر كل من:
172

وكيل الوزارة لشؤون البلدايت.

 .1د .نبيـل حممـد أبـو الفتـح
 .2السيد عبدالفتاح حلمي الصاحلي

املستشار القانوين.

اثنيـاا -رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:
ترى املؤس ت ت تس ت تتة الوطنية حلقوق اإلنس ت تتان أن االحكام اليت جاء هبا االقرتاغ بقانون قد
جاءت بتشت تتديد العقوبة املقررة للجرائم االنتوابية ،لي أن التشت تتديد الذي انتهجه املقرتغ يف
اجلرائم جاء ملقاص ت ت ت ت ت ت تتد وأهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلاص عن ارتكاب هذا النوع
أثرا على تع
منها ،ومبا يتناست ت ت ت مع جس ت ت تتامتها ،وهو ال يعد من قبيل التش ت ت تتديد الذي يرتك ً
األفراد حلقوق واحلرايت األس ت ت تتاس ت ت تتية ،كما أن التعديالت املقرتحة يف االقرتاغ بقانون ال ثل
انتهاكتًا حلقوق اإلنسان وفقتًا ملا أوردته الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ات الصلة.

اثلثـاا  -رأي وزارة األشغال وشؤون البلدايت والتخ يط العمراين:
أش تتار ممثلو وزارة األش ت ت ال وشت تتؤون البلدايت والتوطيط العمراين إىل أن الوزارة تص
جلتتان ت العملي والتنفيتتذي فيمتتا يتعلق لعمليتتة االنتوتتابيتتة ،أمتتا اجلتتان ت القتتانوين فليس من
اةتصاصها.
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رابعـاا -رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االقرتاغ بقانون ومذكرته اإليضاحية ،واستمعت إىل مالحظات املؤسسة
الوطنية حلقوق اإلنسان إلضافة إىل مالحظات وزارة األش ال وشؤون البلدايت والتوطيط
كدا
العمراين ،واطلعت على الرأي القانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤ ً
لسالمة االقرتاغ بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،كما اطلعت على املذكرتني
القانونيتني للمستشار القانوين لشؤون اللجان.
ٍ
بشكل مبال ٍغ فيه مما يسهم
شددا للعقو ت
وقد رأت اللجنة أن االقرتاغ بقانون جاء ُم ً
يف انتفاء اهلدف األساسي من فلسفة العقوبة أال وهي الردع االجتماعي وإصالغ الفاعل
وأتديبه ،ففيما يتعلق لعقوبة املنصوص عليها يف املادة ( )30الواردة يف املادة األوىل منه ،مت
رفع حكم العقوبة من ثالثة أشهر حبس ليصبش سنتني حبس ،وال رامة من مائيت دينار إىل
ألفي دينار ،فقد جاء التعديل مبساواة العقو ت يف نظام انتواب أعضاء ا الس البلدية بتلي
العقو ت املنصوص عليها يف قانون مباشرة احلقوق السياسية واملتعلق بنظام انتواب أعضاء
جملس النواب ،والذي تنص املادة األوىل من قانون رقم ( )14لسنة  2016بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية على التايل:
(املادة األوىل :يُستبدل بنصي املادتني الثالثني واحلادية والثالثني من املرسوم بقانون رقم ()14
لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية ،النصان اآلتيان :املادة الثالثون :مع عدم
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اإلةالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقو ت أو أي قانون آةر ،يُعاق

حلبس مدة

ال تايد على سنتني وب رامة الجتاوز ألفي دينار أو أبحدى هاتني العقوبتني كل من ارتك فعالً
من األفعال اآلتية ).............:لرغم من اةتالف طبيعة وواجبات مرتشش ا لس النيايب
عنه يف ا لس البلدي ،كون األول مشرعتًا وممثالً لكافة فئات ا تمع ولكل مناطق البحرين
ومراقبتًا ألعمال السلطة التنفيذية ،يف حني أن عضو ا لس البلدي ميثل منطقته فقط وينظر يف
أعمال ومصاحل املنطقة اليت ميثلها وليس الشع أبسره.
و إلشارة إىل التعديل الذي جاء به االقرتاغ بقانون والذي نص على التايل( :وال جيوز

احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املنصوص عليها يف هذه املادة ...اخل) ،وانطالقتًا من مبدأ
استقالل القضاء عتباره سلطة دستورية مستقلة عن قي السلطات ،فرتى اللجنة أن التعديل
املذكور ينطوي على تضييق يف صالحيات القاضي الذي جي أن ميتلي حرية احلكم يف اجلرائم
املعروضة عليه مبوج القانون الذي يعطيه احلق يف وقف تنفيذ العقوبة ملدة حمددة أال وهي
مدة ثالث سنوات من التاريخ الذي يصبش فيه احلكم هنائيتًا ،فإ ا قام ةالل هذه الفرتة أبية
جرمية ما ،فتطبق عليه العقوبتني املاضية واحلالية ،حيمل يعد هذا مبثابة رادع له لكي ال يعود
الرتكاب أية جرمية أةرى خمالفة للقانون.
واس تتتناداً إىل كل ما س تتبق توص تتي اللجنة لتمس تتي بقرارها الس تتابق ،القاض تتي برفض
االقرتاغ بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م بشأن انتواب أعضاء ا الس
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البلدية ،واملقدم من أصتحاب الستعادة األعضتاء :يس محد الرميحي ،الدكتورة جهاد عبد
الفاضل ،أمحد مهدى احلداد ،جاسم أمحد املهاع ،والدكتور حممد علي حممد اخلااعي.

خامسـاا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداةلية لس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اةتيار كل من:
مقررا أصلي ـاا.
 .1سعـادة الدكتـور حممـد علـي حسن علي
ا
مقررا احتياطيـاا.
 .2سعـادة االستـاذ علـي عيـسى أمحــد
ا

سادسـاا -توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 رفض االقرتاغ بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م بشأن انتوابأعضاء ا الس البلدية ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :يس محد الرميحي،
الدكتورة جهاد عبد الفاضل ،أمحد مهدى احلداد ،جاسم أمحد املهاع ،والدكتور حممد
علي حممد اخلااعي.
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واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

فؤاد أمحد احلاج

زهوة حممد الكواري
نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

التاريخ 19 :أبريل 2016م

سعادة األستاذ /فؤاد أمحد حاج

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :االقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م بشأن
انتخاب أعضاء المجالس البلدية ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :خميس حمد
الرميحي ،الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل ،أحمد مهدي الحداد ،جاسم أحمد المهزع،
والدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  18أبريل  2016م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 333ص ل ت ق /ف  4د  ،)2نسخة من االقتراح بقانون
بتعديل المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس
البلدية ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :خميس حمد الرميحي ،الدكتورة جهاد
عبدهللا الفاضل ،أحمد مهدي الحداد ،جاسم أحمد المهزع ،والدكتور محمد علي محمد
الخزاعي ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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وبتاريخ  19أبريل 2016م ،عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية ااتماع ا
التاسععععر عشععععر ،حيث اطلعت على االقتراح بقانون المذكور ،ومذكرته اإليضؤؤؤؤاحية،
وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ؤؤت اللجنؤؤة – بعؤؤد المؤؤداولؤؤة والنقؤؤاش – إلى عؤؤدم مخؤؤالفؤؤة االقتراح بقؤؤانون
المذكور لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة االقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة
2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية ،والمقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :خميس حمد الرميحي ،الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل ،أحمد مهدي الحداد،
جاسم أحمد المهزع ،والدكتور محمد علي محمد الخزاعي ،من الناحيتين الدستورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()6

تقرير لجنة الشؤون المالية

واالقتصادية بخصوص االقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم ( )27لسنة 2015م بشأن

السجل التجاري ،والمقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :خالد حسين

