املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على بروتوكول بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة
الجمهورية التركية لتعديل واستكمال
بعض أحكام االتفاقية المبرمة بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة
الجمهورية التركية بشأن الخدمات
الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر
1998م ،المرافق للمرسوم رقم
( )85لسنة 2016م.
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التاريخ  5 :يونيو 2017م

التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة
مملكة البحرين
وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام
االتفاقية المبرمة
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن
الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر 1998م ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )85لسنة 2016م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي
السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم (/532ص ل خ أ/
ف4

المؤرخ

د)3

في

 15مايو 2017م ،والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع
قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام االتفاقية المبرمة بين
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حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية
الموقعة بتاريخ  26أكتوبر 1998م ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ()85
لسنة 2016م ،على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن
رأي اللجنة بشأنه.
أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 )1تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها السابع عشر الموافق 29
مايو 2017م.
 )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها على الوثائق المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون
موضوع النظر والتي اشتملت على:
 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون المذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه.(مرفق)
 بروتوكول تعديل االتفاقية المذكورة( .مرفق) )3وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من:
 وزارة المواصالت واالتصاالت ،وقد حضر:
مدير إدارة السالمة وحماية البيئة
 .1السيد يوسف المرباطي
البحرية –
شؤون الموانئ والمالحة.
 .2السيدة ابتسام محمد الشمالن مدير إدارة النقل الجوي.
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 .3السيد مياس المعتز باهلل األغا

مدير إدارة تسجيل السفن
والبحارة – شؤون الموانئ المالحة
البحرية.
مستشار النقل الجوي.

 .4السيد كمال رياض حنفي
 .1السيدة فاطمة محمد الزياني

باحث قانوني.

 وزارة الخارجية ،وقد حضر:
 .1السيد محمد عبدالرحمن الحيدانرئيس قسممممممم االتفممماقيمممات بممماإلدارة
القانونية.
باحث قانوني.
 .2السيد يوسف يعقوب العباد
 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل من: .1الدكتور علي حسـن الطوالبة المستشـممممممار القانونـممممممي لشـممممممؤون
اللجان.
 .2السيدة فاطمة غانم الذوادي باحث قانوني بهيئة المسمممممتشمممممارين
القانونيين.
 تولى أمانة سـتتتر اللجنة السيدة سهيرا عبداللطيف ،والسيد جواد مهديمحفوظ.
ثانيــاا -رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة
مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـــــاا -رأي وزارة المواصالت واالتصاالت:
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بين ممثلو وزارة المواصتتتالت واالتصتتتاالت أن البروتوكول الموقع بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية ستتتتتتيعسز من ستتتتتتالمة
العمليات الجوية بين البلدين ،ويسيد من التعاون بين شركات الطيران التابعة
لكل منهما.
رابعـــــاا -رأي وزارة الخارجية:
بينت وزارة الخارجية أهمية البروتوكول في تعديل واستتتتتتتكمال بع
أحكتتام االتفتتاقيتتة بين حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة الجمهوريتتة التركيتتة
بشتتتتتتتتأن الختتدمتتات الجويتتة الموقعتتة بتتتاري  26أكتوبر  1998بتتتاري 25
أغستتتتتتطس  2016في متتدينتتة أنقر  ،وأن مواد البروتوكول ال تنطوي على
مخالفة ألحكام الدستتتتور أو القوانين المعمول بها بمملكة البحرين ،وأنه يلسم
لنفتتا أن يصتتتتتتتتدر بقتتانون عمالق بحكم الفقرة الثتتانيتتة من المتتادة ( )37من
الدستور.
خامســــــاا -رأي اللجنــة:
تدارستتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروع القانون المذكور بحضتتتتتتور ممثلي وزارة
المواصتتالت واالتصتتاالت ،وممثلي وزراة الخارجية ،والمستتتشتتار القانوني
لشؤون اللجان بالمجلس ،واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشتتتورى والذي جاء مؤكدقا لستتتالمة مشتتتروع القانون من
النتتاحيتين التتدستتتتتتتوريتتة والقتتانونيتتة ،كمتتا اطلعتتت على قرار مجلس النواب
ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
ويتألف البروتوكول المشتتار إليه – فض تالق عن الديباجة – من ( )8مواد
 ،والمرفق (ب) – ملحق جدول الطرق.
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وقد نصتتت المادة ( )1على أن تستتتبدل عبارة م مملكة البحرينم بعبارة
مدولة البحرينم أينما وردت في االتفاق ية ،وتضتتتتتتم نت المادة ( )2تعديل
الفقرة (ب) من المادة ( )1من االتفاقية بشأن تعريف مسلطات الطيرانم في
كل من الدولتين المتعاقدتين ،ونصت المادة ( )3على إضافة مادة جديدة إلى
نصتتتتتوص االتفاقية تحت رقم ( )11مكرر بشتتتتتأن مالستتتتتالمة الجويةم ،فيما
عدّلت المادة ( )4الفقرة ( )1من المادة ( )3بشأن م تراخيص التشغيلم ،في
حين نصتتتتتتت المادة ( )5على استتتتتتتبدال نص المادة ( )9من االتفاقية بنص
جديد ،أما المادة ( )6من البروتوكول فقد نصتتت على استتتبدال ملحق جدول
الطرق الجويتتة بتتاالتفتتاقيتتة بتتالمرفق (ب) من متتذكرة التفتتاهم الموقعتتة بين
الطرفين المتعاقدين بتاري  21أكتوبر 2011م ،ونصتتتتتتتت المادة ( )7على
وأخيرا تضتتتمنت المادة
استتتتبدال نص المادة ( )12من االتفاقية بنص جديد،
ق
( )8األحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيس النفا .
وجاء المرفق (ب) بعنوان (ملحق جدول الطرق) ويوضتتتح الطرق التي
يحق لمؤستتتتتتستتتتتتات النقل الجوي المعيّنة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين
تشغيل خدماتها الجوية عليها.
وترى اللجنتتة أهميتتة البروتوكول في تعتتديتتل واستتتتتتتكمتتال بع

أحكتتام

االتفاق ية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهور ية الترك ية بشتتتتتتتأن
الخدمات الجوية الموقعة بتاري  26أكتوبر  1998بتاري  25أغستتتتتتطس
 2016في مدينة أنقر .
وباستتتعراأ أحكام البروتوكول تبين أنه ال يتعارأ وأحكام الدستتتور،
وأنه يلسم لنفا أن يصتتتدر بقانون إعماالق لحكم الفقرة الثانية من المادة ()37
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من الدستتتتتتتور ،فقد أعدت هيئة التشتتتتتتريع واإلفتاء القانوني مشتتتتتتروع قانون
بالتصديق على البروتوكول المذكور ،والذي يتألف -فضالق عن الديباجة -من
مادتين ،تضتتتتتتمنت المادة األولى التصتتتتتتديق على البروتوكول ،والثانية مادة
تنفيذية.
وعلى لك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون
بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام االتفاقية المبرمة بين حكومة دولة
البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ
 26أكتوبر 1998م ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )85لسنة 2016م،
والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق.

سادســـــ اا -اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالق لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من:
 .1سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي
 .2سعادة األستاذة نانسي دينا خضوري

مقررا أصليــــاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابعـــــــاا -توصيـة اللجنـة:
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء درا سة م شروع
القانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
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 الموافقة من حيث المبدأ مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بينحكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال
بعض أحكام االتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة
الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر
1998م ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )85لسنة 2016م.
 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا فيالجدول المرفق.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

د .محمد علي الخزاعي

خالد محمد جبر المسلم

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

70

مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام االتفاقية
المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر 1998م ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )85لسنة 2016م
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة  -الموافقنن على نا النند بننا نن

 -الموافق على نا الد با

كما ورد في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

ملك مملكة البحرين.

كما نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة
ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم ()21

وعلى المرسنننننوم بقانون رقم ()21

على

على

لسنننننننن  1998بالتصننننننند
اتفننناق ننن الاننندمنننا

لسننننننننن  1998بنالتصنننننننند

ال و ننن ب ن

اتفنننناق نننن الانننندمننننا

ال و نننن ب ن

حكومنن دولنن البحر ن وحكومنن

حكومننن دولننن البحر ن وحكومنننن

ال مهور الترك ،

ال مهور الترك ،
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
وعلى بروتوكول ب ن حكومنننن

و ع لى برو تو كول ب ن ح كومنننن

مننمننلننكنننن الننبننحننر ننن وحننكننومنننن

منننمنننلنننكنننن النننبنننحنننر نننن وحنننكنننومنننن

ال مهور نننن الترك نننن لتعنننند ننننل

ا ل م هور نننن ا ل تر ك نننن ل تعنننند ننننل

واسننننننتكمال بعم احكام االتفاق

واسنننننننتكمال بعم احكام االتفاق

المبرم ب ن حكوم دول البحر ن

المبر م ب ن حكو م دو ل البحر ن

وحكومنننن ال مهور نننن الترك نننن

وحكومنننن ال مهور نننن الترك نننن

ال و الموقع

ال و ن الموقعن

بشنننننننمن الادما

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

بشننننننننمن الاندمنا

بتار خ  26اكتوبر ،1998
اقر م لس الشنننننننور

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

بتار خ  26اكتوبر ،1998
ا قر م لس الشننننننننور

وم لس

و م لنس

النواب القانون اآلتي نصننننند ،وقد

النواب القانون اآلتي نصنننننننند ،وقد

صدقنا عل د واصدرناه:

صدقنا عل د واصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

صننننننننودر عننلننى بننروتننوكننول بن ننن
صنننننننودر على بروتوكول ب ن  -الموافق ن على نا المنناد كمننا  -الموافقنن على نا المنناد كمننا ى
ى
حكومن مملكن البحر ن وحكومن

ورد في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

حكومننن مملكننن البحر ن وحكومننن

ال مهور نننن الترك نننن لتعنننند ننننل

ا ل م هور نننن ا ل تر ك نننن ل تعنننند ننننل

واسننننننتكمال بعم احكام االتفاق

واسنننننننتكمال بعم احكام االتفاق

المبر م ب ن حكو م ممل ك دو ل

المبرم ن ب ن حكوم ن مملك ن دول ن

البحر ن وحكومنننن ال مهور نننن

البحر ن وحكومنننن ال مهور نننن

ال و

ال و ن

الترك بشنننننننمن الادما

الترك ن بشننننننننمن الانندمننا

ا لموقعنننن بتننننار خ  26اكتو بر

الننمننوقننعنننن بننتننننار ننخ  26اكننتننوبننر

 ،1998المراف لهذا القانون.

