
 

 

 .م2021 أبريل 21التاريــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

 

التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المواد أن أرفع إلى معاليكم  يطيب لي 

افق ( المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المر116( و)84( و)69( و)17أرقام )

برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على  ،م2019( لسنة 65للمرسوم رقم )

 جلس الموقر.الم

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                                                          

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                     

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة                                  

 المرفقات: 

 تقرير اللجنة. .1
 .مشروع القانونالمعادة من مواد الجدول ب .2



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م  2021 أبريل 21التاريخ: 

 (20الرقم )

 

 (116( و)84( و)69)و (17) املواد أرقامالتقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة بشأن 
 .م2019ة ( لسن65بشأن البيئة، املرافق للمرسوم رقم )لجنة من مشروع قانون إىل الاملعادة 

 

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 
 
 :مــــــةمقد

(، وبناًء 3د5/ ص ل م ب / ف 616م، وبموجب الخطاب رقم )2021 أبريل 05بتاريخ 

وكذلك م، 2021 أبريل 04المننقدة بتاريخ  الخامستتتتل والن تتتتري على قرار المجلس في جلستتتتت  

تاريخ  ناًء على 3د5/ ص ل م ب / ف 618م، وبموجب الخطاب رقم )2021 أبريل 14ب (، وب

 صااا   أعاد م،2021 أبريل 11المننقدة بتاريخ  الستتاد تتل والن تتري قرار المجلس في جلستتت  

 والبيئل إلى لجنل المرافق النامل الم قر المعالي علي بن صااالا الصااالا رمجس مالس الشاا ر 

البجئة، المرافق للمرس م من مشروع قان ن بشأن  (116( و)84( و)69)و (17) الم اد أرقام

ـًا رأي اللجنل لنرض   ،م2019( لسنة 65رقم ) لمناق تها ودرا تها وإعداد تقرير ب أنها متضمن

 على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفجذ التكلجف المذك ر أعاله، قامت اللانة باإلجراءات التالجة:

م تتتتتروا القانو  م   (116( و)84( و)69)و (17) امأرقالمواد المنادة تدار تتتتتج اللجنل  (1)

 التاليل:ها اتاجتماعفي المذكور 

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2021 أبريل 12 27

 5 3 م2021 أبريل 19 28

 

 

موضتتتتوا الب    (116( و)84( و)69)و (17) المواد أرقاماطلنج اللجنل أثناء درا تتتتتها  (2)

 م2021 أبريل 04بتاريخ  ةالمننقد الخامستتل والن تتري الجلستتل  تيمضتتبط والدرا تتل على

 م.2021أبريل  11بتاريخ  ةالمننقد والجلسل الساد ل والن ري 

 

  :الموقري  ( أص اب السنادة أعضاء المجلس28دعج اللجنل إلى اجتماعها رقم ) (3)

 الحض ر الّصفــــــة مــــــــــــــاالس

 حضر األول لرئيس مجلس ال ورى.النائب  األ تاذ جمال م مد فخرو

 حضر النائب الثاني لرئيس مجلس ال ورى. األ تاذة جميلل علي  لما 

 األ تاذة دالل جا م الزايــد
رئيس لجنل ال ؤو  الت رينيل 

 والقانونيل.

اعتذرت لظروف 

 خاصل.

 حضر عضو مجلس ال ورى. األ تاذ علي عبدهللا النرادي
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 مجلس ال ورى كل م :األمانل النامل بموظفي حضر االجتماا م   (4)

 المنص  االسم

 هجئة المستشارين القان نججن

 مست ار قانوني األ تاذ عبـدالرحيـم علـي عـمر

 باح  قانوني السيد علي نادر السلوم

 إدارة شؤون اللاان

 م رف شؤو  اللجا  السـيد أيوب علي طريف

 لجنلأمي   ر  السيدة دانل إبراهيم حمد ال يخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم السيد صادق جنفر  ال لواجي

 البح ث والدراسات قسم

 أخصائي ب   وت ليل أول السيد علي جواد القطا  

 

ا: رأي أصحاب السعادة أعضاء اجمللس
ً
 :ثاني

المنادة إلى  (116( و)84( و)69)و (17) المواد أرقاماألعضاء  السنادة ناقش أص اب

حي  بينوا رأيهم واقتراحاتهم في بنض المواد، فيما اتفقوا اللجنل م  م روا قانو  ب أ  البيئل، 