المسقطي ،والدكتور عبدالعزيز حسن

أبل ،ودرويش أحمد المناعي ،وصادق
عيد

آل رحمة ،وجميلة علي سلمان.
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التاريخ 8 :ي اير 2017م

التقرير الثان للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن االقرتاح بقانون
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )27لسنة 2015م بشأن
السجل التجاري.
دور االنعقاد العادي الثالث – الفصل التشريع الرابع

مقدمة:
بتاريخ  29مايو 2016م ،وبموجب الخطاب رقم ( 357ص ل م ق /
ف  4د  ،)2أرساال صاااحب السووعادة السوويد جمال محمد فخرب ال ائب األبل لرئيس
مجلس الشوووبر

إلى لجنة الشاااؤون المالية واالقتصاااادية اال(تراح بوا بق بتعديل

بعض أحكام المرسوووبم بوا بق ر(م  )27لسووو 2015م بشووواق السوووجل التجاري،
بالمودم مق أ صحاب ال سعادة األعضاء :خالد حسيق المسوطي ،الدكتبر عبدالعزيز
حسوووووق أبل ،دربيد أحمد الم اعي ،صوووووادق عيد ل رحم  ،جميل علي سووووولماق،
وبتاريخ  24أرتوبر  2016وبموجب الخطاب رقم ( 373ص ل م ق/ف4د )3بشأن قرار
مرتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  23أرتوبر 2016م بخصااوص مواصاالة
دراساااااااة مشااااااااريع القوانين واالقتراحا بقوانين التي الزال قيد الدرس لدى اللجنة من
أدوار انعقاد سااابقة ،أحال صاااحب المعالي األسووتاذ علي بق صووالص الصووالص رئيس مجلس
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الشورى إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من اال(تراح بوا بق المذكبر أعاله؛
لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـلا رأ اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

ً
أوال :إجراءات اللجنة:
 -5تدارس اللجنة االقتراح بالقانون – آنف الورر – في االجتماعا
الر(م

االجتمــــــــــــاع

التالية:

التاريخ

دراس اللج للمشربع في دبر اال عواد العادي الثا ي مق الفصل التشريعي الرابع
.1

التاسع والستون

 6يونيو 2016م

.2

السبعون

 20يونيو 2016م

.3

الثالث والسبعون

 4سبتمبر 2016م

.4

الرابع والسبعون

 20سبتمبر 2016م

.5

الخامس والسبعون

 25سبتمبر 2016م

دراس اللج للمشربع في دبر اال عواد العادي الثالث مق الفصل التشريعي الرابع
.6

السابع والسبعون

 25أرتوبر 2016م

.7

الثامن والسبعون

 1نوفمبر 2016م

.8

التاسع والسبعون

 8نوفمبر 2016م

.9

الثمانون

 15نوفمبر 2016م

.10

الثاني والثمانون

 27نوفمبر 2016م

.11

الثالث والثمانون

 4ديسمبر 2016م
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االجتمــــــــــــاع

التاريخ

الر(م
.12

السادس والثمانون

 25ديسمبر 2016م

.13

السابع والثمانون

 8يناير 2017م

 -6اطلع اللجنة أثناء دراسااااتها لالقتراح بقانون موضااااوع البحث والدراسااااة على
الوثائق المتعلقة به والتي اشتمل على ما يلي:
 االقتراح بقانون وموررته اإليضاحية .مرفق)
 رأ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .مرفق)
 رأ هيئة المساتشاارين القانونيين بالمجلس بخصاوص رأ لجنة الشاؤون التشاريعية
والقانونية حول شبهة عدم دستورية االقتراح بقانون .مرفق)
 المرسوم بقانون رقم ( )27لسنة 2015م بشأن السجل التجار  .مرفق)
 رأ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .مرفق)
 رأ

رفة تجارة وصناعة البحرين .مرفق)

 مضبطة الجلسة ( )20من دور االنعقاد العاد الثاني الفصل التشريعي الرابع والتي
أقر فيها مجلس الشاااورى المرساااوم بقانون رقم ( )27لسااانة 2015م بشاااأن الساااجل
التجار  .مرفق)

 -7وبدعوة من اللجنة شاااارك في اجتماعها الساااابع والسااابعين والمنعقد بتاريخ 25
أرتوبر 2016م ممثلون عن:
 بزارة الص اع بالتجارة بالسياح :
 .1السيد نادر خليل المؤيد

وكيل الوزارة لشؤون التجارة.