 ،1998المراف لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

عننلننى رئ ن ننس م ن ننلننس الننو را
والو را – كل ف ما اصننننننند –

 الموافق ن على نا المنناد كمننا  -الموافقنن على نا المنناد كمننا عنننلنننى رئننن نننس مننن نننلنننس النننو راورد في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

والو را – كنل ف منا اصنننننننند –

تنف ذ اح كام هذا ال قانون ،و عمنل

تنف ننذ احكننام هننذا القننانون ،و عمننل

بد من ال وم التالي لتار خ نشننننننره

بد من ال وم ال تالي ل تار خ نشنننننننره

في ال ر د الرسم .

في ال ر د الرسم .
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التاريخ 28 :مايو 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام االتفاقية
المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات
الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر 1998م ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )85لسنة
2016م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاري  15مايو 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 533ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام االتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين
وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر
1998م ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )85لسنة 2016م ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،و لك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاري  28مايو 2017م عقدت لجنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية اجتماعها
الثالث والعشممرين ،حيث اطلعت على مشتتروع القانون المذكور ،والبروتوكول ،و لك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض
أحكام االتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن
الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ  26أكتوبر 1998م ،المرافق للمرسوم الملكي رقم
( )85لسنة 2016م ،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 بالموافقة على
انضمام مملكة البحرين إلى
االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
المدنية عن األضرار الناجمة عن
التلوث بزيت وقود السفن لعام
2001م ،المرافق للمرسوم
رقم ( )2لسنة 2017م.
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التاريخ  5 :يونيو 2017م

التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة
عن التلوث
بزيت وقود السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة
2017م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي
السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم (/538ص ل خ أ/
ف 4د )3المؤرخ في
 15مايو 2017م ،والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية
بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود
السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م ،على أن
تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 .1تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها السابع عشر الموافق 29
مايو 2017م.
 .2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها على الوثائق المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون
موضوع النظر والتي اشتملت على:
 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون المذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه.(مرفق)
 االتفاقية المذكورة( .مرفق) .3وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من:
 وزارة المواصالت واالتصاالت ،وقد حضر:
مدير إدارة السالمة وحماية البيئة
 .1السيد يوسف المرباطي
البحرية –
شؤون الموانئ والمالحة.
مدير إدارة النقل الجوي.

 .2السيدة ابتسام محمد الشمالن

مدير إدارة تسجيل السفن

 .3السيد مياس المعتز باهلل األغا

والبحارة – شؤون الموانئ المالحة البحرية.
مستشار النقل الجوي.

 .4السيد كمال رياض حنفي

باحث قانوني.

 .5السيدة فاطمة محمد الزياني
79

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (المجلس األعلى
للبيئة) ،وقد حضر:
رئيس قسم التقويم البيئي.
 .1المهندسة لمى عباس المحروس
محام في المجلس األعلى للبيئة.
 .2السيد أنس السيد
ٍ
 وزارة الخارجية ،وقد حضر:
 .1السيد محمد عبدالرحمن الحيدانرئيس قسممممممم االتفممماقيمممات بممماإلدارة
القانونية.
باحث قانوني.
 .2السيد يوسف يعقوب العباد
 شتتتتتتتارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس الدكتور عليحسـن الطوالبة المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 تولى أمانة سـتتتر اللجنة السيدة سهيرا عبداللطيف ،والسيد جواد مهديمحفوظ.
ثانيــاا -رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة
مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــاا -رأي وزارة المواصالت واالتصاالت:
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الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
االتفاقية الدولية بشتتتأن المستتتؤولية المدنية عن األضتتترار الناجمة عن التلو
بسيت وقود السفن لعام 2001م.
رابعــــاا -رأي المجلس األعلى للبيئة:
الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
االتفاقية الدولية بشتتتأن المستتتؤولية المدنية عن األضتتترار الناجمة عن التلو
بسيت وقود الستتتتتتفن لعام 2001م ،و لك ألهميتها في المحافظة على البيئة
البحرية.

خامســـــاا -رأي وزارة الخارجية:
الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
االتفاقية الدولية بشتتتأن المستتتؤولية المدنية عن األضتتترار الناجمة عن التلو
بسيت وقود السفن لعام 2001م.
سادســــــاا -رأي اللجنــة:
تدارستتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروع القانون المذكور بحضتتتتتتور ممثلي وزارة
المواصتتتتالت واالتصتتتتاالت ،وممثلي المجلس األعلى للبيئة ،وممثلي وزارة
الخارجية ،والمستتتتتشتتتتار القانوني لشتتتتؤون اللجان بالمجلس ،واطلعت اللجنة
على رأي لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتورى والذي جاء
مؤكدقا لستتتتتالمة مشتتتتتروع القانون من الناحيتين الدستتتتتتورية والقانونية ،كما
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اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
وتتألف االتفاقية – فضالق عن الديباجة – من ( )19مادة  ،ومرفق واحد،
تضمنت المادة ( )1أهم المصطلحات الواردة باالتفاقية ،وحدّدت المادة ()2
نطاق تطبيق االتفاقية ،وتناولت المواد من ( )3إلى ( )6مستتتتتتؤولية مالك
الستتتفينة عن أضتتترار التلو الذي ستتتببه الوقود السيتي الموجود في الستتتفينة
الناتجة عنها ،واالستتتتثناءات التي ال تنطبق عليها أحكام االتفاقية ،والحواد
التي تشتتتمل ستتتفينتين أو أكثر وحدود المستتتؤولية ،فيما بينت المواد من () 7
إلى ( )11ال تأمين اإلج باري (الضتتتتتت مان ال مالي) والمه لة السمن ية والوالية
الق ضائية ،واالعتراف باألحكام وانفا ها مع وجود حكم خاص يتناول م سألة
اإلبطال ،وتضتتتمنت المواد من ( )12إلى ( )16التوقيع والتصتتتديق والقبول
والموافقة واالنضمام ،مع بيان مسؤولية الدول التي لها أكثر من نظام واحد،
وبيان حيس نفا االتفاقية ،واالنستتتتحاب ،وحاالت التنقيح أو التعديل ،في حين
نصتتتتتتتت المواد من ( )17إلى ( )19على إيداع االتفاقية لدى األمين العام،
وإرستتتتالها إلى األمم المتحدة لتستتتتجيلها ونشتتتترها ،واللغات التي حررت بها
االتفاقية.
أمتتا المرفق فهو عبتتارة عن شتتتتتتهتتادة تتتأمين أو ضتتتتتتمتتان متتالي آخر يتعلق
بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلو الناتج عن وقود السفن السيتي صادرة
وفققا ألحكام المادة ( )7من االتفاقية.

وترى اللجنة أهمية االتفاقية في إلسام الدول باتخا التدابير لمنع تلو
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البيئة البحرية ،وتحديد مستتتتتؤولية قانونية مشتتتتتددة شتتتتتاملة كل أنواع التلو
السيتي ومناستتتبة لحجم الضتتترر ،مع وضتتتع تدابير تكميلية لضتتتمان االلتسام
بدفع تعوي

كافٍ وستتريع وفعال عن تستترب الوقود أو تصتتريفه ،واعتماد

قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد الم سائل المتعلقة بالم سؤولية ،وتوفير
تعوي

كافٍ في هذ الحاالت.

وباستتتتتعراأ أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارأ وأحكام الدستتتتتور ،وأنه
يلسم لنفا ها أن تصتتدر بقانون إعماالق لحكم الفقرة الثانية من المادة ( )37من
الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق
على االتفاق ية المذكورة ،والذي يتألف -فضتتتتتتالق عن الديباجة -من مادتين،
تضتتتتتمنت المادة األولى الموافقة على االنضتتتتتمام إلى االتفاقية ،والثانية مادة
تنفيذية.
وعلى لك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية بشأن
المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام
2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م ،والموافقة على مواد
المشروع كما وردت في الجدول المرفق.

سابعـــــ اا -اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
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إعماالق لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من:
 .1سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري
 .2سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي

مقررا أصليــــاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

ثامنـــــــاا -توصيـة اللجنـة:
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء درا سة م شروع
القانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكةالبحرين إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار
الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم
رقم ( )2لسنة 2017م.
 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا فيالجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

خالد محمد جبر المسلم

د .محمد علي الخزاعي
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رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار
الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

عنوان مشروع القانون

عنوان مشروع القانون

عنوان مشروع القانون

عنوان مشروع القانون

 -تغ ر عبار (األضننرار النا م

 -ا ل موا فقنننن ع لى قرار م لس

وقود السنننفن)

النواب بتغ ر عبار (األضننرار

الوارد في العنوان إلى (أضرار

النا م عن التلوث ب

وقود

التلوث بقود السفن الزيتي).