 ى مع الصياغل المقترحل م  اللجنل، على ن و ما هو ثابج بم ضر اجتماا اللجنل.في مواد أخر
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 ثا
ً
 رأي اللـــــجنة:ا: لث

البيئل ب أ  م  م روا قانو   (116( و)84( و)69)و (17) تدار ج اللجنل المواد أرقام

وتم تداول وتبادل وجهات النظر ب أنها بي  أص اب ، 2019( لسنل 65رافق للمر وم رقم )الم

ارة نالذي  تم دعوتهم لال توالسنادة أعضاء اللجنل، وأص اب السنادة أعضاء المجلس الموقر 

الساد ل مضبطل الجلسل بآرائهم وأفكارهم، وبند مطالنل مضبطل الجلسل الخامسل والن ري  و

م ومداخالت أص اب السنادة 2021أبريل  11م، و2021أبريل  04المننقدتي  بتاريخ  والن ري 

 األعضاء، واال تئناس برأي المست ار القانوني للجنل، انتهج اللجنل إلى اآلتي:

 ( من المشروع:17أوالً: المادة )

نطاق  د بالمقاييس والمنايير البيئيل، وأ الحظج اللجنل أ  هذه المادة أجازت عدم التقي  

ت ومناطق النمل وهو األمر الذي يتني  من  على المجلس آيق المادة يمتد لي مل جميع المن تطب

رتأت اللجنل ا األعلى للبيئل وضع بنض الضوابط واالشتراطات، واإلجراءات المنظمل لذلك، ولذا

ذه المادة ( كما وردت في م روا القانو  مع إضافل فقرة ثانيل إلى ه17بقاء على نص المادة )اإل

"وت دد الالئ ل التنفيذيل لهذا القانو  الضوابط واالشتراطات واإلجراءات الالزمل نصها اآلتي: 

 .في هذا ال أ "

 

 ( من مشروع القان ن:69: المادة )ثانجًا

الحظج اللجنل أ  ال روط والمنايير التي تصدر ب أ  التخلص م  المخلفات الص يل 

فات والتخلص منها، وليس على كيفيل ونقل ومنالجل تلك المخل  تنصب على عمليل إنتاج وتخزي  

 في م روا القانو . الموافقل على نص المادة كما ورد تنظيمها، ولذا ارتأت اللجنل

 

 



5 
 

 ( من مشروع القان ن:84: المادة )ثالثًا

 لأل باب اآلتيل: بقرار مجلس النواب الموقر المادة كما وردجنل على نص وافقج الل

 اـً ت حفاظبسياج م  الضمانا ىا أحاط دخول وتفتيش األماك  المخصصل للسكنأ  الم ر   .1

يكو  ذلك في حالل  أ ( م  الد تور 25شترطج المادة )احي   ،على حرمل هذه المساك 

 .نو  وبالكيفيل المنصوص عليها في نها القاالضرورة القصوى التي يني  

صدار قانو  إب 2002( لسنل 46) وم بقانو  رقم ( م  المر90)و (67  )يأ  المادت .2

رتكاب اهم وهي توجي  اتهام إلي  بل المت  لتفتيش منزضوابط  ااإلجراءات الجنائيل قد وضنت

، و باشتراك  في ارتكابهاأجنايل أو جن ل مناقب عليها بال بس مدة تزيد على ثالثل أشهر 

المنصوص عليهم في كما اشترطتا القيام ب  م  أحد مأموري الضبط القضائي المختصي  

 .( م  المر وم بقانو   الف الذكر45المادة )

الضبط القضائي أ  التفتيش يند عمالً م  أعمال الت قيق ال يجوز القيام ب  إال م  مأموري  .3

بإصدار قانو   2002( لسنل 46( م  المر وم بقانو  رقم )85/1)عمالً بنص المادة 

ضو النيابل النامل أ  يندب أحد مأموري الضبط لنءات الجنائيل التي تنص على أن  "اإلجرا

عمالً  ات قيق عدا ا تجواب المتهم" وأيضً ر م  أعمال الالقضائي للقيام بنمل مني  أو أكث

 بأحكام الفصل الرابع م  الباب األول م  الكتاب الثاني م  المر وم بقانو  المذكور.

