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ملحق رقم ()6

التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون

البلديات الصادر بالمرسوم بقانون

رقم ( )35لسنة 2001م( ،المعد
في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته
المعدلة ــ المقدم من مجلس
النواب).
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التاريـــــــخ 16 :فبراير 2020م.
التقرير رقم.)14( :
تقرير اللجنة التكميلي األول بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
ً
البلديات الصادر بالرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ( 2001العد بناء على االقرتاح
بقانون "بصيغته العدلة" القدم من جملس النواب)

دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي الخامس

مقدمــة:

بنا ًء على قرار المجلس في جلسته رقم ( )11المنعقدة بتاريخ  29ديسمبر
2019م ،من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس ،فقد أعاد
صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بموجب الخطاب رقم
( / 276ص ل م ب  /ف5د ،)2إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقرير اللجنة
بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ( )35لسنة ( 2001المعد في ضوء االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
المقدم من مجلس النواب الموقر) ،وذلك إلعادة النظر في التقرير المذكور ،وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه على المجلس الموقر.
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ً
أوال -إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالية:
رقـم االجتمـاع

تاريخـــه

الدور

الفصل

11

 05يناير 2020م

2

5

12

 12يناير 2020م

2

5

13

 19يناير 2020م

2

5

14

 26يناير 2020م

2

5

15

 02فبراير 2020م

2

5

17

 16فبراير 2020م

2

5

( )2اطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة
والتي اشتملت على ما يلي:
 تقرير اللجنة (السابقة) ومرفقاته.-

تقرير اللجنة السابق ومرفقاته( .مرفق رقم )7

 رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس ،وذلك عبر اجتماع مشتركللجنتين( .مرفق رقم )2
 رأي وزارة المالية واالقتصاد الوطني( .مرفق رقم )3 رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني( .مرفق رقم )4 -رأي المجلس البلدي لمنطقة الجنوبية( .مرفق رقم )5
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 رأي المجلس البلدي لمنطقة المحرق. -رأي المجلس البلدي لمنطقة الشمالية( .مرفق رقم )6

( )3وتنفيذا لقرار المجلس في جلسته رقم ( )11المنعقدة بتاريخ  29ديسمبر 2019م،
بعقد اجتماع مشترك يضم لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بالمجلس ،فقد عقدت اللجنتين اجتماع مشترك بتاريخ  12يناير 2020م،
وذلك لتباحث الموضوع المذكور.

( )4وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها رقم ( )13كل من:
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
المهندسة لمياء يوسف الفضالة

مدير عام بلدية المنطقة الشمالية

السيد محمود عبدالحميد الشيباني

القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط وشؤون
المجالس البلدية

السيد أبوبكر األمين

مستشار قانوني
جملس أمانة العاصمة/واجملالس البلدية

السيد بدر صالح التميمي

رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية

السيد غازي عبدالعزيز المرباطي

رئيس المجلس البلدي لمنطقة المحرق

السيد فيصل محمد علي شبيب

عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية

السيدة زينة جاسم علي
السيدة خلود راشد عبدالرحمن القطان

رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس
البلدي للمنطقة الشمالية
رئيس اللجنة المالية والقانونية بأمانة
العاصمة

وزارة الالية واالقتصاد الوطني
المهندس طه محمد فقيهي

الوكيل المساعد للعمليات المالية

السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق

مدير إدارة الميزانية
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السيد محمد علي الشاذلي

مستشار قانوني

السيد محمد إسماعيل الحوسني

قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة واالتصال

وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب
أخصائي تنسيق ومتابعة أول

السيدة رباب عبدهللا العالي

( )5شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:
هيئة المستشارين القانونيين
األستاذ عبدالرحيم علي محمد

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

السـيــد عـلــي نـادر الســلـوم

باحث قانوني.

إدارة شؤون اللجان
السيد أيوب علي طريف

مشرف شؤون اللجان.

السيدة مريم أحمد الريس

أمين سر لجنة مساعد.

السيد علي جواد القطان

أمين سر لجنة مساعد.
إدارة العالقات واالعالم

السيد عـلي مـحـمـد سـلمان

أخصائي إعالم.

ً

ثانيـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى كما ورد يف التقرير

السابق للجنة:

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.
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ً
ثالثــا :رأي جلنة الشؤون الالية واالقتصادية( :مرفق)