السننننفن) الوارد في العنوان إلى

عن التلوث ب

(أضىىىىىرار التلوث بقود السىىىىىفن
الزيتي).
(عنوان مشىىىىىىىروع القىىانون بعىىد
التعديل)
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مشنننننننروع قانون رقم ( ) لسنننننننن

(عنوان مشىىىىىىىروع القىىانون بعىىد مشنننننننروع قانون رقم ( ) لسنننننننن

مشنننننننروع قننانون رقم ( ) لسنننننننن ن

بنالموافقن على انضنننننننمنام مملكن

بننالموافق ن على انضنننننننمننام مملكن

بننالموافقنن على انضنننننننمننام مملكنن

البحر ن إلى االتفننناق ننن الننندول ننن

البحر ن إلى االتفنننناق نننن النننندول نننن

البحر ن إلى االتفننناق ننن الننندول ننن
بشنننننننمن المسننننننن ول المدن عن
األضنننننننرار النننا م ن عن التلوث
ب

وقود السفن لعام 2001

التعديل)
مشنننننننروع قانون رقم ( ) لسنننننننن
بنالموافقن على انضنننننننمنام مملكن
البحر ن إلى االتفننناق ننن الننندول ننن
بشنننننننمن المسننننننن ول المدن عن

بشنننننننمن المسننننننن ول المدن عن بشننننننننمن المسننننننن ول ن المنندن ن عن
أضىىىىىىىرار التلوث بوقود السىىىىىىىفن أضىىىىىىىرار التلوث بوقود السىىىىىىىفن
الزيتي لعام 2001

الزيتي لعام 2001

أضىىىىىىىرار التلوث بوقود السىىىىىىىفن
الزيتي لعام 2001
الديباجة

الديباجة

الديباجة

 -تغ ر عبار (األضننرار النا م

 -ا ل موا فقنننن ع لى قرار م لنس

عن التلوث ب

وقود السنننفن)

النواب بتغ ر عبار (األضننرار
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الديباجة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب
الوارد في مسنننمى االتفاق إلى
(أضىىىرار التلوث بوقود السىىىفن
الزيتي).

توصية اللجنة
النا م عن التلوث ب

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة
وقود

السنننننننفن) الوارد في مسنننننننمى
االت فاق

إلى (أضىىىىىىىرار التلوث

بوقود السفن الزيتي).
(نص الديباجة بعد التعديل)

(نص الديباجة بعد التعديل)

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتفنناق ن النندول ن بشننننننننمن وعلى االتفنناق ن النندول ن بشننننننننمن وعلى االتفنناق ن النندول ن بشننننننننمن وعلى االتفنناق نن النندول نن بشنننننننننمن
المسننن ول المدن عن األضنننرار المسننننن ول المدن عن أضىىىىىرار المسنننننن ول المدن عن أضىىىىىىرار المسننننننن ول المدن عن أضىىىىىىىرار
النننا م ن عن التلوث ب ن
السفن لعام ،2001

وقود التلوث بوقود السىىفن الزيتي لعام التلوث بوقود السىىىفن الزيتي لعام التلوث بوقود السىىىىىىفن الزيتي لعام
،2001
،2001
،2001

88

نصوص مواد مشروع القانون نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب
كما وردت من الحكومة
اقر م لس الشنننننننور وم لس اقر م لس الشنننننننور وم لس اقر م لس الشنننننننور

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

وم لس ا قر م لس الشننننننننور

و م لنس

النواب القانون اآلتي نصننننند ،وقد النواب القانون اآلتي نصننننند ،وقد النواب القانون اآلتي نصننننننند ،وقد النواب القانون اآلتي نصنننننننند ،وقد
صدقنا عل د واصدرناه:

صدقنا عل د واصدرناه:

صدقنا عل د واصدرناه:

صدقنا عل د واصدرناه:

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

 -تغ ر عبار (األضننرار النا م

 -ا ل موا فقنننن ع لى قرار م لس

وقود السنننفن)

النواب بتغ ر عبار (األضننرار

عن التلوث ب

الوارد في مسنننمى االتفاق إلى

النا م عن التلوث ب

وقود

(أضىىىرار التلوث بوقود السىىىفن

السنننننننفن) الوارد في مسنننننننمى

الزيتي).
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة
االت فاق

(نص المادة بعد التعديل)
ووف

على انضنننننننمننننام مملكنننن

البحر ن إلى االتفننناق ننن الننندول ننن

ووف

إلى (أضىىىىىىىرار التلوث

بوقود السفن الزيتي).
(نص المادة بعد التعديل)

على انضنننننننمننننام مملكنننن

البحر ن إلى االتفننناق ننن الننندول ننن

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

ووف

على انضنننننننمننننام مملكنننن

ووفن

عنلنى انضننننننننمننننام منمنلنكنننن

البحر ن إلى االتفنننناق نننن النننندول نننن

بشنننننننمن المسننننننن ول المدن عن بشنننننننمن المسننننننن ول المدن عن البحر ن إلى االتفننناق ننن الننندول ننن
األضنننننننرار النننا م ن عن التلوث أضىىىىىىىرار التلوث بوقود السىىىىىىىفن بشنننننننمن المسننننننن ول المدن عن أضىىىىىىىرار التلوث بوقود السىىىىىىىفن
ب
وقود السنننننفن لعام  ،2001الزيتي لعنننام  ،2001والمرافقننن أضىىىىىىىرار التلوث بوقود السىىىىىىىفن الزيتي لعننننام  ،2001والمرافقنننن
والمرافق لهذا القانون.
الزيتي لعنننام  ،2001والمرافقننن لهذا القانون.
لهذا القانون.

بشننننننننمن المسننننننن ول ن المنندن ن عن

لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

عننلننى رئ ن ننس م ن ننلننس الننو را
والو را – كل ف ما اصننننننند –

 الموافق ن على نا المنناد كمننا  -الموافقنن على نا المنناد كمننا عنننلنننى رئننن نننس مننن نننلنننس النننو راورد في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

والو را – كنل ف منا اصنننننننند –

تنف ذ هذا القانون ،و ىعمل بد من

تنف ننذ هننذا القننانون ،و ىعمننل بنند من

ال وم التنننالي لتنننار خ نشنننننننره في

ال وم التننننالي لتننننار خ نشنننننننره في

ال ر د الرسم .

ال ر د الرسم .
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التاريخ 28 :مايو 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بزيت
وقود السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاري  15مايو 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 539ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م ،المرافق
للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،و لك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاري  28مايو 2017م عقدت لجنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية اجتماعها
الثالث والعشممممممرين ،حيث اطلعت على مشتتتتتتروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،و لك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن
التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م،
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 بالموافقة على
انضمام مملكة البحرين إلى
اتفاقية حدود المسؤولية عن
المطالبات البحرية لعام
1976م وبروتوكول عام
1996م لتعديل اتفاقية
1976م ،المرافق للمرسوم
رقم ( )3لسنة 2017م.
94

التاريخ  5 :يونيو 2017م

التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني
بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م
وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق للمرسوم
رقم ( )3لسنة 2017م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي
السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم (/540ص ل خ أ/
ف4

المؤرخ

د)3

في

 15مايو 2017م ،والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع
قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية
عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية
1976م ،المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م ،على أن تتم دراسته
وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 )1تدارستتت اللجنة مشتتروع القانون في اجتماعها الستتابع عشتتر الموافق
 29مايو 2017م.
 )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوثائق المتعلقة بمشتتتتروع القانون
موضوع النظر والتي اشتملت على:
 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون المذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه.(مرفق)
 االتفاقية المذكورة( .مرفق) 3وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من:
 وزارة المواصالت واالتصاالت ،وقد حضر:
مدير إدارة السالمة وحماية البيئة
 -1السيد يوسف المرباطي
البحرية –
شؤون الموانئ والمالحة.
 .2السيدة ابتسام محمد الشمالن مدير إدارة النقل الجوي.
مدير إدارة تسجيل السفن
 .3السيد مياس المعتز باهلل األغا
والبحارة – شؤون الموانئ المالحة
البحرية.
مستشار النقل الجوي.
 .4السيد كمال رياض حنفي
باحث قانوني.
 .5السيدة فاطمة محمد الزياني
 وزارة الخارجية ،وقد حضر:
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 )1السيد محمد عبدالرحمن الحيدانرئيس قسممممممم االتفممماقيمممات بممماإلدارة
القانونية.
باحث قانوني.
 )2السيد يوسف يعقوب العباد
 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل من: )1الدكتور علي حسـن الطوالبة المستشـممممممار القانونـممممممي لشـممممممؤون
اللجان.
 )2السيدة فاطمة غانم الذوادي باحث قانوني بهيئة المسمممممتشمممممارين
القانونين.
 تولى أمانة سـتتتر اللجنة السيدة سهيرا عبداللطيف ،والسيد جواد مهديمحفوظ.
ثانيــاا -رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة
مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــاا -رأي وزارة المواصالت واالتصاالت:
الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
اتفاقية حدود المستتتتتتؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول
عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق للمرستتتتتتوم رقم ( )3لستتتتتتنة
2017م.
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رابعـــــاا -رأي وزارة الخارجية:
الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
اتفاقية حدود المستتتتتتؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول
عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق للمرستتتتتتوم رقم ( )3لستتتتتتنة
2017م.
خامســــــاا -رأي اللجنــة:
تدارستتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروع القانون المذكور بحضتتتتتتور ممثلي وزارة
المواصتتالت واالتصتتاالت ،وممثلي وزراة الخارجية ،والمستتتشتتار القانوني
لشؤون اللجان بالمجلس ،واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشتتتورى والذي جاء مؤكدقا لستتتالمة مشتتتروع القانون من
النتتاحيتين التتدستتتتتتتوريتتة والقتتانونيتتة ،كمتتا اطلعتتت على قرار مجلس النواب
ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
وتتألف االتفاقية المشار إليها – فضالق عن الديباجة – من خمسة فصول
تضتتتتمنت ( )23مادة ،جاء الفصتتتتل األول بعنوان (حق تحديد المستتتتؤولية)،
وتضتتتتتتمن المواد من ( )1إلى ( ،)5حيث عدّدت المادة ( )1المتمتعين بحق
تحتتديتتد المستتتتتتؤوليتتة ،وحتدّدت المممادة ( )2المطتتالبتتات الختتاضتتتتتتعتتة لحتتدود
المسؤولية ،فيما عدّدت المادة ( )3المطالبات المستثناء من حدود المسؤولية،
وتناولت المادة ( )4الستتتتتتلوك المبطل لحدود المستتتتتتؤولية ،أما المادة ()5
فعالجت المطالبات المضادة.
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وجاء الفصل الثاني بعنوان (حدود المسؤولية) ،وتضمن المواد من ()6
إلى ( ،)10حيث بينت المادة ( )6الحدود العامة ،وعالجت المادة ( )7حد
مطالبات الركاب ،وتناولت المادة ( )8الوحدة الحستتتتابية ،وبينت المادة ()9
إجمالي المطالبات ،وأوضتتتتتتحت المادة ( )10األحكام المتعلقة باللجوء إلى
حدود المسؤولية دون إنشاء صندوق لحدود المسؤولية.