قرار طبقًا ل( 84عجز الفقرة )ج( م  المادة ) الواردة في "إذن"كلمل أ  اللجنل رأت  .4

( م  المر وم بقانو  رقم 93)و( 92أحكام المادتي  )مع تفق ت ،مجلس النواب الموقر

  الف اإلشارة إلي . 2002( لسنل 46)

 

 :من المشروع( 116: المادة )ارابعً 

 ت اللجنل الموافقل على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر.رأ
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( 69)و (17) أرقاموعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنل بالموافقل على نصوص المواد 

بتقرير  على ن و ما هو وارد بالجدول المرفق م  م روا القانو  المذكور (116( و)84و)

  .اللجنل

 
ً
 ارابع

 
 ري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اختيار مقر

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشوووووووفقت  الجنة اللجنة علر اخلياق    39إعماالً لنص المادة )

 من:

 .مقرًرا أصليًا  رضا إبراهيم عبداهلل منفردياألستاذ  -1
  .مقرًرا احتياطيًا  األستاذة منى يوسف خليل المؤيــد -2

 

 
ً
 ا: توصية اللجنة:خامس

(، 84(، )69) ،(17)أرقام المواد ضوء المناق ات واآلراء التي أبديج أثناء درا ل  على 

 :باآلتيفإ  اللجنل توصي ، (116)

( المعادة إلى اللانة من 116(، )84(، )69(، )17) أرقام الم افقة على نص ص الم اد -

كما وردت تفصجاًل م، 2019( لسنة 65مشروع قان ن بشأن البجئة، المرافق للمرس م رقم )

 المرفق.في الادول 

 واألمر معروض على المالس الم قر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي       الكعبيمجعة مجعة حممد                

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة        



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثايناملرفق 
 

جدول باملواد املعادة من مشروع 
 نالقانو

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2019( لسنة 65، املرافق للمرسوم رقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن البيئةمن  (116( و)84( و)69( و)17)أرقام املعادة  املوادجدول 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب القانون مشروع نصوص مواد 

 (17مادة )

يجوز عند الضرورة عدم التقيد 

والمعايير التي تصدر بالمقاييس 

بالتطبيق ألحكام هذا القانون إذا 

كان الهدف من ذلك هو حماية 

األرواح أو ضمان وتأمين سالمة 

المنشأة أو منطقة العمل، ويجب 

في هذه الحالة إخطار اإلدارة 

 المختصة والجهات المعنية.

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (17)مادة 

ية  - ها ية إلى ن لان فة فقرة  إضاااااااا

 المادة نصها اآلتي:

"وتحدد د الئحةحددت الئذية ددذاددت ئ ددذال 

والالشدددذاال ا   الئضدددوال  الئقانون 

والإلجدداالتال  الئددحفمددددت  دد   ددددذال 

 الئشأن".

 (17مادة )

يجوز عند الضااااااارورة عدم التقيد 

بالمقاييس والمعايير التي تصااااادر 

قانون إذا  ،بالتطبيق ألحكام هذا ال

كااان الهاادف من ذلااك هو حمااايااة 

األرواح أو ضمان وتأمين سالمة 

المنشااااااأة أو منطقة العمل، ويجب 

في هاااذه الحاااالاااة إخطاااار اإلدارة 

 المختصة والجهات المعنية.

وتحدد د الئحةحددت الئذية ددذاددت ئ ددذال 

والالشدددذاال ا   الئضدددوال  الئقانون 

والإلجدداالتال  الئددحفمددددت  دد   ددددذال 

 الئشأن.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب القانون مشروع نصوص مواد 

 (69مادة )

 

 

 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير 

التي تصدر بشأن التخلص من 

المخلفات الناتجة عن أنشطة 

الرعاية الصحية على عملية إنتاج 

وتخزين ونقل ومعالجة تلك 

المخلفات والتخلص منها، بهدف 

السيطرة على هذه المخلفات 

والحيلولة دون انتشار آلارها 

الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم 

 (69مادة )

( بعد ك ة ت تيظ مإضافة عبارة )

 عبارة )الرعاية الصحية على(.

