
 

 

 م.2021 مارس 24التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 
واألمن  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع تاسعال یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

مملكة البحرین  ون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة على انضماممشروع قان الوطني بخصوص

المرافق للمرسوم رقم  ،إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة

 .2020) لسنة 51(
 

 باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ 
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،
 

           
      

 يوسف أمحد الغتم                                     

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                         

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                     
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 .الخارجیة وزارةأي ر .4
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .5
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 3د 5/ ف ل خ أص  594الرقـــم: 
م 1202 مارس 15التاريخ:   

 
 احملرتم    / يوسف أمحد حسن الغتم   السيدسعادة  

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ  ل ــــــم ــ ام  يطيــــــن لــــــم أ  أر ــــ ــ    ــــــ  ا  ــــ ــا ع   انعا مــــ ــرون قــــ مشــــ
البحـــــــريع هلـــــــ  معاىـــــــ ا انحا  ـــــــ    ـــــــ  ا  ـــــــعان ان ـــــــا را مـــــــع م   ـــــــ  

 .2020( لسن  51الحيعا ات الفطري ، انرا   ل  رسعم رقم )
 

ــ نا   ــ  ق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد  مريـــــــ ــتق وه ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــا  مناقشـــــــ  ر ـــــــ
رأي ــــــم لعر ــــــق   ــــــ  ان  ــــــا يــــــ ل مع ــــــ  أق ــــــا     ــــــ  أســــــا ي  مــــــع 

  اريخق.
 
 

،، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،   

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین 

إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة، المرافق 
 2020) لسنة 51للمرسوم رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2021 مارس 15

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2021 مارس 22

  )1( عدد االجتماعات

 ألول مرةیعرض  العرض على اجللسة

مشروع  مضمونبنية و

 القانون

 + مادتاندیباجة 

جرة من الموافقة على االنضمام إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھا 
ھدف إلى تعزیز جھود مملكة البحرین في حمایة تالحیوانات الفطریة والتي 

 .البیئة والحیاة الفطریة، وحمایة الحیوانات الفطریة المھاجرة

الشؤون رأي جلنة 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 

 

 اجلهاترأي خالصة 

 وزارة اخلارجية:

انطالقًا من سیاسة مملكة البحرین  نظوریأتي تقدیم مشروع القانون الم 
البیئة والحیاة الرامیة إلى المشاركة الفاعلة في المعاھدات التي تحافظ على 

 الفطریة والعمل على تحقیق أھدافھا.



2 
 

تھدف المعاھدة إلى حمایة الحیوانات الفطریة المھاجرة من بلد إلى آخر بحثًا 
عن الغذاء والمأوى، وتوثیق أطر التعاون والتنسیق بین الدول الواقعة على 

 مسار الھجرة لتلك الحیوانات في سبیل الحفاظ علیھا.

دة مع عدد كبیر من التشریعات الوطنیة التي سبق لمملكة تتوافق ھذه المعاھ
البحرین أن أصدرتھا، واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة التي صادقت علیھا 

 المملكة.

 :وزارة األشغال وشؤون البلديات والتطور العمراني

توافق رأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتطور العمراني مع ما ورد في 
 .التشریع والرأي القانونيمذكرة ھیئة 

 :الس األعلى للبيئة

معاھدة المحافظة على أبدى المجلس األعلى للبیئة موافقتھ على االنضمام إلى 
دون أي تحفظ، كما توافق رأیھ مع  األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة

رأي ھیئة التشریع والرأي القانوني، حیث إن ھذه المعاھدة ال تتعارض مع 
أحكام الدستور، وجاءت أحكامھا متناغمة مع التشریعات الوطنیة، واالتفاقیات 

 اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة.