وجاء في الفصتتتل الثالث بعنوان (صتتتندوق حدود المستتتؤولية) وتضتتتمن
المواد من ( )11إلى ( )14حيث ّ
نظمت المادة ( )11إنشتتتاء صتتتندوق حدود
المسؤولية ،وتناولت المادتان (12و )13األحكام المتعلقة به ،ونصت المادة
( )14على خضوع القواعد المتعلقة بإنشاء صندوق حدود المسؤولية لقوانين
الدولة الطرف التي أنشئ فيها الصندوق.

وتناول الفصتتتتتتل الرابع نطاق تطبيق االتفاقية ،حيث بينت المادة ()15
األحوال التي تنطبق فيها أحكام االتفاقية ،وما يستثنى من نطاق تطبيقها.

أما الفصتتل الخامس من االتفاقية فجاء بعنوان (البنود الختامية) وتضتتمن
المواد من ( )16إلى ( ،)23حيث تناولت هذ المواد التوقيع ،والتصتتتتتتتديق،
واالنضتتتتمام ،والنفا  ،والتحفظات ،واالنستتتتحاب ،والتنقيح ،والتعديل ،وجهة
اإليداع واللغات.
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أما البروتوكول فيتألف – فضتتتتتتالق عن الديباجة – من ( )15مادة ،حيث
تضمنت هذ المواد تعديالت ألحكام االتفاقية المشار إليها.
وترى اللجنة أن االتفاقية تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد الموحدة
دوليقا فيما يتعلق بتحديد المستتؤولية عن المطالبات البحرية ضتتد مالك الستتفن
والمنقذين.
وباستتتتتتتعراأ أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارأ وأحكام الدستتتتتتتور،
وأنه يلسم لنفا ها أن تصدر بقانون إعماالق لحكم الفقرة الثانية من المادة ()37
من الدستتتتتتتور ،فقد أعدت هيئة التشتتتتتتريع واإلفتاء القانوني مشتتتتتتروع قانون
بالتصتتتديق على االتفاقية المذكورة والبروتوكول الملحق بها ،والذي يتألف -
فضتتتتتتالق عن الديباجة -من مادتين ،تضتتتتتتمنت المادة األولى التصتتتتتتديق على
االتفاقية ،والثانية مادة تنفيذية.
وعلى لك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن
المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية
1976م ،المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م ،والموافقة على مواد
المشروع كما وردت في الجدول المرفق.

سادســـــ اا -اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
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إعماالق لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من:
 -1سعادة األستاذة نانسي دينا خضوي
 -2سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي

مقررا أصليــــاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابعـــــــاا -توصيـة اللجنـة:
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء درا سة م شروع
القانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضماممملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام
1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق
للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م.
 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا فيالجدول المرفق.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

د .محمد علي الخزاعي

خالد محمد جبر المسلم

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام
1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

عنوان مشروع القانون

عنوان مشروع القانون

عنوان مشروع القانون

عنوان مشروع القانون

 تغ ر عبار (لتعد ل اتفاق عام  -ا ل موا فقنننن ع لى قرار م لنس )1976الننوارد فنني الننعنننننوان
إلى (ال ُمعدل لها).
(عنوان مشىىىىىىىروع القىىانون بعىىد
التعديل)

النواب بتغ ر عبنننار (لتعننند نننل
اتفاق

عام  )1976الوارد في

العنوان إلى (ال ُمعدل لها).
(عنوان مشىىىىىىىروع القىىانون بعىىد
التعديل)

مشنننننننروع قانون رقم ( ) لسنننننننن
بنالموافقن على انضنننننننمنام مملكن
ا ل ب حر ن إ لى ا تفننننا ق نننن حنننندود

مشنننننننروع قانون رقم ( ) لسنننننننن

مشنننننننروع قانون رقم ( ) لسنننننننن

مشنننننننروع قننانون رقم ( ) لسنننننننن ن

بنالموافقن على انضنننننننمنام مملكن

بننالموافق ن على انضنننننننمننام مملكن

بننالموافقنن على انضنننننننمننام مملكنن

ا ل ب حر ن إ لى ا تفننننا ق نننن حنننندود الننبننحننر ننن إلننى اتننفنننناقن نننن حنننندود الننبننحننر ننن إلننى اتننفنننناق ن نننن حنننندود
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
المس ول عن المطالبا البحر

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب
المس ول عن المطالبا البحر المس ن ول عن المطالبا البحر
توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة
المسننننن ول عن المطالبا البحر

لعننننام  1976وبروتوكول عننننام لعنننام  ،1976وبروتوكول عنننام لعننننام  ،1976وبروتوكول عننننام لعننننام  ،1976وبروتوكول عننننام
 1996لتعنننند ننننل اتفنننناق نننن عننننام  1996ال ُمعدل لها

 1996ال ُمعدل لها

 1996ال ُمعدل لها

1976
الديباجة

الديباجة

الديباجة

 -تغ ر عبننار (لتعنند ننل اتفنناق ن

 -الموافقنننن على قرار م لس

عننننام  )1976الننننوارد فنننني

النواب بتغ ر عبننار (لتعنند ننل

مسنننننننمى االتفاق إلى (ال ُم عدل

اتفاق عام  )1976الوارد في

لها).

مسنننننننمى االتفاق إلى (ال ُم عدل
لها).
(نص الديباجة بعد التعديل)

(نص الديباجة بعد التعديل)
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الديباجة

نصوص مواد مشروع القانون نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب
كما وردت من الحكومة
نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة
نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى اتفاق

حدود المسننننننن ول

عن المطنننالبنننا

وعلى اتفاق

حدود المسننننننن ول

البحر ننن لعنننام عن المطنننالبنننا

وعلى اتفاق حدود المس ول عن وعلى اتفاق حدود المسنننن ول عن

البحر ننن لعنننام المطننالبننا

البحر ن لعننام  1976المطنننالبنننا

البحر ننن لعنننام 1976

 1976وبروتوكول عننام  1976 1996وبروتوكول عننام  1996وبروتوكول عننام  1996ال ُمع ىدل وبروتوكول عنننام  1996ال ُمعىىىدل
لتعد ل اتفاق ،1976

ال ُمعدل لها،

اقر م لس الشنننننننور

وم لس اقر م لس الشنننننننور

لها،
وم لس اقر م لس الشنننننننور

لها،
وم لس ا قر م لس الشننننننننور

و م لنس

النواب القانون اآلتي نصننننند ،وقد النواب القانون اآلتي نصننننند ،وقد النواب القانون اآلتي نصننننننند ،وقد النواب القانون اآلتي نصنننننننند ،وقد
صدقنا عل د واصدرناه:

صدقنا عل د واصدرناه:

صدقنا عل د واصدرناه:
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صدقنا عل د واصدرناه:

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

 -تغ ر عبننار (لتعنند ننل اتفنناق ن

 -ا ل موا فقنننن ع لى قرار م لس

عننننام  )1976الننننوارد فنننني

النواب بتغ ر عبنننار (لتعننند نننل

مسنننننننمى االتفاق إلى (ال ُم ّعدل

اتفاق عام  )1976الوارد في

لها).

مسنننننننمى االتفناق ن إلى (ال ُم ّعىدل
لها).
(نص المادة بعد التعديل)

ووف

(نص المادة بعد التعديل)

على انضنننننننمننننام مملكنننن

ا ل ب حر ن إ لى ا تفننننا ق نننن حنننندود ووف
المس ول عن المطالبا البحر

على انضنننننننمننننام مملكنننن

ووف

على انضنننننننمننننام مملكنننن

الننبننحننر ننن إلننى اتننفنننناقن نننن حنننندود الننبننحننر ننن إلننى اتننفنننناق ن نننن حنننندود

ا ل ب حر ن إ لى ا تفننننا ق نننن حنننندود المس ن ول عن المطالبا البحر

لعننننام  1976وبروتوكول عننننام المس ول عن المطالبا البحر

ووفن

عنلنى انضننننننننمننننام منمنلنكنننن

المسننننن ول عن المطالبا البحر

لعننننام  1976وبروتوكول عننننام لننعننننام  1976وبننروتننوكننول عننننام

لعننننام  1976وبروتوكول عننننام
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نصوص مواد مشروع القانون نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب
كما وردت من الحكومة
المعىىىىدل لهىىىىا ،المرافق ن
 1996لتعنننند ننننل اتفنننناق نننن عننننام  1996ال ُمعىىىدل لهىىىا ،المرافق ن  1996ال ُمعىىىىدل لهىىىىا ،المرافق ن ُ 1996
توصية اللجنة

 ،1976المرافق ن لهذا القانون.
المادة الثانية
عننلننى رئ ن ننس م ن ننلننس الننو را
والو را – كل ف ما اصننننننند –

لهذا القانون.