 .2السيد علي عبدالحسين مكي

الوكيل المساعد للسجل التجاري

والشركات.
 .3السيد علي عبدالنبي مرهون

مدير إدارة رقابة الشركات.

 .4السيد خالد ربيعة حسين

مدير إدارة السجل التجاري.

 بزارة شؤبق مجلسي الشبر بال باب ،حيث حضر ممثالل عنها:
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أخصائي تنسيق ومتابعة أول.

 .1السيدة رباب عبدهللا العالي

 حضر االجتماع مق مجلس الشبر كل مق:
 -1الدكتــــور محمـــــد عبـــدهللا الدليمــي

المسـعععععـعععععتشار القانـعععععوني لش ون

اللجان.
المسععععععتشععععععععار االقتصععععععـععععععععععععععادي

 -2الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ
والمـــــــــالي.
 -3السيــد علـــي عبــــدهللا العــــــــرادي

المستشار القانوني المساعد.

 وتولى أمانة ســر اللجنة السيد محمد رضي محمد ،بالسيدة مريم أحمد الريس.

ً

ثانيا :رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
أوضاااح ممثلو وزارة الصاااناعة والتجارة والساااياحة أن مقترح القانون ر م هدفه في
معالجة جوانب القصاااااور إلصااااادار التراخيص لمزاولة األنشاااااطة التجارية ،إال أنه
حسااب نص المواد المقترحة لم يفرق بين دور الوزارة في إجراءا تسااجيل الس اجل
التجار وبين دور صااااااحب الساااااجل في الحصاااااول على موافقا الجها األخرى
إلصااادار هوا الساااجل ،وأنه من الصاااعوبة إلزام الوزارة في الحصاااول على موافقا
تلك الجها  ،حيث إن الوزارة هي جهة مساااااجلة ل نشاااااطة التجارية وليسااااا جهة
مرخصاااااااة لمزاولة جميع األنشاااااااطة ،فهناك جها
التراخيص ،وهي أعلم بالمتطلبا

أخرى يجب أخو موافقتها لمنح

المحددة لمزاولة األنشاااااطة المتعلقة بها ،ور م أن

الوزارة أو الوزير مسااؤول عن ثالث جها هي (الصااناعة والتجارة والسااياحة) إال
أن هناك جها أخرى رالصاااااحة والداخلية و يرها من الجها  ،باإلضاااااافة إلى إن

184

إصاااادار السااااجل التجار للمسااااتثمر األجنبي يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية على
ولك.
رما أن إصاااااادار السااااااجال من مهام وزارة الصااااااناعة والتجارة والسااااااياحة ،وقد
استطاع الوزارة إنجاز هوه المهمة في وق

قياسي ال يتجاوز  93ثانية ،باإلضافة

إلى أن الوزارة تضاااااااع مددلا محددة للجها

الساااااااجل

األخرى للرد على متطلبا

التجار (الهدف المعلن) رحد أقصااااى  6أيام وال يصاااال إلى  3أشااااهر رما ورد في
التجارية على اللجان

االقتراح ،رما أن الوزارة تعرض تقارير بشاااااااأن الساااااااجال

الوزارية ومجلس الوزراء بشرل دور لتقييم أداء الوزارة ،رما تتم محاسبة الجها
المقصرة في هوا الشأن.
رما بين

رأيها بشأن مواد االقتراح في ردها (المرفق) مع تقرير اللجنة.