بينت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أنه بنا ًء على قرار مجلس الشورى في
جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ  29ديسمبر 2019م بإعادة تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 2001م (المعد في ضوء االقتراح بقانون
"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،وبعد االجتماع المشترك بين اللجنتين
والمنعقد بتاريخ  12يناير 2020م لدراسته مع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ،يطيب
للجنة أن تقدم رأيها المالي بخصوصه والمتضمن المالحظات اآلتية:
أوالً :إن مشروع القانون محل النظر تطرق إلى إيراد اإليرادات الى الحساب العمومي
دون التطرق للمصروفات التي ستحتاج إليها البلديات ،ودون تنظيم احتياجات البلديات
لمصروفات المشاريع أو المصروفات التشغيلية .على حين أنها منظمة حاليًا في قانون
البلديات النافذ حيث تنص المادة ( )35من قانون البلديات في فقرتها األخيرة على
"وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال واألماكن التجارية
والصناعية وكذلك إيجارات أمالك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك
ينشأ لهذا الغرض ،وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء".
لذلك ترى اللجنة أنه في حالة الموافقة على أيلولة جميع إيرادات الهيئات البلدية إلى
الحساب العمومي للدولة ،فإنه يستلزم االنتباه إلى ضرورة تخصيص الميزانيات
المستقلة الكافية للهيئات البلدية عند مناقشة وإقرار قانون اعتمادات الميزانية العامة
للدولة.
ثان ًيا :من الضروري االنتباه الى ما تقتضيه المادة ( )114من الدستور والتي تنص
على أن" :يضع القانون األحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة
وبحساباتها الختامية ،وتسري في شأنها األحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها
العمومي.
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كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات
العامة المحلية".
ثالثًا :إن التعديل الوارد في مشروع القانون ،بأيلولة كافة إيرادات البلديات من الرسوم
صلها إلى الحساب العمومي للدولة ،وإن كانت له انعكاسات إيجابية
والمبالغ التي تح ّ
على الميزانية العامة للدولة ،إال أنه سيح ّمل الميزانية العامة للدولة كذلك مصاريف
هذه الهيئات البلدية بما فيها أية خسائر محتملة ،كما قد تكون له تأثيراته السلبية على
واقع العمل البلدي ،واستقالله المالي واإلداري ،وربما يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات
البلدية ،وتقليص قدرة البلدية على اإلدارة والرقابة على المرافق ذات الطابع المحلي
التي تدخل في نطاقها ،األمر الذي سيؤثر بدوره على المصلحة العامة والمشاريع
البلدية والخدمات المقدمة  ،مما قد يزيد الضغط التالي على الميزانية العامة جراء
زيادة المطالبات البلدية بزيادة ميزانياتها ،دون أن يكون على عاتقها رفع رسوم
الخدمات البلدية من ذاتها لتعويض النقص في النفقات لتحسين الخدمات.
رابعًا :يمكن للجنة المختصة دراسة فرض نسبة معينة الستقطاعها من فائض إيرادات
الهيئات البلدية ،وإيداعها في الحساب العمومي للدولة ،كخيار بديل يتضمن تعديل
مشروع القانون وذلك للموازنة بين دعم الحساب العمومي وضمان استمرار أداء
الهيئات البلديات ألنشطتها المحلية وكفالة قدرتها على تسيير شؤون المرافق البلدية،
وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية.
سا :لم ترد في مشروع القانون أية معالجة للوضع الحالي للصندوق المشترك ،كما
خام ً
لم يتبيّن مصير المبالغ الموجودة فيه ،حيث يجب أن يتضمن مشروع القانون كيفية
التصرف في هذه األموال في ظل أيلولة إيرادات الهيئات البلدية إلى الحساب العمومي
للدولة وفقًا لمشروع القانون.
سا :من الضروري مراعاة الفرق بين الحساب العمومي والميزانية العامة للدولة،
ساد ً
حيث إنه من ضمن أهداف مشروع القانون المذكورة ـ عندما قدم كمقترح بقانون ـ دعم
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الميزانية العامة للدولة ،ولكن صيغة مشروع القانون نصت على تحويل كافة اإليرادات
إلى الحساب العمومي ،من غير تحديد أثر ذلك على الميزانية العامة للدولة.
سابعًا :ترى اللجنة أنه في حالة ترجيح موافقة اللجنة المختصة على مشروع القانون،
فإن من الضرورة استحداث نص يقضي بتطبيق األحكام التي يتضمنها مشروع
اعتبارا من السنة المالية الالحقة لصدور القانون ،مع إضافة أحكام لمعالجة
القانون
ً
الوضع القانوني القائم للصندوق المشترك ،ومنع التداخل في تطبيق أحكام قانون
البلديات ومذكرته التنفيذية.
وإذ ينتهز رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة الفرصة بالتقدم إلى
أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس بالشكر
الجزيل واالمتنان البالغ على عظيم تعاونهم مع اللجنة بتفعيل تو ّجه المجلس في عقد
اجتماع مشترك والذي تم بتاريخ  12يناير 2020م ،تم خالله تداول وتبادل وجهات
النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين للتباحث حول مشروع القانون ،صدد
المناقشة.
ً
رابعا :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

بين ممثلي الوزارة توافقهم مع رأي الحكومة الموقرة بالموافقة على مشروع
القانون.

ً

خامسا :رأي وزارة الالية واالقتصاد الوطني( :مرفق)

رأت وزارة المالية واالقتصاد الوطني أن مشروع القانون لم يتضمن أي عوار
دستوري أو أدنى مساس باالستقالل المالي ألمانة العاصمة والبلديات ،حيث أن المادة
( ) 50من الدستور تنص على ( ....ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة
البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظ ل توجيه الدولة ورقابتها  ،)....كما وأنه تسري
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أحكام المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة ،وفقا لحكم المادة
( ) 3منه ،على هيئات اإلدارة المحلية (أمانة العاصمة والبلديات) وبياناتها المالية
باعتبارها من الميزانيات المستقلة.
ً
سادسا :اجمللس البلدي لنطقة احملرق:

بين رئيس مجلس بلدي المحرق أن هذا التعديل سيخرج الهيئات البلدية من
االستقالل المالي.
ولفت إلى أن تعويم اإليرادات البلدية في الحساب العمومي للدولة من شأنه أن
يكرس العجز الحاصل في ميزانيات الهيئات البلدية في الوقت الحاضر ،ومدى قدرتها
على الوفاء بالتزاماتها وإنجاز المشاريع ،حيث أن تلك اإليرادات هي التي يتم الصرف
من خاللها على المشروعات الخدمية للناس من شواطئ عامة وحدائق ومتنزهات
وأسواق وخالفه من الخدمات التي ينتفع بها األفراد بشكل مباشر.
كما ذكر أن التعديل سيحرم المجالس البلدية من أداء دورها الرقابي على
المصروفات ،وسيفوض وزارة المالية بتحديد حصص الهيئات البلدية دون تمكن
المجالس البلدية من تقديم طلب زيادة ميزانياتها ،وسيسلب أهم اختصاصات المجلس
البلدي ،وهي (مناقشة وإقرار مشروع الميزانية).
كما بين أن المجالس البلدية هي األقدر على تحديد احتياجاتها على غرار باقي
المشرع ميزانيات مستقلة تناقشها قبل
الهيئات والمؤسسات الحكومية التي خصص لها
ّ
اإلقرار.
ً
سابعا :رأي اجمللس البلدي لنطقة اجلنوبية( :مرفق)

ال تحفظ على التعديل التشريعي ،حيث أن طبيعة المجالس البلدية ال تتوافق مع
هذا التعديل الذي يعد مخالفا لمبدأ االستقالل المالي واإلداري وفقا لمقتضيات قانون
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البلديات الصادر بالمرسوم رقم ( )35لسنة  ،2001باإلضافة إلى أن إيرادات البلديات
يتم تحصيلها وإيداعها في الصندوق المشترك بمعزل عن الحساب العمومي للدولة ويتم
توزيعها على البلديات بمقتضى قرار صادر من مجلس الوزراء تأكيدا لمبدأ
االستقاللية.

ً
ثامنا :رأي اجمللس البلدي لنطقة الشمالية( :مرفق)

رفض المجلس البلدي مشروع القانون ،وأصر على استقالله المالي واإلداري،
مبينا أن المجالس البلدية مستقلة بموجب الدستور ،حيث تصب كل إيرادات البلديات
في صندوق الموارد البلدية المشترك ،وتضع المجالس البلدية لكل عامين ماليين
موازنتها المطلوبة لألمور التشغيلية والمشروعات بكل تفاصيلها ،وترفعها لوزارة
البلديات من أجل تخصيص الموازنة بناء على موافقة مجلس الوزراء أوال.
وقد نصت المادة ( )50الفقرة (أ) من الدستور على( :ينظم القانون المؤسسات العامة
وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها ،وبما
يكفل لهيئات اإلدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها
والرقابة عليها .).وبناء عليه فإن النصوص المقترحة تدخل في حمأة مخالفة الدستور،
بسلب الهيئات االستقالل المالي واإلداري الذي نص عليه الدستور ،علما بأن الواقع
العملي لم يفرز أية مشاكل تدعوا لسلب اختصاص المجالس البلدية.

ً
تاسعا :رأي اجلهات العنية الواردة مبشروع القانون:

 )1رأي الحكومة الموقرة كما ورد في مذكرتها اإليضاحية المرفقة بالمشروع:
جاء رأي الحكومة الموقرة بالموافقة على مشروع القانون ،الذي يهدف إلى
إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم واألموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية

157

العامة ،لتكون تحت مظلة الدولة ورقابتها ،باإلضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة
للدولة ،وأنها ال ترى ثمة مانع من الموافقة على مشروع القانون المعروض.
ولقد بينت الحكومة أن القانون رقم ( )1لسنة  1975بشأن تحديد السنة المالية
يعول
وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي ّ
عليه النص القائم للمادة رقم ( ) 34من قانون البلديات قد تم إلغاؤه بموجب أحكام
المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة ،وأصبحت أحكام قانون
الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة ،ومن بينها الميزانيات المستقلة
للبلديات عمال بحكم المادة رقم ( )3من قانون الميزانية ،كما أن مشروع القانون ال
يتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية
العامة.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون المعروض ال ينطوي على ثمة مخالفة
ألحكام الدستور أو القوانين السارية بالمملكة ،ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية ،وعليه
لم تعترض على المشروع المذكور ،بينما اقترحت لمنع التداخل في األحكام إضافة
مادة جديدة لمشروع القانون المعروض تقتضي بتطبيق األحكام التي يتضمنها مشروع
القانون المعروض اعتبارا ً من السنة المالية الالحقة لصدور القانون ،وبناء على ذلك
ارتأت الحكومة الموافقة عليه.

 )2رأي مجلس النواب ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الموقر:
رفض مجلس النواب مشروع القانون في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ
 19مارس 2019م (الدور األول من الفصل التشريعي الخامس) ،وذلك استنادًا إلى
توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بعدم الموافقة على مشروع القانون
من حيث المبدأ ،حيث بررت اللجنة رفضها لمشروع القانون ،باعتبار أن المجالس
البلدية مستقلة بموجب أحكام الدستور الذي نظم المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة
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البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها ،وبما يكفل لهيئات اإلدارة
البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ً
عاشرا :مقارنة بني النص النافذ ونص مشروع القانون:
نص مشروع القانون

القانون النافذ

المادة األولى
مادة ( )19البند (ث)

مادة ( )19البند (ث)

يختص المجلس البلدي بوجه عام في يُستبدل بنصوص المواد ( )19البند (ث)،
حدود السياسة العامة للدولة وخططها و( ،)34و( )35الفقرة الثانية ،من قانون
التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )35لسنة  ،2001النصوص اآلتية:

اختصاصه وله على األخص ما يلي:

ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية (ث) الموافقة على مشروع الميزانية
البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب السنوية والحساب الختامي للبلدية.
الختامي للسنة المالية المنـتهية السابق
إقرارها من المجلس.
مادة ()34

مادة ()34

يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع يكون للبلدية ميزانية مستقلة ،وتبدأ السنة
ألحكام القانون رقم ( )1لسنة  1975المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة
بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد وتنتهي بنهايتها.
الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها وتخضع ميزانية البلدية في هذا الشأن
والحساب الختامي.