لهذا القانون.
المادة الثانية

المادة الثانية

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

لهذا القانون.
المادة الثانية

 الموافق ن على نا المنناد كمننا  -الموافقنن على نا المنناد كمننا عنننلنننى رئننن نننس مننن نننلنننس النننو راورد في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

والو را – كنل ف منا اصنننننننند –

تنف ذ هذا القانون ،و ىعمل بد من

تنف ننذ هننذا القننانون ،و ىعمننل بنند من

ال وم التنننالي لتنننار خ نشنننننننره في

ال وم التننننالي لتننننار خ نشنننننننره في

ال ر د الرسم .

ال ر د الرسم .
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التاريخ 28 :مايو 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام
1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاري  15مايو 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 541ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن
المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م،
المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
و لك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني.
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وبتاري  28مايو 2017م عقدت لجنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية اجتماعها
الثالث والعشممممممرين ،حيث اطلعت على مشتتتتتتروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،و لك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول
عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م ،المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير لجنة الخدمات
بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ( )15لسنة
1986م بشأن تنظيم
السياحة( ،المعد في ضوء
االقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
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التاريخ 22 :مايو 2017م

تقرير جلنة اخلدمات رقم ( )10بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1986م
بشأن تنظيم السياحة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب).
دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
بتاري  12أبريل 2017م أرسل صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى خطابقا برقم ( / 515ص ل خ ت  /ف4د )3إلى لجنة الخدمات،
والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء
االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،على أن تتم دراسته وإعداد تقرير يتضمن
رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصا ثالثة أسابيع من تاريخه.

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

( )1تدارست اللجنة المشروع بقانون المذكور في االجتماعات:
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-

االجتماع ( )14المنعقد بتاري
االجتماع ( )16المنعقد بتاري
االجتماع ( )17المنعقد بتاري
االجتماع ( )18المنعقد بتاري

 13أبريل 2016م.
 02مايو 2017م.
 17مايو 2017م.
 22مايو 2017م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها المشتتروع بقانون موضتتوع البحث والدراستتة على
كل مما يلي:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة الصتتتتتتنتتاعتتة والتجتتارة والستتتتتتيتتاحتتة (هيئتتة البحرين للستتتتتتيتتاحتتةوالمعارأ)( .مرفق)
 مرسوم بقانون رقم ( )31لسنة  2015بتعديل بع أحكام القانون رقم ()62لستتنة  2006بإنشتتاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارأ والمرستتوم
بقانون رقم ( )15لسنة  1986بشأن تنظيم السياحة( .مرفق)
 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة ،شتتتتتتتارك في اجتماع اللجنة ( )16المنعقد بتاري  02مايو
2017م هيئة البحرين للسياحة والمعارض ،وقد مثلها في االجتماع:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
الشيخ خالد بن حمود آل خليفة
.1
المستشار القانوني لقطاع
السيد محمد عبدالحليم غــــــزالن
.2
السياحة.
( )4شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:
المستشار القانوني لشؤون اللجان.
 .1الدكتور محمد عبدهللا الدليمي
 .2السيد محمد أحمـد محمــد المستشار القانوني المساعد.
 .3السيد علــي نـادر السلوم الباحث القانوني.
 وتولى تحرير تقرير اللجنة السيد أيوب علي طريف أمين سر اللجنة ،والسيدة
دانة ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.
ثانيـًا  -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)
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هبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن
المشروع بقانون إلى سالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ثالثـًا  -رأي هيئة البحرين للسياحة واملعارض( :مرفق)
بتتدايتتة بينتتت الهيئتتة في ردهتتا المكتوب عتتدم وجود أي تحفظتتات لتتديهتتا على
مشروع القانون كما ورد في قرار مجلس النواب.
كما بيّن ممثلو الهيئة أن العقوبة المنصتتتتتوص عليها بالقانون غير رادعة بالحدّ
الذي يضتتتتتمن عدم المخالفة أو التكرار ،باإلضتتتتتافة إلى محدودية صتتتتتالحيات إدارة
المرافق والخدمات الستتتياحية بالقانون ،مقارنةق ببلدان المنطقة أو غيرها ،باإلضتتتافة
يدر كثيرا ق من األرباح على مستثمريه.
إلى ضعف العائد المادي في مجال ّ

وأ ّكدت الهيئة أنه على الرغم من أهمية زيادة عدد أخصائيّي الرقابة السياحية،
إال أنه وبالرجوع للدور المنوط بهم وتحقيقا ق للمبدأ القانوني لمنحهم صالحية الضبط
القضتتتتتتائي فقط لما يتعلق بو،ائفهم ،يتعين تدريخ من يخ ّول الضتتتتتتبطية القضتتتتتتائية
لمعرفة معايير الجودة الستتتياحية ومعايير تصتتتنيف واشتتتتراطات ممارستتتة األنشتتتطة
الستتتتتياحية هو بمكان من األهمية وال يتأتى في فترة قصتتتتتيرة ،لذلك فإن تخويل عدد
عشتترين مو،فا ق صتتفة الضتتبطية القضتتائية وتغييرهم كل ثالثة إلى ستتتة شتتهور يفقد
مؤدي الو،يفة المعرفة والمهارة الالزمين لها ،وبالتالي ونتيجة الختصاص الو،يفة
فقط بما يتعلق بجودة الخدمات الستتتتياحية وبع الجوانخ اإلجرائية يتوقع انخفاأ
الجودة وحدو ت سيّخ في القطاع ال سياحي كأثر الزم لهذا التعديل المقترح ،وأي ضا ق
يتعلق األمر بتتالتتتدريتتخ على الجتتانتتخ القتتانوني وكيفيتتة تحرير المختتالفتتات وإجراء
محا ضر اال ستدالل وغيرها من الجوانخ القانونية التي ال تتأتى بفترة ق صيرة والبد
لها من تدريخ ومتابعة الكتساب المهارة والمعرفة.

وشتتددت الهيئة على أن أستتلوب وطبيعة عمل الو،ائف المعنية تختلف اختالفا ق
كليا ق عن أي و،يفة مكتبية ،حيث يتعين على أخصتتتتائي الرقابة كجسء مهم من عمله
زيارة المنش ت ت الستتياحية المختلفة ستتواء لتقرير صتتالحيتها من حيث التجهيسات أو
الر قا بة على ال خد مات الم قد مة وفي أو قات تقترب من الفجر يوم ياق ،و لذ لك يتعين
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ضتتتتمان الرقابة على نساهة وتحفيس من يقوم بهذ المهمة ،ولذلك فإن إستتتتناد الرقابة
ألشتتتخاص ال يوجد لديهم حافس حالي أو مستتتتقبلي يتعلق بهذ الو،يفة ستتتيفتح الباب
نحو إهمالهم لمهام و،ائفهم على األقل ،وقد يؤدي للفستتاد ستتعيا ق القتناص أكبر فائدة
ممكنة بالوقت القليل الممنوح لهم.

وبينوا أن مدة التو،يف المقترح ستتتؤدي لضتتغط كبير بالنستتبة إلدارة الموارد
البشتتترية وصتتتعوبة في إيجاد من يرقى للدور المندوب له ويقبل العمل لمدة قصتتتيرة
بدون مستتتتتقبل حقيقي ،كما أن لك قد يستتتتتلسم استتتتتبيان رأي ديوان الخدمة المدنية
كجهة مختصة.

وأخيراق ،أكدت الهيئة مشتتتتتتتاركتها المجلس النيابي في التعديالت التي أجريت
على مواد مشتتتتروع القانون وفي االقتراحات التالية التي تصتتتتخ في مجال االهتمام
المشتتترك بتعسيس الجانخ الرقابي ودعم قطاع الستتياحة ،طبقا ق للمبادئ واألستتس التي
قام عليها المشروع:
أ-
ب-
ج-
د-

تغليظ العقوبة والغرامات في القانون ،وتطبيق الغرامات بدون اللجوء للقضاء
على المخالفين بجانخ العقوبات األخرى.
تعسيس صالحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق
بالطريق اإلداري للمخالفين.
مجس أو نسبة من الغرامات ألخصائيّي الرقابة السياحية.
إيجاد حافس ٍ
تخصيص متحصل الغرامات للخطط التسويقية وغير التسويقية للمملكة بشرط
استخدامها لتطوير القطاع السياحي.

رابعـًا -رأي اللجنـة:
مقدمة:
تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله
من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد،
واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي رأت سالمة
مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ،واطلعت على رأي هيئة البحرين
للسياحة والمعارأ ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )31لسنة  2015بتعديل بع أحكام
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القانون رقم ( )62لسنة  2006بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارأ
والمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  1986بشأن تنظيم السياحة.

الهدف من المشروع:
يهدف مشروع القانون إلى تعديل بع أحكام المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 1986بشأن تنظيم السياحة ،عن طريق تعسيس الجانخ الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة
وتطويرها ،وتغليظ العقوبة والغرامات في القانون ،ومنح اإلدارة المختصة سلطة
فرأ الغرامات على المخالفين ألحكام هذا القانون ،وتعسيس صالحيات إدارة المرافق
والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق اإلداري للمخالفين.

مواد مشروع القانون:
يتألف مشروع القانون من ثال مواد فضال عن الديباجة ،حيث نصت المادة
األولى على العمل بهذا القانون وإلغاء كل ما يخالف أحكامه ،بينما تضمنت المادة
الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي ( )1مكررا ق التي اشتملت على تعريفين أحدهما
"للسلطة المختصة" واآلخر "لمأمور الضبط القضائي" ،و( )9مكرراق ،التي تفرأ
عددا ق من االلتسامات على السلطة المختصة ،وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وقد اتجهت اللجنة إلى الموافقة على تعديالت مجلس النواب وفققا للجدول المرفق
بتقرير اللجنة.