  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب

  الموافقة على مشروع القانون اللجنةتوصية 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م.2021 مارس 24 التاریخ :
 )9الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين خبصوص 

 األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية إىل معاهدة احملافظة على

 2020) لسنة 51املرافق للمرسوم رقم ( 
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة:
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السید علي بن صالح      

 ) المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/594الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

مشروع قانون رقم (  ) ، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة م2021مارس  15

لسنة (    ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة 

أن تتم دراستھ وإبداء  ، على2020) لسنة 51من الحیوانات الفطریة، المرافق للمرسوم رقم (

 المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م2021مارس  22 المنعقد بتاریخ تاسعالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(

 
اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي  )2(

 اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

 .معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .رأي وزارة الخارجیة -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب )3(
 

 

 المنصب االسم

 وزارة اخلارجية
سعادة السفیر محمد عبدالرحمن 

 مدیر إدارة الشؤون القانونیة الحیدان

 مستشار بإدارة الشؤون القانونیة أنس یوسف السید

 ثالث بإدارة الشؤون القانونیةسكرتیر  مبارك عبدهللا الرمیحي

 األشغال وشؤون البلديات والتطور العمرانيوزارة 

 المستشار القانوني عبدالفتاح الصالحي
 المستشار القانوني محمد األمین
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 المنصب االسم

 الس األعلى للبيئة

رئیس -المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن دینھسعادة الدكتور 
 المجلس األعلى للبیئة

 مدیر إدارة التنوع الحیوي الوسمينوف 

 المستشار القانوني حسن سلیس العتیبي

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 من إدارة شؤون الشورى رباب العالي
 

 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -
  

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

 اإلعالمالعالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین رأت لجنة      

 الدستوریة والقانونیة.
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اثالث
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 اآلتي: خارجیةوزارة البینت 

انطالقًا من س������یاس������ة مملكة البحرین الرامیة إلى  یأتي تقدیم مش������روع القانون المنظور -1

والعمل على  ،المش�������اركة الفاعلة في المعاھدات التي تحافظ على البیئة والحیاة الفطریة

 تحقیق أھدافھا.

تھدف المعاھدة إلى حمایة الحیوانات الفطریة المھاجرة من بلد إلى آخر بحًثا عن الغذاء  -2

والتنس�������یق بین الدول الواقعة على مس�������ار الھجرة لتلك والمأوى، وتوثیق أطر التعاون 

 الحیوانات في سبیل الحفاظ علیھا.

تتوافق ھذه المعاھدة مع عدد كبیر من التش���ریعات الوطنیة التي س���بق لمملكة البحرین أن  -3

 أصدرتھا، واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة التي صادقت علیھا المملكة.

 

 ار
ً
 :وشؤون البلديات والتطور العمرانيوزارة األشغال رأي  -ا بعــ

مع ما ورد في مذكرة  توافق رأي وزارة األش�����غال وش�����ؤون البلدیات والتطور العمراني

 ھیئة التشریع والرأي القانوني.

 

 
ً
 :الس األعلى للبيئةرأي  -ا خامســ

معاھدة المحافظة على األنواع على االنض�������مام إلى  أبدى المجلس األعلى للبیئة موافقتھ

دون أي تحفظ، كما توافق رأیھ مع رأي ھیئة التش�����ریع والرأي  المھاجرة من الحیوانات الفطریة

متناغمة مع  ھاجاءت أحكاموال تتعارض مع أحكام الدس�������تور،  حیث إن ھذه المعاھدةالقانوني، 

 التشریعات الوطنیة، واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة.
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ا
ً
 رأي اللجنــة: -سادس

 

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین تدارست اللجنة      

إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة، المرافق للمرسوم رقم 

شغال وشؤون البلدیات ووزارة األ ،یةالخارجوزارة  كل من: مع ممثلي، 2020) لسنة 51(

واطلعت اللجنة على رأي والمستشار القانوني للجنة، العمراني، والمجلس األعلى للبیئة، والتطور 

قانون من مشروع اللجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن اللجنة ، كما اطلعت الناحیتین الدستوریة والقانونیة

 .معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریةوعلى  ،مشروع القانون
 

الموافقة على االنضمام  المادة األولى تضمنتیتألف مشروع القانون من دیباجة ومادتین، 

إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة، المحررة في مدینة بون في 

 تنفیذیة. المادة الثانیةفیما جاءت  ،1979 یونیو 23
 

المادة األولى تضمنت ، وملحقین مادة عشرینمن  -فضالً عن الدیباجةالمعاھدة  تألفتو

على المبادئ األساسیة  المادة الثانیةونصت  ،المعاھدةلمصطلحات الواردة في اھم تعریفات أل