ً

ثالثا :رأي اللجنة:
تدارس

اللجنة اال(تراح بوا بق بتعديل بعض أحكام المرسبم بوا بق ر(م

 )27لس 2015م بشاق السجل التجاري ،بالمودم مق أصحاب السعادة األعضاء:
خالد حسيق المسوطي ،الدكتبر عبدالعزيز حسق أبل ،دربيد أحمد الم اعي ،صادق
عيد ل رحم  ،جميل علي سلماق ،واطلع
اآلراء والمالحظا

التي أبدي

على موررته اإليضاحية ،وبعد تدارس

من قبل السادة أعضاء اللجنة ،ومالحظا

السادة

أعضاء المجلس أثناء مناقشة المجلس للمرسوم بقانون رقم ( )27لسنة 2015م بشأن
السجل التجار في الجلسة العشرين ( )20من دور االنعقاد العاد الثاني من الفصل
التشريعي الرابع بتاريخ  13مارس 2016م ،ورولك مالحظا
والمستشار االقتصاد

والمالي والمستشار القانوني المساعد .وقد تبين

االقتراح بقانون بشأن السجل التجار حيث أبرز

العديد من المالحظا

األعضاء خالل المداولة في المجلس والمتعلقة بالصعوبا
موافقة الجها

المستشار القانوني
أهمية
من قبل

المرافقة للحصول على

المختصة لمزاولة النشاط .حيث إن المادة ( )8من المرسوم بقانون
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رقم ( )27لسنة  2015بشأن السجل التجار قد أوجب على مقدم الطلب استحصال
الموافقا

من الجها

المختصة .وترى اللجنة أن من عناصر تسهيل وتشجيع

االستثمار أن ترون إجراءا

استحصال تلك الموافقا من مسؤولية وزارة الصناعة

والتجارة والسياحة ،رونها وزارة مما يسهل عليها التعامل مع وزارا الدولة وإداراتها
المختلفة ،بالمقارنة بمقدم الطلب الو ال تتوفر له مثل تلك العالقة.

وتقتنع اللجنة أن تشجيع االستثمار وتطوير وتسهيل اإلجراءا

ووضوحها أمام

المستثمرين والرا بين في استخراج السجال التجارية؛ يستوجب قانونلا تحديد الجهة
الرسمية المختصة بمتابعة استحصال الموافقا

المطلوبة ،وإلزامها بفترة محددة ري

ال تتأخر اإلدارة المعنية في منح مقدم الطلب الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

ضا تحديد االشتراطا
ويتطلب تشجيع االستثمار وتيسير إجراءاته أي ل
باألنشطة التجارية التي ينو

األفراد أو الشررا

الخاصة

ممارستها في مملرة البحرين،

وعرض هوه االشتراطا على موقع الوزارة اإللرتروني ليتسنى للمستثمرين االطالع
عليها مسبقلا والعمل على توفيرها.

ومن ناحية أخرى فإن اللجنة قد أوص لمقدمي االقتراح بقانون ببعض التعديال
على االقتراح بقانون ،وقد وافق مقدمو االقتراح على إجراء تلك التعديال

رما هو

موضح في االقتراح المعدل (المرفق).

وفيما يتعلق برأ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية (المرفق) والو انتهى إلى
وجود شبهة عدم دستورية المادة ( )20البندين ( )2 ،1من الفقرة (أ) ،حيث بين
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تعارض نص المادة

مع مبدأ تفريد العقوبة .باإلضافة إلى النص المقترح للبند ()2

والو ترى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنه يخالف مبدأ التناسب .فإن اللجنة قد
استأنس برأ هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الو يرى عدم وجود شبهة عدم
الدستورية في االقتراح بقانون بتعديل بعض أحرام المرسوم بقانون رقم ( )27لسنة
 2015بشأن السجل التجار ( .مرفق رأ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأ
هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس)