مبررات اللجنة:
وقد خلصت اللجنة ،بعد تدارسها لمشروع القانون المذكور إلى الموافقة عليه،
من حيث المبدأ ،و لك للمبررات اآلتية:
 دعم القطاع الستتتتتتياحي في مملكة البحرين لما له من آثار إيجابية على االقتصتتتتتتتادالوطني ،فضتتال عن أنه يمثل واجهة حضتتارية للمملكة لكونه يستتتقطخ أعداد كبيرة
من السياح من مختلف دول العالم.
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 الحد من استتتتتتغالل البعاآلداب العامة.

للقطاع الستتتتتياحي واستتتتتتخدامه في أعمال تتعارأ مع

 تعسيس صتتتتتتالحيات إدارة المرافق والخدمات الستتتتتتياحية بما يعسز تنظيم المرافقالسياحية وتطويرها.
 إن العقوبة المنصتتوص عليها بالقانون غير رادعة بالحدّ الذي يضتتمن عدم المخالفةأو التكرار ،وال تُعطي النيتتابتتة العتتامتتة ّ
حق الحبس على متتة التحقيق ،األمر التتذي
يتطلخ تشديد العقوبة للحفا ،على النشاط السياحي.

خامسـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالق لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .1األستـاذ نـوار علـي المحمود
 .2األستاذة هالة رمزي فايــــز

مقررا أصليـاا.
ا
مقررا احتياطياا.
ا

سادسًا -توصية اللجنة:

في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة مشتتروع القانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:
 الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشممروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسممومبقانون رقم ( )15لسمممممنة 1986م بشمممممأن تنظيم السمممممياحة (المعد في ضممممموء
االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا في الجدول المرفق.واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
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الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار علي احملمود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

مسمى المشروع

مسمى المشروع

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مشننننروع قانون بتعد ل بعم مشننننروع قانون بتعد ل بعم مشننننروع قانون بتعد ل بعم مشننننروع قانون بتعد ل بعم
احكام المرسنننننننوم بقانون رقم احكام المرسنننننننوم بقانون رقم احكام المرسنننننننوم بقانون رقم احكام المرسنننننننوم بقانون رقم
( )15لسننننننن  1986بشننننننمن ( )15لسننننننن  1986بشننننننمن ( )15لسننننننن  1986بشننننننمن ( )15لسننننننن  1986بشننننننمن
تنظ م الس اح .

تنظ م الس اح .

(الديباجة)

تنظ م الس اح .

(الديباجة)
-1
كلمنننن

(الديباجة)

قرر الم لس إضننناف
وتعىىىىدي تىىىى

بعنننند

المرسنننننوم بقانون الوارد ف د
لورود اكثر من تعد ل عل د،
مع تغ ر ما ل م.

تنظ م الس اح .
(الديباجة)

 -1توصننننني الل ن بالموافق
على قرار م لس النواب
بننننإضنننننننننننافنننن كننننلننننمنننن
وتىىىىعىىىىديىىىى تىىىى

بننننعنننند

المرسننننننوم بقانون الوارد
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

-2

حننننننذ

توصية اللجنة

قىىىىىىانىىىىىىون

فن نننند لنورود اكنثنر من

اإلجراءات الجنائية الصىىىىىادر

تعد ل عل د ،مع تغ ر ما

بالمرسىىوم بقانون رقم ()46

ل م.

لسىىىىىىىىنىىىىة  ،2002الىىمىىعىىىىدل -2

تننوصنننننننني الننل ن ننننننن

بال قانون رقم ( )41لسىىىىىىى نة بنننالموافقننن على قرار م لس
 ،2005اكتفا ً بالنا الحالي النننننننننواب بننننحننننذ

قىىىىانىىىىون

الااا بالضننبط القضننائ  ،اإلجراءات الجنائية الصىىىىىادر
وهو المنناد ( )9من القننانون بالمرسىىوم بقانون رقم ()46
لسىىىىىىىىنىىىىة  ،2002الىىمىىعىىىىدل

النافذ.

بال قانون رقم ( )41لسىىىىىىى نة
 ،2005اكتفا ً بالنا الحالي
الااا بالضننبط القضننائ ،
وهو المنناد ( )9من القننانون
النافذ.
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نص املادة كما أقرتها اللجنة

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

(نص الديباجة بعد التعديل)

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

(نص الديباجة بعد التعديل)

نحن حمىىىىد بن عيسىىىىىىىى ةل نحن حمىىىىد بن عيسىىىىىىىى ةل
خليفة ملك مملكة البحرين.

خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم وعلى المرسوم بقانون رقم
( )15لسن

 1986بشمن ( )15لسن

تنظ م الس اح  ،وتعدي ت ،
نحن حمىىىىد بن عيسىىىىىىىى ةل

 1986بشمن

تنظ م الس اح  ،وتعدي ت ،
نحن حمىىىىد بن عيسىىىىىىىى ةل

خليفة ملك مملكة البحرين.

خليفة ملك مملكة البحرين.
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم

وعلى المرسوم بقانون رقم

 1986بشمن

 1986بشمن

( )15لسن
تنظ م

الس اح ،

( )15لسن

تنظ م الس اح  ،وتعدي ت ،

المعدّل

بالمرسوم بقانون رقم ()12
لسن ،1994

اقر م لس الشور
اإل را ا

وم لس اقر م لس الشور

وم لس

النواب القانون اآلتي نصد ،النواب القانون اآلتي نصد،

وعلى

قانون

ال نائ

الصادر بالمرسوم وقد صدقنا عل د واصدرناه:

بقانون رقم ( )46لسن
 ،2002المعدل بالقانون رقم
( )41لسن ،2005
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وقد صدقنا عل د واصدرناه:

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

اقر م لس الشنننور وم لس

اقر م لس الشور

النواب القانون اآلتي نصننننند،

النواب القانون اآلتي نصد،

وقد صدقنا عل د واصدرناه:

وقد صدقنا عل د واصدرناه:

(المادة األولى)

(المادة األولى)

عمل بمحكام هذا القانون قرر الم لس حذ
و لغى كل نا
احكامد.

اال

اكتفا ً بقاعد
الالح

(المادة األولى)
الماد

توصي الل ن بالموافق على

ان القانون قرار م لس النواب بحذ

لغي القانون الساب  ،الماد اكتفا ً بقاعد ان القانون

علما ً بمن الماد

التنف ذ

الالح

لغي القانون الساب ،

(الثالث من المشروع بقانون) علما ً بمن الماد
قد تض ّمن

تنف ذ القانون من (الثالث من المشروع بقانون)

ال وم التالي لتار خ نشره في قد تض ّمن
ال ر د

التنف ذ

تنف ذ القانون من

الرسم  ،و ىراعى ال وم التالي لتار خ نشره في
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وم لس

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

ترق م

إعاد

توصية اللجنة

المادت ن ال ر د

الالحقت ن.

نص املادة كما أقرتها اللجنة

الرسم  ،و ىراعى
ترق م

إعاد

المادت ن

الالحقت ن.

(المادة الثانية)

(المادة الثانية)

(المادة الثانية)

المادة األولى بعد إعادة

المادة األولى بعد إعادة

الترقيم
(مقدمة المادة)

الترقيم

(مقدمة المادة)


(المادة األولى)

قرر الم لس اآلتي:

(مقدمة المادة)


توصي

الل ن

بالموافق على قرار م لس
النواب حول الماد كاآلتي:
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

من ناح الصنننننن ا

-

توصية اللجنة

من ناح الصنننننن ا

-

التشننر ع  ،تر الل ن اند ال التشننر ع  ،تر الل ن اند ال
حا

نصننننننن ن حا
السنننننننتحداث ّ

د د ن ،و ىقترح ان تنصننننننبّ
الت عد ال

نصننننننن ن
السنننننننتحداث ّ

د د ن ،و ىقترح ان تنصننننننبّ

على ال مادت ن ( ،2الت عد ال

على ال مادت ن (،2

 11مننكننرراً) الننمننو ننودت ن ننن  11مننكننرراً) الننمننو ننودت ن ننن
ضمن القانون النافذ.
-

تحو ل م قد م ال ماد

ضمن القانون النافذ.
-

تحو ل م قد م ال ماد

من صننننننن غ اإلضنننننننناف إلى من صننننننن غ اإلضنننننننناف إلى
ص ن غ االسننتبدال ،وذلى على ص ن غ االسننتبدال ،وذلى على
النحو الوارد ادناه.

تضا

إلى المرسوم بقانون

النحو الوارد ادناه.

(نص مقدمة المادة بعد

(نص مقدمة المادة بعد

التعديل)

التعديل)

رقم ( )15لسن  1986بشمن
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نص املادة كما أقرتها اللجنة

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

صي المادتين (،2
صي المادتين ( ،2يُستبدل بن َّ
تنظ م الس اح مادتان د دتان يُستبدل بن َّ
برقمي ( )1مكررا ً و ( 11 )9مكرراً) من المرسوم  11مكرراً) من المرسوم
مكررا ً نصهما اآلتي:

مادة ()1
(ا) قصد بالادما
في تطب

الس اح

ما لي:

واالستراحا .

 1986بشمن تنظ م الس اح

 1986بشمن تنظ م الس اح

وتعدي ت  ،النصان اآلتيان:

وتعدي ت  ،النصان اآلتيان:

مكررا (مضافة)
مادة ()1
ً

مكررا (مضافة)
مادة ()1
ً

مكررا (مضافة)
مادة ()1
ً

احكام هذا القانون

-الفنادر

بقانون رقم ( )15لسن

بقانون رقم ( )15لسن

في تطب

كون للكلما
التال

والن ل

احكام هذا القانون ،
والعبارا

الماد

قرر الم لس حذ
المقترح

استحداثها بالموافق على قرار م لس

المعاني المب ن قر ن بمو ب المشروع بقانون

كل منها ما لم قتم س ار وذلى للمبرر ن التال ن:
النا اال



توصي

الل ن

ذلى:

النواب بحذ

استحداثها بمو ب المشروع
بقانون
التال ن:
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الماد المقترح

وذلى

للمبرر ن

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

-

الماصص

المطاعم

للادما الس اح .
-الشق

بإ ار

المفروش

ومي او اسبوعي
-مكاتب وشركا

-1

السلطة

والسفر والنقل الس احي.