لكافة القواعد واألحكام التي تسري بشأن
الميزانية العامة للدولة.
مادة ( )35الفقرة الثانية

مادة ( )35الفقرة الثانية
تـتكون الموارد المالية للبلدية من- :
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نص مشروع القانون

القانون النافذ

(أ) الرسوم التي تحصلها مقابل االنـتـفاع
بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو
اإلشراف عليها بمقتضى أحكام هذا
القانون أو أي نظام يصدر استــنادا ً إليه
أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء
رسوم للبلدية.
(ب) المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار
واستـثمار أمالكها.
(ج) االعتمادات المخصصة لها في
الميزانية العامة للدولة.
(د) التبرعات والهبات والوصايا التي
يقرر المجلس البلدي قبولها.
وتودع جميع إيرادات البلديات من وتودع جميع إيرادات البلديات من
الرسوم البلدية على المحال واألماكن الرسوم والمبالغ التي تحصلها في
التجارية والصناعية وكذلك إيجارات الحساب العمومي للدولة.
أمالك البلدية من المباني التجارية في
صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض،
وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من
مجلس الوزراء.
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حادي عشر :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة تقريرها السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ( 2001المعد بناء على االقتراح
بقانون -بصيغته المعدلة -المقدم من مجلس النواب) ،وذلك بعد صدور قرار المجلس
في جلسته رقم ( )11المنعقدة بتاريخ  29ديسمبر 2019م ،بشأن إعادة التقرير إلى
اللجنة لمزيد من الدراسة.
ً
فضال عن الديباجة ،نصت المادة األولى
يتألف مشروع القانون من مادتين
منهما على استبدال نصوص جديدة بنصوص البند (ث) من المادة ( ،)19والمادة
( ،)34والفقرة الثانية من المادة ( )35من قانون البلديات سالف الذكر بحيث يتم تطبيق
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة على البلديات،
بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
يهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال
تقوم بتحصيلها في الحساب العمومي للدولة ،وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف
زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدالً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق
مشترك وتوزيع هذه اإليرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وكانت اللجنة قد أعدت تقريرها السابق ،الذي عرض على المجلس بجلسته رقم
( )11المنعقدة بتاريخ  29ديسمبر  2019بالموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشروع
القانون ،حيث طلبت اللجنة خالل الجلسة المذكورة استرداد التقرير ،بناء على مناقشات
أصحاب السعادة أعضاء المجلس ،وذلك لنظر مشروع القانون في لجنة مشتركة تضم
لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس لمزيد من
الدراسة.
وإذ عقدت اللجنتين اجتماعهما المشترك بتاريخ  12يناير 2020م ،وتم تداول وتبادل
وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين ،واطلعت لجنة المرافق العامة
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والبيئة على الرأي المالي واالقتصادي للجنة الشؤون المالية واالقتصادية المؤرخ في
 12فبراير 2020م والمتضمن المالحظات الواردة بمقدمة التقرير (مرفق).
كما اطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة على مضبطة الجلسة رقم ()11
المنعقدة بتاريخ  29ديسمبر  ،2019وما دار فيها من مناقشات ،وما أبدي فيها من
مالحظات ،كما اطلعت اللجنة على مالحظات ممثلي وزارة المالية واالقتصاد الوطني،
ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وممثلي المجالس البلدية وأمانة
العاصمة ،على نحو ما هو ثابت بمقدمة التقرير في حضور المستشار القانوني للجان،
وفاضلت اللجنة بين نصوص المواد الواردة بمشروع القانون وبين النصوص القائمة
والبدائل المطروحة ،ورجحت أنسبها للمصلحة العامة ،وأثقلها إلى كفالة أدنى هذه
المصالح وزنا ،وانتهت إلى المالحظات اآلتية:
أوالً :تنص المادة (/50أ) من الدستور على أن( :ينظم القانون المؤسسات العامة
وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها ،وبما
يكفل لهيئات اإلدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها
والرقابة عليها(.
وتنص المادة ( )114من الدستور على أنه "يضع القانون األحكام الخاصة بالميزانيات
العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية ،وتسري في شأنها األحكام الخاصة
بميزانية الدولة وحسابها الختامي .كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية
الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية".
وتنص المادة ( )3من المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002الصادر بشأن الميزانية
العامة ،على" :أ .تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية ،كما
تسري على الميزانيات العامة والملحقة وبياناتها المالية ،وذلك كله دون إخالل بالنظم
المالية الخاصة التي تكون مقررة ألي منها .ب .يجوز بقرار من الوزير بناء على
اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة ،أن يضع لها أحكاما
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خاصة ،فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي ،إذا كانت طبيعة أعمالها ال تتوافق
وأحكام هذا القانون".
وتنص المادة ( )2من المرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2001بإصدار قانون البلديات
على أنه " يكون للبلديات شخصية اعتبارية ،وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري".
ومفاد ذلك أن التشريعات البحرينية وعلى رأسها الدستور قد أخذت بنظام
الالمركزية اإلدارية ،حيث يقوم هذا النظام على أساس توزيع السلطات
واالختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات اإلدارة البلدية التي لها الشخصية
االعتبارية المستقلة في ممارسة وظيفتها واختصاصاتها المنوطة بها من خالل إشراك
المواطنين في مجالس محلية منتخبة من قبلهم ،بما يسهل سرعة إنجاز معامالتهم
وا لتخفيف عن أعباء السلطة المركزية ،ولذا فقد كفل الدستور لهيئات اإلدارة البلدية
االستقاللية التامة إلدارة المرافق ذات الطابع المحلي وذلك كله "لتفعيل دور هيئات
اإلدارة المحلية وتمكينها من تحقيق التنمية المحلية" كما جاء بالمذكرة التفسيرية
للدستور التي هي المرجع في تفسير أحكامه ونصوص مواده.
ثان ًيا :أن مشروع القانون المعروض يتعارض مع فلسفة إنشاء هيئات اإلدارة البلدية
واستقاللها بهدف االرتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها
وتحسين الخدمات وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت
من أجله.
ثالث ًا :أن أيلولة إيرادات البلديات من رسوم وإيجارات أمالك الدولة إلى الحساب
العمومي للدولة ،كما جاء بمشروع القانون المعروض ،يؤدي حتما إلى تقليص قدرة
البلديات على إنشاء وإدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلّي وتجويدها ورفع كفاءتها،
وهو ما ينعكس سلبًا على دورها اإليجابي في تنفيذ وإنشاء وإدارة تلك المرافق.
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راب ًعا :أن هيئات اإلدارة البلدية هي األقدر على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها ،ومن ثم
فإن وجود إيرادات البلديات في صندوق مشترك لديها يؤدي إلى سرعة الحصول على
األموال الالزمة إلقامة مشروعاتها وتنفيذها على نحو يحقق صالح الوطن والمواطن.
سا :أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بينت في رأيها المقدم للجنة أن التعديل
خام ً
الوارد في مشروع القانون ،بأيلولة كافة إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي
صلها إلى الحساب العمومي للدولة ،وإن كانت له انعكاسات إيجابية على الميزانية
تح ّ
العامة للدولة ،إال أنه سيح ّمل الميزانية العامة للدولة كذلك مصاريف هذه الهيئات
البلدية بما فيها من خسائر محتملة ،كما قد تكون له تأثيراته السلبية على واقع العمل
البلدي ،واستقالله المالي واإلداري ،وربما يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات البلدية،
وتقليص قدرة البلدية على اإلدارة والرقابة على المرافق ذات الطابع المحلي التي
تدخل في نطاقها ،األمر الذي سيؤثر بدوره على المصلحة العامة والمشاريع البلدية
والخدمات المقدمة ،مما قد يزيد الضغط التالي على الميزانية العامة جراء زيادة
المطالبات البلدية بزيادة ميزانياتها ،دون أن يكون على عاتقها رفع رسوم الخدمات
البلدية من ذاتها لتعويض النقص في النفقات لتحسين الخدمات.