ي وردت المھددة والتعلقة باألنواع المھاجرة تاألحكام الم لثالثةاالمادة للمعاھدة، فیما نظمت 

األنواع المھاجرة المدرجة بالملحق األحكام المتعلقة بإلى  المادة الرابعةق األول، وتطرقت لحبالم

لمسائل الواجب اتباعھا عند إبرام االتفاقیات الدولیة للمحافظة  المادة الخامسة وتناولت ،الثاني

بإعداد مانة فقد نصت على أن تقوم األ المادة السادسةعلى نوع أو أكثر من األنواع المھاجرة، أما 

وتحدیث قائمة بدول انتشار األنواع المھاجرة المدرجة في الملحقین األول والثاني بناء على 

أجھزة  التاسعةالسابعة والثامنة و المواداألطراف بتزویدھا بھا. فیما نظمت  المعلومات التي تقوم

 المواد من العاشرة حتى العشرینونظمت  ھا وآلیة عمل تلك األجھزة.اتالمعاھدة واختصاص

األحكام المتعلقة بكیفیة تعدیل المعاھدة وملحقیھا، وأثر المعاھدة على االتفاقیات الدولیة األخرى، 
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الداخلیة للدول األطراف، كما تضمنت ھذه المواد آلیة تسویة المنازعات، والتحفظات  والتشریعات

 على المعاھدة، والتوقیع، والتصدیق والقبول والموافقة.
 

مة بأنواع وسالالت الحیوانات قائ الملحق األولین، فقد تضمن قأما فیما یتعلق بالملح

الفطریة المھاجرة المھددة التي یجب على األطراف اتخاذ إجراءات فاعلة للحفاظ علیھا، بینما 

قائمة باألنواع والسالالت المھاجرة من الحیوانات الفطریة التي تكون  الملحق الثانيتضمن 

 لى تلك األنواع.موضع اتفاقیات بین األطراف تھدف إلى تعزیز تدابیر المحافظة ع

 

 اأحكام الدستور، وأنھ یلزم لنفاذھال تتعارض مع  اأحكام المعاھدة تبین أنھوباستعراض 

) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت 37صدر بقانون، إعماالً لحكم الفقرة الثانیة من المادة (تأن 

 انضمام مملكة البحرین إلىنوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على ھیئة التشریع والرأي القا
 . معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات الفطریة

 

تعزیز جھود مملكة  المعاھدة والتي تھدف إلىھذه االنضمام إلى  أھمیة وترى اللجنة

 انضمت والتي المھاجرة، حمایة الحیوانات الفطریةو البحرین في حمایة البیئة والحیاة الفطریة،

) دولة ومنظمة إقلیمیة للتكامل االقتصادي، منھا المملكة العربیة 130وصادقت علیھا حوالي (

 السعودیة، ودولة اإلمارات العربیة المتحدة، وجمھوریة مصر العربیة.

 

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

، خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة من حیث المبدأ على مشروع القانونونظًرا ألھمیة 

 .وفق الجدول المرفق، ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع 
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اسابع
ً
 املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري  -ـــ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل 39إعماالً لنص المادة (     

 من:

ا.  عبدالرمحن حممد مجشري  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  النعيمي علي فيصل راشد  األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اثامن
ً
 اللجنـة:توصيـة  -ـــ

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

 بما یلي:
 

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة على انضمام الموافقة من حیث المبدأ على  -

الفطریة، مملكة البحرین إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات 

 .2020) لسنة 51المرافق للمرسوم رقم (

 .الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق -
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 
 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     

  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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مملكة البحرین إلى معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من  ون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة على انضماممشروع قان
 2020) لسنة 51الحیوانات الفطریة، المرافق للمرسوم رقم (

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة  النواب

 المسمى

 
مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) 

بالموافقة على انضمام مملكة 

البحرین إلى معاھدة المحافظة 

على األنواع المھاجرة من 

 الحیوانات الفطریة

 المسمى
 

الموافقة على المس�������ّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى
 

كما ورد في  الموافقة على المسّمى

 مشروع القانون.