المختصة-1 :

إن الفراغ المتعل

الو ر الماتا او رئ س بالسلط
الم سس او اله ئ العام او الس اح

لم َعى ْد قائما ً بعد الس اح

ال ها

الماتا
الذي

تكون

صالح تاو ل صف مممور حدّد في الفقر األولى من حدّد في الفقر األولى من
الضبط القضائي.
مأمور

الماد

( )2مند (الوزارة الماد

التقل د .

للموظ
-

والمرشد ن الس اح ن.

والصالح ا

الضبط المختصة)

بمو ب الشروط
والوا با

المنصوا عل ها في المواد

(ب) اي نشاط آار ض فد ( )43و ( )44و ( )45و
و ر

اإلعالم

للادما

لم َعى ْد قائما ً بعد

لد ( )31لسن  ،2015والذي ( )31لسن  ،2015والذي

القضائي :الصف التي تمنح المختص) بش ون الس اح .

ادما

الماتص

لش ون

بشئون صدور المرسوم بقانون رقم صدور المرسوم بقانون رقم

 -متا ر المصنوعا المحل

إدال

-1

نص املادة كما أقرتها اللجنة

إن الفراغ المتعل

لش ون بالسلط

-2

الس اح

توصية اللجنة

الماتص

الس اح
الس اح

قرار جملس النواب

( )46و ( )47و ( )48و

-2

( )2مند (الوزارة

و(الوزير المختصة)

باصوا تعر

و(الوزير

المختص) بش ون الس اح .
-2

باصوا تعر

(مأمور الضبط القضائي)( ،مأمور الضبط القضائي)،
ارتم

الل ن

تعر

بشمنها ألن موضوع تعر

الضبط

القضائ

عدم إ راد ارتم
قد عال د الضبط
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الل ن

عدم إ راد

بشمنها ألن موضوع
القضائ

قد عال د

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

الس اح

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

بعد موافق م لس ( )49و ( )50من قانون القانون النافذ في الماد ( )9القانون النافذ في الماد ()9

الو را .

اإل را ا

كما قصد بالمواقع الس اح
في تطب

قرار جملس النواب

احكام هذا القانون

األراضي والم اه واألبن التي
صدر بتحد دها قرار من
و ر اإلعالم بنا

على

اقتراح من الم لس األعلى
للس اح وبعد موافق م لس

ال نائ

الصادر مند ،وال و د حا

لتعر

مند ،وال و د حا

لتعر

بالمرسوم بقانون رقم ( )46مممور الضبط القضائي ،س ّما مممور الضبط القضائي ،س ّما
لسن  2002وذلى بالنسب

وان احكام الضبط القضائ

وان احكام الضبط القضائ

لل رائم التي تقع بالماالف

قد نظمها قانون اإل را ا

قد نظمها قانون اإل را ا

ألحكام المرسوم بقانون رقم ال نائ النافذ وفقا ً للمواد ( 43ال نائ النافذ وفقا ً للمواد (43
( )15لسن

 1986بشمن .)50-

تنظ م الس اح

.)50-

والقرارا

الصادر تنف ذا لد.

الو را
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

مادة ()2
ال

م اول
الس اح

إال

الماد ( )2ضمن المشروع بالموافق على قرار م لس

بترا ا من و ار اإلعالم.

النواب بإدراج الماد ()2

و صدر بشروط وإ را ا
الترا ا وبت د ده قرار من
و ر اإلعالم.

قرر الم لس إدراج -

مادة ( )2مضافة

مادة ()2

اعمال

الادما

و

مادة ( )2مضافة

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

بقانون

الوث ق

لعالقتها

بموضوعد ،مع إعاد ص ا

توصي

ضمن

الل ن

بقانون

المشروع

الماد على النحو الوارد ادناه :لعالقتها الوث ق بموضوعد،
مع إعاد ص ا

نص المادة بعد التعديل:

الماد على

ال يجوز مزاولة أعمال النحو الوارد ادناه:
الخدمات
بترخيص

السياحية
من

إال

نص المادة بعد التعديل:

الوزارة ال يجوز مزاولة أعمال

المختصة بشؤون التجارة ،الخدمات
ويصدر بشروط وإجراءات بترخيص

السياحية
من

إال

الوزارة

الترخيص وتجديده وحاالت المختصة بشؤون التجارة،
ويصدر بشروط وإجراءات
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ال
الادما

و

م اول

اعمال

الس اح

إال

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

مادة ()9

مكررا (مضافة)
مادة ()9
ً

قرار جملس النواب

إلغائ

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

قرار من الوزير الترخيص وتجديده وحاالت بترا ا

المختص بشؤون التجارة.

إلغائ

قرار من الوزير الماتص

المختص بشؤون التجارة.

من

الو ار

بش ون الت ار ،

و صدر بشروط وإ را ا
الترا ا وت د ده وحاال
إلغائد قرار من الو ر
الماتا بش ون الت ار .

لموظفي إدار الس اح الذ ن  -1على السلط
ندبهم و ر اإلعالم سلط
التحق

الماتص

مكررا (مضافة)
مادة ()9
ً
-

قرر الم لس حذ

س اولون

صف

(بمعنى اإلبقا

وذلى المشروع

ولهم في سب ل ذلى الح في وذلى بما ال قل عن عشر ن لألسباب والمبررا التال :
داول

توصي

على النا النواب بحذ

القانون والقرارا المنفذ لد ،ممموري الضبط القضائي النافذ في القانون)
المنشآ

-

الل ن

توف ر عدد كا ٍ من الموظف ن الماد من المشروع بقانون بالموافق على قرار م لس

من تنف ذ احكام هذا الذ ن

الس اح

مكررا (مضافة)
مادة ()9
ً

موظفاً.

الماد

بقانون

من

(بمعنى

اإلبقا على النا النافذ في
القانون) وذلى لذا األسباب

وتحر ر محاضر للماالف ن
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

ألحكام القانون وإحالتهم إلى  -2على السلط
االدعا العام.

الماتص

استبدال الموظف ن الماول ن
صف

ممموري

الضبط

القضائي كل ثالث اشهر وبحد
اقصى ست اشهر ،وال

و

التمد د لهم بعد هذه المد بمي
حال من األحوال.
-3

قرار جملس النواب

و للسلط الماتص

والمبررا التي اقرها م لس
-1

تر الل ن ان تحد د

العدد للماول ن صف الضبط
القضائ

ىترى لتقد ر السلط

تار خ انتها
الموظ

النواب وهي كالتالي:
-1

الوظ في الماصا لها.
-2

اما

باصوا

تر الل ن ان تحد د

العدد للماول ن صف الضبط

الماتص  ،وفي ضو الكادر القضائ

بعد مرور عام على األقل من استبدال الموظف ن كل ثالث
فتر

توصية اللجنة

ىترى لتقد ر السلط

الماتص  ،وفي ضو الكادر
الوظ في الماصا لها.
-2

اما

باصوا

تاو ل اشهر وعدم وا التمد د لهم استبدال الموظف ن كل ثالث

صف مممور الضبط بعد هذه المد بمي حال من اشهر وعدم وا التمد د لهم

القضائي إعاد تاو لد هذه األحوال ،فإند س دي إلى بعد هذه المد بمي حال من
الصف

بذا

الشروط عدم و ود موظف ن تم منحهم األحوال ،فإند س دي إلى
صف الضبط القضائ  ،كما عدم و ود موظف ن تم منحهم
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نص املادة كما أقرتها اللجنة

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

واألحكام المنصوا عل ها ان
في هذا القانون.

القضائ

 -4تصدر السلط الماتص

معا ر

موضوع
تطلب
ال ود

االل شهر من تار خ نشر هذا ومعا ر تصن
القانون في ال ر د الرسم
القرارا

التي تب ن ااالق ا

وق م العمل في هذه الوظ ف
وحاال

وشروط

اإلفصاح عن الذم
للموظ

المال

مممور الضبط القضائي.
السابق

على صدور هذا القانون التي
تاول بعم الموظف ن صف

صف الضبط القضائ  ،كما
ان

معرف

موضوع

الس اح  ،القضائ
واشتراطا

األنشط

معا ر

ابرا

وتدر ب ال

باإلضاف

 ،ابرا

و

الس اح ،
واشتراطا

األنشط

الس اح ،

وتدر ب ال

إلى اند س شكل تحققها في فتر
من باإلضاف

مكن
و

ابرا
واما

موضوع الكش

باصوا
عن الذم
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الم ال.