وبنا ًء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة ،من حيث المبدأ ،على
مشروع القانون المعروض ،اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر.

ثاني عشر :اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص المادة ( ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة
على اختيار كل من:
 .1األستاذ سمير صادق محمد البحارنة

مقررا أصليـًا.
ً

 .2األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي

مقررا احتياط ًيا.
ً
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ثالث عشر :توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:
 عدم الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونالبلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ( 2001المعد في ضوء
االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

فؤاد أمحد احلاجي

مجعة حممد الكعبي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()7

تقرير لجنة الخدمات بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )26لسنة 2017م
بشأن استخدام التقنيات الطبية
المساعدة على التلقيح الاصطناعي
والإخصاب( ،المعد في ضوء
الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ
المقدم من مجلس النواب).
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التاريخ 5 :فبراير 2020م
التقرير ()20

تقرير جلنة اخلدمات
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة  2017بشأن
استخدام التقنيات الطبية الساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب (العد يف
ضوء االقرتاح بقانون (بصيغته العدلة) القدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمــة:

بتاريخ  27نوفمبر 2019م ،وبموجب الخطاب رقم ( 223ص ل خ ت /ف5
د ،)2أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
الموقر إلى لجنة الخدمات نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )26لسنة  2017بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح
االصطناعي واإلخصاب (المعد في ضوء االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
المقدم من مجلس النواب) ،على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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ً
أوال -إجراءات اللجنة:

( )1تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية:
تاريخـــه

رقـم االجتمـاع
االجتماع الخامس

 2ديسمبر 2019م

االجتماع الثاني عشر

 27يناير2020م

االجتماع الثالث عشر

 3فبراير2020م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها لمشتتروع القانون موضتتوع البحث والدراستتة على
الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
• مشتتتتتروع القتانون المتذكور ،ومتذكرتتا الحكومتة وهيئتة التشتتتتتريع والرأي القتانوني.
(مرفق)
• رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق)
• رأي وزارة الصحة( .مرفق)
• رأي المجلس األعلى للصحة( .مرفق)
• رأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية( .مرفق)
• قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته( .مرفق)
 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:المنصب

االسم
هيئة المستشارين القانونيين

المستشار القانوني لشؤون اللجان

الدكتور موفق سمور المحاميد
محسن علي الغريري

باحث قانوني
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إدارة شؤون اللجان
مشرف شؤون اللجان
خولة حسن هاشم
أمين سر اللجنة المساعد
دانة ابراهيم الشيخ
إدارة العالقات واإلعالم
أخصائي إعالم أول
علي عبــاس العــــرادي
أخصائي إعالم
سيد علي سلمان
ً
ثانيـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