ص  ع  الئذع ال  :الئـيَـّ

يجب أن تشمل الشروط والمعايير 

التي تصدر بشأن التخلص من 

المخلفات الناتجة عن أنشطة 

 ك ة ت تيظ مالرعاية الصحية على 

عملية إنتاج وتخزين ونقل 

ومعالجة تلك المخلفات والتخلص 

منها، بهدف السيطرة على هذه 

المخلفات والحيلولة دون انتشار 

آلارها الضارة بالصحة والبيئة 

 (69مادة )

الئموال قت على نص الئمادة كما ورد 

حيث أن    مشاوع الئقانون، 

الشروط والمعايير المشار إليها 

 ةبصدر المادة تنصب على عملي

إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة 

فات والتخلص منها، وليس المخل  

 تنظيمها. كيفيةعلى 

 (69مادة )

 

 

 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير 

التي تصدر بشأن التخلص من 

المخلفات الناتجة عن أنشطة 

الرعاية الصحية على عملية إنتاج 

وتخزين ونقل ومعالجة تلك 

المخلفات والتخلص منها، بهدف 

السيطرة على هذه المخلفات 

والحيلولة دون انتشار آلارها 

الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب القانون مشروع نصوص مواد 

ا بالطرق السليمة بيئياً التخلص منه

 وصحياً.

حتى يتم التخلص منها بالطرق 

 السليمة بيئياً وصحياً.

ا بالطرق السليمة بيئياً التخلص منه

 وصحياً.

 (84مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (84مادة )

 ( إضافة فاصلة :)( بعد ،البند )أ

 عبارة )أوقات العمل(.

  البند )ب(: تصويب كلمة

 (.إثبا )البات( إلى )

 :)البند )ج 

تغيير عبارة )للمفتشين( الواردة  -

ئمأموري في صدر البند إلى )

 (.الئضب  الئقضاة 

تغيير عبارة )أي من الفقرتين  -

 (.الئةقاة )ب()أ( و)ب(( إلى )

 (84مادة )

الئموال قت على نص الئمادة كما  -

 ،ورد  قاالر مجلس الئيوالب الئموقا

الألماكن الئمخصصت ذئك أن دخول 

على مأموري قاصا سكيى ئل

الئضب  الئقضاة  الئمشار إئ  م    

عمح من  ألنه اُع الئةقاة )ب(، 

عمح  الئجياة  أعمال الئذحق ق

( من 85/1 يص الئمادة )

( ئسيت 46الئماسوم  قانون رقم )

 إص الر قانون الإلجاالتال   2002

وال اجوف الئق ام  ه إال  الئجياة ت،

 (84مادة )
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب القانون مشروع نصوص مواد 

 

 

 

للمفتشين الذين يندبهم رئيس  .أ

المجلس من بين موظفي المجلس 

 جهات أخرىأو المختصين من 

للقيام بأعمال التفتيش اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتحقق من 

 تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته

التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له، وعلى األخص دخول 

 األماكن الخاضعة لتطبيق أحكام

هذا القانون، وذلك في أوقات 

العمل ولهم طلب المعلومات 

( إلى تصااحتغيير كلمة ) -

 (.إذن)

ص  ع    :الئذع الالئـيَـّ

للمفتشين الذين يندبهم رئيس  .أ

المجلس من بين موظفي المجلس 

أو المختصين من جهات أخرى 

للقيام بأعمال التفتيش اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتحقق من 

 تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته

التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له، وعلى األخص دخول 

 أحكاماألماكن الخاضعة لتطبيق 

هذا القانون، وذلك في أوقات 

ولهم طلب المعلومات  ،العمل

-ضاة من مأموري الئضب  الئق

إذال ما  -وح  م دون غ ا م

توال ا  الئشاو  الئمبارة ئلذةذ ش 

( 90( و)67) الئمادت نص ح  يعم

( 46من الئماسوم  قانون رقم )

،  ضح سائف الئذكا 2002ئسيت 

عن أنه ال اكون إال    حائت 

الئضاورة الئقصوى الئذ  اع ي ا 

و ائك ة ت الئميصوص الئقانون 

( 25عل  ا   ه عمح  يص الئمادة )

الئ سذور، وئذال الرتأ  الئلجيت من 

الئموال قت على نص الئمادة كما ورد 

  قاالر مجلس الئيوالب الئموقا.