،

إلى اند س شكل

الموظف ن في هذا عائقا ً امام االستفاد

الم ال.
-3

ال ود

معرف

مكن وهذه األمور تحتاج إلى

عائقا ً امام االستفاد
ابرا

الضبط

تطلب

الس اح  ،ومعا ر تصن

وهذه األمور تحتاج إلى ممارس

واحكام تحققها في فتر

الذي اول صف

 -5تلغى القرارا

ممارس

توصية اللجنة

الضبط

نص املادة كما أقرتها اللجنة

من

الموظف ن في هذا

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

ممموري الضبط القضائي المال
بالنسب
بالماالف

للموظف ن ،فإن الل ن

توصية اللجنة

واما

-3

لل رائم التي تقع تر ان هذا الموضوع كون موضوع الكش
ألحكام المرسوم محلد قانون الكش

بقانون رقم ( )15لسن

المال

 1986بشمن تنظ م الس اح

،2010

عن الذم

رقم ( )32لسن
المعدل

المال

باصوا
عن الذم

للموظف ن ،فإن الل ن

تر ان هذا الموضوع كون

بمو ب محلد قانون الكش

والقرارا الصادر تنف ذا ً لد .المرسوم بقانون رقم ( )19المال
لسن .2016

نص املادة كما أقرتها اللجنة

،2010

عن الذم

رقم ( )32لسن
المعدل

بمو ب

المرسوم بقانون رقم ()19
لسن .2016

مادة ()11

مكررا (مضافة)
مادة ()11
ً

مكررا (مضافة)
مادة ()11
ً

قرر الم لس إدراج -

نص المادة كما ورد في

-

المرسوم بقانون رقم ()12

الماد ( 11مكرراً) ضمن بالموافق على قرار م لس
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توصي

الل ن

مكررا
مادة ()11
ً

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

لسنة

1994

(القانون

النافذ):

قرار جملس النواب

المشروع
تعد ل
المضاف

بقانون
نا
ّ

هذه

توصية اللجنة

بهد

النواب بإدراج الماد (11

الماد

مكرراً)

بقانون رقم ( )12لسنة الماد
ىعا َقب كل من اال

احكام

1994

ضمن

بمو ب المرسوم بقانون بهد
بتعديل

نص املادة كما أقرتها اللجنة

المشروع

نا هذه
تعد ل ّ

المضاف

بمو ب

المرسوم المرسوم بقانون رقم ()12

النمنواد ( )4( ،)3( ،)2من

بقانون رقم ( )15لسنة لسنة

هننننذا ا لقننننا نون او ا ل قرارا

 1986بشأن تنظيم السياحة ،المرسوم بقانون رقم ()15

المنفّنننذ ألحكنننام هنننذه المواد

النا المعدّل لسنة  1986بشأن تنظيم
بح ث تض ّمن
ّ

1994

بتعديل

بننالحبس منند ال ت نناو ثالثن

تشد د العقوب بالغرام على السياحة،

اشنننننننهر وبغرامنن ال ت نناو

النا المعدّل تشد د العقوب
ماالف احكام المواد (،3 ،2
ّ

امسننمائ د نرننننننننار او بإحد

 11 ،4بند  )2من المرسوم بالغرام على ماالف احكام

بح ث

تض ّمن

هنننناتن نن النعنقنوبنتن نن ،وذلننننى

بقانون المذكور ،وإمكان

فضننننال ًعن وا الحكم بغل

التصالح امام ه ئ البحر ن من المرسوم بقانون المذكور،

المنشم او إ التها.

المواد ( 11 ،4 ،3 ،2بند )2
وإمكان
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التصالح امام ه ئ

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

كمنننا عننناقنننب على مانننالفننن
قنننننرارا

و نننننر اإلعنننننالم

قرار جملس النواب

للس اح

والمعارم ،وذلى البحر ن للس اح والمعارم،

على النحو الوارد ادناه:

الصنننننننادر تنف ذا ً للبند 2
من المنننناد ( )11من هننننذا
القنننانون بغرامننن ال ت ننناو
امسن آال

د نار فضنال ًعن

الحكم على الماننننال

بننننمدا

الرسم الذي امتنع عن دفعد.

توصية اللجنة

وذلى على النحو الوارد ادناه:
(نص المادة المضافة):

(نص المادة المضافة):
يُعاقَب كل من يخالف أحكام
المواد ( )4( ،)3( ،)2من
هذا القانون أو القرارات
المنفـ ِّّـذة ألحكام هذه المواد
بالحبس مدة ال تجاوز ستة
أشهر وبغرامة ال تقل عن
عشرة ةالف دينار وال تزيد
على خمسين ألف دينـار أو
بإحدى هاتين العقوبتين،
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يُعاقَب كل من يخالف أحكام
المواد ( )4( ،)3( ،)2من
هذا القانون أو القرارات
المنفـ ِّّـذة ألحكام هذه المواد
بالحبس مدة ال تجاوز ستة
أشهر وبغرامة ال تقل عن
عشرة ةالف دينار وال تزيد
على خمسين ألف دينـار أو
بإحدى هاتين العقوبتين،

نص املادة كما أقرتها اللجنة

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

وذلك فض ً عن جواز الحكم وذلك فض ً عن جواز الحكم
بغلق المنشأة أو إزالتها.
وفي

حالة

العود

بغلق المنشأة أو إزالتها.

تكون وفي

حالة

العود

تكون

العقوبة الحبس مدة ال تقل العقوبة الحبس مدة ال تقل
عن شهر وال تزيد على سنة عن شهر وال تزيد على سنة
وبغرامة ال تقل عن عشرين وبغرامة ال تقل عن عشرين
ألف دينار وال تزيد على مائة ألف دينار وال تزيد على مائة
ألف دينار ،مع وجوب الحكم ألف دينار ،مع وجوب الحكم

ىعاقَب كل من اال

احكام

المواد ( )4( ،)3( ،)2من هذا
القانون او القرارا

المنفر ّرذ

ألحكام هذه المواد بالحبس مد
ال ت او ست اشهر وبغرام
ال تقل عن عشر آال

د نار

وال ت د على امس ن ال
د نرار او

بإحد

هات ن

العقوبت ن ،وذلى فضالً عن

بغلق المنشأة أو إزالتها.

بغلق المنشأة أو إزالتها.

ويجوز في غير حالة العود

ويجوز في غير حالة العود إ التها.
التصالح أمام هيئة البحرين
وفي حال العود تكون العقوب
للسياحة والمعارض في
الحبس مد ال تقل عن شهر
الجرائم المنصوص عليها في
وال ت د على سن وبغرام ال
المواد ( )4 ،3 ،2أو

التصالح أمام هيئة البحرين
للسياحة

والمعارض

في

الجرائم المنصوص عليها في
المواد ( )4 ،3 ،2أو
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وا الحكم بغل المنشم او

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

نص املادة كما أقرتها اللجنة

توصية اللجنة

القرارات المنفذة ألحكامها ،القرارات المنفذة ألحكامها ،تقل عن عشر ن ال

د نار

وذلك بسداد الحد األدنى وذلك بسداد الحد األدنى وال ت د على مائ ال

د نار،

للغرامة

المقررة،

وفقـًا للغرامة

المقررة،

وفقـًا مع و وب الحكم بغل المنشم

للضوابط واإلجراءات والمدة للضوابط واإلجراءات والمدة او إ التها.
التي يصدر بها قرار من التي يصدر بها قرار من
الوزير المختص بشؤون الوزير المختص بشؤون
التجارة ،وتنقضي الدعوى التجارة ،وتنقضي الدعوى
الجنائية بالتصالح.

الجنائية بالتصالح.

و و في

ر حال العود

التصالح امام ه ئ البحر ن
للس اح

والمعارم

في

ال رائم المنصوا عل ها في

كما يعاقب على مخالفة كما يعاقب على مخالفة المواد ( )4 ،3 ،2او
قرارات الوزير المختص قرارات الوزير المختص القرارا

المنفذ ألحكامها،

بشؤون التجارة الصادرة بشؤون التجارة الصادرة وذلى بسداد الحد األدنى
تنفيذا ً للبند  2من المادة تنفيذا ً للبند  2من المادة للغرام

المقرر ،

وفقرًا

( )11من هذا القانون ( )11من هذا القانون للضوابط واإل را ا

والمد

بغرامة ال تقل عن عشرة بغرامة ال تقل عن عشرة التي صدر بها قرار من
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املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

ةالف دينار وال تزيد على ةالف دينار وال تزيد على الو ر

الماتا

بش ون

خمسين ألف دينار فض ًعن خمسين ألف دينار فض ًعن الت ار  ،وتنقضي الدعو
الحكم على المخالف بأداء الحكم على المخالف بأداء ال نائ بالتصالح.
الرسم الذي امتنع عن دفع  .الرسم الذي امتنع عن دفع .

كما

عاقب على ماالف

قرارا
بش ون
تنف ذا ً للبند

الو ر الماتا
الت ار
2

الصادر
من الماد

( )11من هذا القانون بغرام
ال تقل عن عشر آال

د نار

وال ت د على امس ن ال
د نار فضال ًعن الحكم على
الماال

بمدا

امتنع عن دفعد.
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الرسم الذي

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

(المادة الثالثة)

-

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

(المادة الثالثة)

(المادة الثالثة)

(المادة الثانية)

(المادة الثانية) بعد إعادة

(المادة الثانية) بعد إعادة

الترقيم

الترقيم

قرر الم لس الموافق

الموافق

-

على نا

على نا الماد كما ورد في الماد كما ورد في المشروع
بقانون.

المشروع بقانون.
(نص المادة كما ورد في

(نص المادة كما ورد في

المشروع بقانون)

المشروع بقانون)

على رئ س م لس الو را

على رئ س م لس الو را

والو را – كل ف ما اصد والو را – كل ف ما اصد
– تنف ذ هذا القانون ،و عمل بد – تنف ذ هذا القانون ،و عمل بد
على رئ س م لس الو را
والو را – كل ف ما اصد

من ال وم التالي لتار خ نشره من ال وم التالي لتار خ نشره
في ال ر د الرسم .
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في ال ر د الرسم .

على رئ س م لس الو را
والو را – كل ف ما اصد

املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

نصوص مواد مشروع القانون

( 1986القانون النافذ)

كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

– تنف ذ هذا القانون ،و عمل بد

– تنف ذ هذا القانون ،و عمل بد

من ال وم التالي لتار خ نشره

من ال وم التالي لتار خ نشره

في ال ر د الرسم .

في ال ر د الرسم .
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التاري  8 :مايو 2017م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب).

تحية طيبة وبعد،

بتاري  12أبريل 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 516ص ل ت ق  /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1986م بشأن
تنظيم السياحة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،و لك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخي  23أبريل 2017م ،و 8مايو 2017م عقدت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية
والقانونية اجتماعي ها الحادي والعشممممممرين ،والثاني والعشممممممرين حيث اطلعت على
مشتتتروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب بشتتتأنه ،و لك بحضتتتور المستتتتشتتتار
القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة ستتتتتتالمة مشممممممروع قانون رقم ( ) لسممممممنة ( ) بتعديل بعض أحكام
المرسممموم بقانون رقم ( )15لسمممنة 1986م بشمممأن تنظيم السمممياحة (المعد في ضممموء
االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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