لرل ولك فإق اللج تبصي بالمبافو على جباز ظر اال(تراح بوا بق.
ً

رابعا -اختيار مقرري املوضوع األلصل واالحتياط :
إعماالل لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشاااااااورى  ،اتفق

اللجنة على

اختيار رل من:
 -1األستاذ جباد حبيب الخياط

موررا أصليـــــًا.
ً

 -2األستاذ بسام إسماعيل الب محمد

موررا احتياطيًـا.
ً

ً

خامسا -تولصية اللجنة:
في ضبء ما دار مق م ا(شات بما أبدي مق راء أث اء دراس اال(تراح بوا بق،
فإق اللج تبصي بما يلي:
 المبافو على جباز ظر اال(تراح بوا بق بتعديل بعض أحكام المرسبم بوا بقر(م  )27لس 2015م بشاق السجل التجاري ،بالمودم مق أصحاب السعادة
األعضاء :خالد حسيق المسوطي ،الدكتبر عبدالعزيز حسق أبل ،دربيد أحمد
الم اعي ،صادق عيد ل رحم  ،جميل علي سلماق.
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باألمر معربض على المجلس المب(ر التخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقط

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي

التاريخ  27 :أكتوبر 2016م
سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقط

احملرتم

رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية
الموضوع  :اال(تراح بوا بق بتعديل بعض أحكام المرسبم بوا بق ر(م  )27لس
2015م بشاق السجل التجاري ،بالمودم مق أصحاب السعادة األعضاء :خالد حسيق
المسوطي ،الدكتبر عبدالعزيز حسق أبل ،دربيد أحمد الم اعي ،صادق عيد ل
رحم  ،بجميل علي سلماق.

تحي طيب ببعد،

بتاريخ  29مايو 2016م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  358ص ل ت ق  /ف  4د  ،)2نسخة من اال(تراح
بوا بق بتعديل بعض أحكام المرسبم بوا بق ر(م  )27لس 2015م بشاق السجل
التجاري ،بالمودم مق أصحاب السعادة األعضاء :خالد حسيق المسوطي ،الدكتبر
عبدالعزيز حسق أبل ،دربيد أحمد الم اعي ،صادق عيد ل رحم  ،بجميل علي
سلماق ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتاريخ  26أكتوبر 2016م ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ااتماع ا
الثاني ،حيث اطلعت على االقتراح بقانون ،وموررته اإليضااااااحية  ،وولك بحضاااااور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانته

اللجنة باإلجماع – بعد المداولة والنقاد – إلى وجود شبهة عدم د ستورية

في المادة ( )20البندين ( )2 ،1من الفقرة (أ) ،إو يتعارض نص المادة مع مبدأ تفريد
العقوبة ،حيث ترك تحديدها لإلدارة دون النص صااااااراحة على رقابة القضاااااااء فيما
يتعلق بوقف القيد والعقوبة المقررة.

إضافة إلى أن النص المقترح للبند ( )2يخالف مبدأ التناسب في إقرار العقوبا ،
إو نص على فرض رامة بمقدار ألفي دينار يوميـ لااااااااااااا في حالة ارتراب الشاااااخص
للمخالفة واتها خالل ثالث سنوا من تاريخ المخالفة األولى ،دون األخو في االعتبار
تصاااحيح وضاااع المخالفة في المرة األولى .لوا ترى اللجنة ضااارورة أن يرون النص
واضحـلا بشأن حق الدولة وحق األفراد المستهدفين من القانون.
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رأي اللجنة:
ترى اللجنة عدم سالمة اال(تراح بوا بق بتعديل بعض أحكام المرسبم بوا بق
ر(م  )27لسووو 2015م بشووواق السوووجل التجاري ،بالمودم مق أصوووحاب السوووعادة
األعضوووواء :خالد حسوووويق المسوووووطي ،الدكتبر عبدالعزيز حسووووق أبل ،دربيد أحمد
الم اعي ،صووووووادق عيد ل رحم  ،بجميل علي سوووووولماق ،من الناحيتين الدسؤؤؤؤؤتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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