 

 

 

للمفتشين الذين يندبهم رئيس  .أ

المجلس من بين موظفي المجلس 

أو المختصين من جهات أخرى 

للقيام بأعمال التفتيش اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتحقق من 

 هذا القانون والئحتهتنفيذ أحكام 

التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له، وعلى األخص دخول 

 األماكن الخاضعة لتطبيق أحكام

هذا القانون، وذلك في أوقات 

ولهم طلب المعلومات  ،العمل
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 الالزمة، وعلى األشخاص

والمشروعات عدم إعاقتهم عن 

أداء مهامهم، وتزويدهم بما 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

لموظفي المجلس الذين يخولهم  .ب

لعدل الوزير المعني بشئون ا

 باالتفاق مع رئيس المجلس صفة

مأموري الضبط القضائي بالنسبة 

للجرائم المنصوص عليها في هذا 

دوائر  القانون، والتي تقع في

اختصاصهم وتكون متعلقة 

 الباتبأعمال وظائفهم، الحق في 

التفتيش  تلك الجرائم، ولهم حق

وجمع االستدالالت وضبط 

 الالزمة، وعلى األشخاص

والمشروعات عدم إعاقتهم عن 

أداء مهامهم، وتزويدهم بما 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

لموظفي المجلس الذين يخولهم  .ب

الوزير المعني بشئون العدل 

 باالتفاق مع رئيس المجلس صفة

القضائي بالنسبة مأموري الضبط 

للجرائم المنصوص عليها في هذا 

دوائر  القانون، والتي تقع في

اختصاصهم وتكون متعلقة 

 إثبا بأعمال وظائفهم، الحق في 

التفتيش  تلك الجرائم، ولهم حق

وجمع االستدالالت وضبط 

 الالزمة، وعلى األشخاص

والمشروعات عدم إعاقتهم عن 

أداء مهامهم، وتزويدهم بما 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

لموظفي المجلس الذين يخولهم  .ب

الوزير المعني بشئون العدل 

 باالتفاق مع رئيس المجلس صفة

مأموري الضبط القضائي بالنسبة 

للجرائم المنصوص عليها في هذا 

دوائر  القانون، والتي تقع في

اختصاصهم وتكون متعلقة 

 إثبا بأعمال وظائفهم، الحق في 

التفتيش  تلك الجرائم، ولهم حق

ستدالالت وضبط وجمع اال
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الحاالت المخالفة وتحرير 

الزمة، وتحال هذه المحاضر ال

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار 

 من رئيس المجلس أو من يفوضه.

ال يجوز للمفتشين المشار إليهم  .ج

في أي من الفقرتين )أ( و)ب( من 

 هذه المادة دخول األماكن

المخصصة للسكنى دون الحصول 

بذلك من النيابة  تصريحعلى 

 العامة.

الحاالت المخالفة وتحرير 

المحاضر الالزمة، وتحال هذه 

رار المحاضر إلى النيابة العامة بق

 من رئيس المجلس أو من يفوضه.

ئمأموري الئضب  ال يجوز  .ج

الئةقاة المشار إليهم في  الئقضاة 

 من هذه المادة دخول األماكن )ب(

المخصصة للسكنى دون الحصول 

 بذلك من النيابة العامة. إذنعلى 

الحاالت المخالفة وتحرير 

المحاضر الالزمة، وتحال هذه 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار 

 من رئيس المجلس أو من يفوضه.

لمأموري الضبط ال يجوز  ج.

المشار إليهم في الفقرة  القضائي

 مادة دخول األماكن)ب( من هذه ال

المخصصة للسكنى دون الحصول 

 بذلك من النيابة العامة. إذن على

 

 (116مادة )

 

 

 

 (116مادة )

إعادة صوغ المادة على النحو 

 المبين في النص بعد التعديل.

ص  ع  الئذع ال  :الئـيَـّ

 (116مادة )

الئموال قت على نص الئمادة كما ورد 

 . قاالر مجلس الئيوالب الئموقا

  

 (116مادة )
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لكل مواطن أو جمعية معنية 

بحماية البيئة تبليغ المجلس عن أية 

 مخالفة ألحكام هذا القانون.

ئكل شخص علم عن وقوع أات 

الئقانون تبل غ  مخائةت ألحكام  ذال

 الئمجلس.

لكل شخص علم عن وقوع أية 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ 

 .المجلس
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