رأت لجنة الشتؤون التشتريعية والقانونية بمجلس الشتورى ستالمة مشتروع القانون من
الناحيتين الدستورية والقانونية.
ً
ثالثـا :رأي وزارة الصحــة:

أكدّت وزارة الصتتتتحة – في مذكرتها  -تمستتتتكها بالمرئيات التي تضتتتتمنتها
مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون( .مرفق)
ً
رابعـا :رأي اجمللس األعلى للصحة:

أك ّد المجلس األعلى للصتحة – في مذكرته  -تمستكه بالمرئيات التي تضتمنتها
مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون( .مرفق)
ً
خامسـا :رأي اهليئة الوطنية لتنظيم الهن واخلدمات الصحية:

أكتدّت الهيئتة الوطنيتة لتنظيم المهن والختدمتات الصتتتتتحيتة – في متذكرتهتا -
تمسكها بالمرئيات التي تضمنتها مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون( .مرفق)
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ً
سادسـا :رأي اللجنـة:

تدارستتت اللجنة مشتتروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لستتنة
 2017بشتأن استتخدام التقنيات الطبية المستاعدة على التلقيح االصتطناعي واإلخصتاب
(المعتد في ضتتتتتوء االقتراح بقتانون (بصتتتتتيغتته المعتدلتة) المقتدم من مجلس النواب)،
واطلعتت على قرار مجلس النواب ومرفقتاتته ،بتاإلضتتتتتافتة إلى متذكرة كتل من وزارة
الصتحة ،والمجلس األعلى للصتحة ،والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصتحية
بشتتتتأنه ،واستتتتتعرضتتتتت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضتتتتاء اللجنة
والمستتتتشتتتار القانوني لشتتتؤون اللجان ،كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشتتتؤون
التشتريعية والقانونية بمجلس الشتورى والذي جاء مؤكدًا لستالمة مشتروع القانون من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

يتألف مشتروع القانون – فضتالً عن الديباجة – من أربع مواد ،تناولت المادة
األولى تعديل مستمى القانون والفصتل الرابع منه ،بينما تناولت المادة الثانية تعديالت
على المواد 2( :فقرة أولى) 7( ،فقرة ج ) )14( ،من القانون المشتار إليه ،وأضتافت
المادة الثالثة تعريفتًا لالستنساخ العالجي ،ومادة جديدة برقم ( 6مكرر) تتناول تنظيم
وفقتتتتتتا للضتوابط التي يحددها المجلس األعلى للصتحة
تقنيات االستتنستاخ العالجي ً
بموافقة المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،أما المادة الرابعة فجاءت تنفيذية.

يهدف مشتتتروع القانون إلى استتتتثناء الخاليا الجذعية من حظر االستتتتنستتتاخ
الوارد بالقانون رقم ( )26لستنة  2017المشتار إليه ،وذلك بإتاحة االستتنستاخ العالجي
في مملكة البحرين ،وهو نوع من االستتنستاخ يستتهدف استتعمال مادة جينية من خاليا
المريض نفستتته إلنتاج خاليا البنكرياس لعالج الستتتكر أو خاليا عصتتتبية إلصتتتالح
العمود الفقري التالف.
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وبعد تدارس مشتتتروع القانون ،انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة عليه من حيث
المبدأ ،وذلك لالعتبارات اآلتية:

أوالً :إن تقنية االستتنستاخ العالجي ما تزال قيد البحث والدراستة في األوستاط العلمية
ولم يثب ْ
مثارا للجدل العلمي واألخالقي
ُت كفاءتها وستتتالمة تطبيقها حيث أنها مازالت ً
والديني ،مما يقتضتتي معه ضتترورة التريث ريثما يتم حصتتر المشتتاكل العلمية التي
تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها ،بحستتبان أن االستتتنستتاخ العالجي ستتالح ذو
حتدين فهو قتد يحمتل في طيتاتته ثورة طبيتة في الوقتايتة والتشتتتتتخيص والعالج ،ولكن
يكتنفته العتديتد من المختاطر المتعلقتة بتاالتجتار بتالبشتتتتتر أو التالعتب بتالمورثتات دون
التزام القيم األخالقية والشرائع السماوية.
ثانيًا :مشتتتروع القانون المقترح يحتاج تنظي ًما تشتتتريعيًا تفصتتتيليًا يشتتتتمل على كافة
الضتتتوابط والمعايير ،وليس له موقع تشتتتريعي في القانون رقم ( )26لستتتنة 2017
بشتأن استتخدام التقنيات الطبية المستاعدة على التلقيح االصتطناعي واإلخصتاب ،فرغم
تشتتتتتابته بعض مراحتل الجتانتب التقني فيهمتا إال أنهمتا يختلفتان في األهتداف ،فهتدف
مشتتتروع القانون االستتتتنستتتاخ العالجي من خالل إنتاج خاليا جذعية بغرض عالج
عضتتو غير ستتليم لدى المريض ذاته بينما يستتتهدف القانون رقم ( )26لستتنة 2017
سالف الذكر المساعدة على اإلنجاب.