 المسمى

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) 

بالموافقة على انضمام مملكة 

البحرین إلى معاھدة المحافظة 

على األنواع المھاجرة من 

 الحیوانات الفطریة

 الدیباجة

فة         نحن حمد بن عیس�������ى آل خلی

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

مع���اھ���دة المح���افظ���ة على وعلى 

األنواع المھ��اجرة من الحیوان��ات 

 الدیباجة
 

ال��دیب��اج��ة كم��ا  نص الموافق��ة على

 ع القانون.ورد في مشرو

 

 الدیباجة
 

الموافق��ة على نص ال��دیب��اج��ة كم��ا 

 ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة

نحن حم���د بن عیس�������ى آل خلیف���ة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى مع����اھ����دة المح����افظ����ة على 

األنواع المھ����اجرة من الحیوان����ات 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة  النواب

الفطری����ة، المحررة في بون في 

الیوم الثالث والعش���رین من ش���ھر 

 م، 1979یونیو / حزیران عام 

أقر مجلس الش�������ورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نص�������ھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

الفطریة، المحررة في بون في الیوم 

الثالث والعش���رین من ش���ھر یونیو / 

 م، 1979حزیران عام 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نص������ھ، وقد ص������دقنا 

 علیھ وأصدرناه:

 المادة األولى

انضمام مملكة البحرین على  ُوِوفق

إلى معاھدة المحافظة على األنواع 

الفطریة،  المھاجرة من الحیوانات

الثالث  المحررة في بون في الیوم

 /والعشرین من شھر یونیو

، والمرافقة م1979حزیران عام 

 لھذا القانون.

 المادة األولى
 

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

على انضمام مملكة البحرین  ُوِوفق

إلى معاھدة المحافظة على األنواع 

المھاجرة من الحیوانات الفطریة، 

الثالث  المحررة في بون في الیوم

حزیران  /والعشرین من شھر یونیو

م، والمرافقة لھذا 1979عام 

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة  النواب

 المادة الثانیة
 

ع��ل��ى رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء 

 –كل فیما یخص�������ھ  –والوزراء 

ویعمل بھ  ،أحكام ھذا القانونتنفیذ 

من الیوم التالي لتاریخ نش������ره في 

 الجریدة الرسمیة.

 

 المادة الثانیة
 

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

 

ع���ل���ى رئ���ی���س م���ج���ل���س ال���وزراء 

تنفیذ  –كل فیما یخصھ  –والوزراء 

أحك��ام ھ��ذا الق��انون، ویعم��ل ب��ھ من 

الیوم الت����الي لت����اریخ نش�������ره في 

 الجریدة الرسمیة.

 

 
 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2021 مارس 17 التاريخ:

 
 

 

 المحترم سعادة الأستاذ/ يوسف أحمد حسن الغتم     

 الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيــس لجنة 

 
 

 
إلى معاهدة المحافظة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  الموضوع:

 .2020( لسنة 51األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم )

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق ، م2021 مارس 15بتاريخ      

مشروع قانون بالموافقة على نسخة من ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  595م )ضمن كتابه رق

مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، انضمام 

ته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش ىإل ،2020( لسنة 51المرافق للمرسوم رقم )

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.لعليه وإبداء المالحظات 

 

الثامن عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2021 مارس 17وبتاريخ     

 .وقرار مجلس النواب بشأنهة، والمعاهد ،المذكور ، حيث اطلعت على مشروع القانونوالعشرين

 

 

لمبادئ وأحكام  قانونمشؤؤؤؤؤؤؤروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور
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 اللجنة:رأي 

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

( لسنة 51المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،2020

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                                

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 
 

 وزارة الخارجیةرأي 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امساخلاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



١٥ مارس ٢٠٢١م

١٢٧ ف٥ د٣
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