ثالثـًا  :يثير مشروع القانون العديد من الصعوبات والمشاكل العملية ومنها:
أ -صتعوبة مراعاة جوانب األمان التي ترافق الحصتول على الخالية الجذعية و
تحفيزها وحفظها واستتتتتخدامها في العالج ،باإلضتتتتافة إلى صتتتتعوبة الرقابة
الكاملة أو اإلشراف من قبل الجهات والهيئات الرقابية المختصة على عمليات
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االستتتتتتنستتتتتاخ العالجي أو الحفظ اآلمن للخاليتا الجتذعيتة في ظتل عتدم وجود
الضتتتوابط واالشتتتتراطات التفصتتتيلية التي تكفل ضتتتمان الممارستتتة المهنية
واألخالقية والشرعية السليمة.
ب -التكلفة المالية التي يتطلبها إنشتاء مراكز طبية متخصتصتة على مستتوى عال
من الجودة وتوفير الكوادر الطبيتة المؤهلتة والتقنيتات المتطورة ممتا قتد ينجم
عنه تحميل المملكة أعباء مالية إضافية كبيرة.
ج -إن الستماح باالستتنستاخ العالجي دون تنظيم تشتريعي تفصتيلي واضتح المعالم
قد يحول هذه التقنية إلى مصتدر للتجارة والكستب المادي ،خاصتة أن مشتروع
القانون قد خال من حظر واضح لالتجار بالخاليا الجذعية.
د -إمكانية التعارض مع القيم األخالقية والدينية المرتبطة باالستتتنستتاخ العالجي
والخاليا الجذعية ،ومن ذلك ما يثيره موضتتتتوع الخاليا الجذعية المهجنة من
خالل دمج الحمض النووي ( )DNAالبشتتتتتري مع خاليتا غير بشتتتتتريتة من
إشتتتكاليات ،وكذلك استتتتخدام الخاليا الجذعية الجنينية من بويضتتتات بشتتترية
مخصبة خارج الرحم  ،واستخدام األجنة المجهضة.
ً
سابعـا :اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة
على اختيار كل من:
 .3سعادة الدكتورة ابتســـام محمد صالح الدالل

مقررا أصليـًا.
ً

 .4سعادة األستاذة هـــالة رمـــــــزي فايـــــــــز

مقررا احتياطيًا.
ً
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ً
ثامنـا :توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:
 عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونرقم ( )26لسـنة  2017بشـنن اسـتخدام التقنيات الطبية المسـاعدة على التلقيح
االصــطناعي واصخصــاب (المعد في ضــوء االقتراح بقانون (بصــيغته المعدلة)
المقدم من مجلس النواب).

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل

الدكتــورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 1 :ديسمبر 2019م

سعادة الدكتورة /جهاد عبداهلل الفاضل
رئيــس جلنة اخلدمات

احملرتمة

الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة 2017م بشأن
استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب (المعد في
ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  27نوفمبر 2019م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 224ص ل ت ق /ف  5د  ،)2نسخة من مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية
المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب (المعد في ضوء االقتراح بقانون
"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  1ديســمبر 2019م عقدت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية اجتماعها
السـاد  ،حيث اطلعت على مشـروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب بشتأنه،
كما ناقشتتت الرأي القانوني المعد من قبل المستتتشتتار القانوني ،والمستتتشتتار القانوني
المساعد للجنة.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشــــروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة
2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي
واإلخصاب (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس
النواب) ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()8

تقرير لجنة الخدمات بخصوص
الاقتراح بقانون بتعديل المادة

( )19من المرسوم بقانون رقم

( )7لسنة 1989م بشأن مزاولة
مهنة الطب البشري وطب

الأسنان ،والمقدم من سعادة
العضو الدكتور أحمد سالم الع ريض.
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التاريخ 5 :فبراير 2020م
التقرير ()19

تقرير جلنة اخلدمات
حول االقرتاح بقانون بتعديل الادة ( )19من الرسوم بقانون رقم ( )7لسنة 1989م
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان،
والقدم من صاحب السعادة العضو الدكتور أمحد سامل العريض
دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي اخلامس
مقدمــة:

بتتاريخ  20متايو 2019م ،وبموجتب الخطتاب رقم ( 169ص ل خ ت  /ف 5
د  ،)1أحال صتاحب المعالي الستيد علي بن صتالح الصتالح رئيس مجلس الشتورى
الموقر إلى لجنتة الختدمتات نستتتتتختة من االقتراح بقتانون بتعتديتل المتادة ( )19من
المرستتوم بقانون رقم ( )7لستتنة 1989م بشتتأن مزاولة مهنة الطب البشتتري وطب
األستنان ،والمقدم من صتاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض ،لمناقشته
ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
كما استلمت اللجنة خطاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس
الشورى رقم ( 192ص ل خ ت /ف 5د )2المؤرخ في  21أكتوبر 2019م ،من
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دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس ،والذي تم بموجبه تكليف
اللجنة بإعداد تقريرها الخاص بهذا االقتراح.
ً
أوال -إجراءات اللجنة:

• تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في اجتماعاتها التالية:
رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

21

 27مايو 2019م

1

5

3

 12نوفمبر 2019م

2

5

4

 18نوفمبر 2019م

2

5

5

 2ديسمبر 2019م

2

5

12

 27يناير 2020م

2

5

13

 3فبراير 2020م

2

5

• اطلعتت اللجنتة أثنتاء دراستتتتتتهتا على الوثتائق المتعلقتة بتاالقتراح بقتانون موضتتتتتوع
البحث والدراسة ،والتي اشتملت على ما يلي:
 االقتراح بقانون المذكور ،ومذكرته اإليضاحية( .مرفق) رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) رأي لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى( .مرفق) رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان( .مرفق) -رأي المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية( .مرفق)
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 الرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان( .مرفق) دراسة مقارنة للباحث القانوني بشأن االقتراح بقانون( .مرفق) مرستتوم قانون رقم ( )7لستتنة  ،1989بشتتأن مزاولة مهنة الطب البشتتري وطباألسنان( .مرفق)

(مالحظة :بتاريخ  13نوفمبر 2019م ،تقدمت لجنة الخدمات بطلب مرئيات
المجلس األعلى للصحة إال أن اللجنة لم تستلم أي رد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير).

• شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:
المنصب

االسم
هيئة المستشارين القانونيين

المستشار القانوني لشؤون اللجان

الدكتور موفق سمور المحاميد
محسن علي الغريري
إدارة شؤون اللجان

باحث قانوني

مشرف شؤون اللجان
خولة حسن هاشم
أمين سر اللجنة المساعد
دانة ابراهيم الشيخ
إدارة العالقات العامة واإلعالم
أخصائي إعالم أول
علي عبــاس العــــرادي

السيد علي سلمــان محمــد

أخصائي إعالم

ً

ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

رأت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بمجلس الشتتورى ستتالمة االقتراح
بقانون من الناحية الدستورية.
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ً
ثالثـا  -رأي جلنة حقوق اإلنسان:

أيدّت لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس فكرة االقتراح بقانون ،كونه جاء متوافقتًا
مع االتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حقوق اإلنسان التي انضمت إليها مملكة
البحرين( .مرفق)
ً
رابعـا -رأي الؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:

رأت المؤستتتستتتة الوطنية لحقوق اإلنستتتان أن التوستتتع الذي جاء به االقتراح
بقانون بشتتتأن الحاالت التي يستتتمح فيها إجراء عملية اإلجهاض للمرأة الحامل ،هي
تعتديالت تنستتتتتجم وااللتزامات النتاجمتة عن انضتتتتمتام مملكتة البحرين إلى االتفتاقيتات
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان( .مرفق)
ً
خامسا :رأي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية:

أشتار المجلس األعلى للشتؤون اإلستالمية إلى عدم جواز إستقاط الحمل  ،ألن
عا ،غير أنه يجوز ذلك إذا
تحصتتيل الولد وإكثار النستتل من المقاصتتد المعتد بها شتتر ً
كان الحمل علقة أو مضتتغة متى كان على أمه ضتترر صتتحي جستتيم محقق من بقائه
في بطنها إلى وقت الوالدة  ،دفعًا للضتترر المحقق عن األم ،أما بالنستتبة لمدى جواز
اإلجهاض ألستتباب تتعلق بحياة الجنين وصتتحته وبصتتفة خاصتتة تشتتوهات الجنين
البدنية والعقلية ،إذا لم يكن الحمل قد أتم ثالثة أشتتتتهر ،فأك َّد المجلس األعلى على أن
األصتتتل في الشتتتريعة اإلستتتالمية وجوب المحافظة على الجنين ،فال يجوز إستتتقاط
الحمل ألستباب تتعلق بتشتوهات الجنين البدنية والعقلية ،ويجوز ذلك في حال تحققت
وفاته وهو في رحم أمه ،ألنه ال فائدة من بقائه مع معاناة األم من الحمل.
ورأى المجلس األعلى للشتتؤون اإلستتالمية أن الشتتريعة اإلستتالمية قد جعلت
للجنين شتتخصتتية محترمة ،وتتعلق بوجوده أحكام شتترعية كالعدة والطالق واإلرث
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والوصتتتية والوقف والديات ،وأن الحمل يرث بشتتترط أن يولد حيًا حتى تعتبر حياته
عند الوالدة امتدادًا لحياته في بطن أمه ،ودليالً عليها( .مرفق)
ً
سادسـا :رأي اللجنة:

تدارسـت اللجنة االقتراح بقانون بتعديل المادة ( )19من المرسـوم بقانون رقم ()7
لسـنة 1989م بشـأن مزاولة مهنة الطب البشـري وطب األسـنان ،والمقدم من صـاحب
السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض ،واستعرضت وجهات النظر التي دارت
حوله من قبل أعضـاء اللجنة والمسـتشـار القانوني لشـؤون اللجان ،وقد اطلعت اللجنة
على رأي لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية بمجلس الشـــورى والذي جاء مؤكدًا
لســــالمة االقتراح بقانون من الناحية الدســــتورية ،كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة
حقوق اإلنســان بمجلس الشــورى ،ورأي المؤســســة الوطنية لحقوق اإلنســان بشــأنه،
ورأي المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية باإلضــافة إلى الرأي القانوني للمســتشــار
القانوني لشـــؤون اللجان ودراســـة مقارنة من إعداد الباحث القانوني للجنة ،وتوافقت
اللجنة مع مقدم االقتراح بقانون على صياغة معدلة لالقتراح بقانون.

إن المادة ( )19من المرسوم بقانون النافذ قد نصت على جواز إجهاض المرأة
الحامل في حالة واحدة ووفق شروط محددة ،وهي حالة ما إذا كان استمرار الحمل
خطرا على حياتها ،حيث تنص المادة على أنه ( ال يحق ألي طبيب وصف
يشكل
ً
دواء بقصد إجهاض امرأة حامل ،أو إجراء عملية إجهاض لها إال إذا كان في استمرار
الحمل خطر على حياة الحامل ،وبشرط أن يقرر ذلك ثالثة أطباء استشاريين مصرح
لهم بمزاولة المهنة في البحرين ،وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية اإلجهاض أو
وصف دواء بقصد اإلجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له
بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والوالدة وبعد أخذ موافقة ولي
أمر المرأة الحامل).
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جاء هذا االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) ليعالج حاالت أخرى لم تتطرق
إليها المادة المذكورة في المرسوم بقانون الحالي ،وهي حالة وجود تشوهات بدنية
جسيمة أو قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث ال يرجى المرء منه،
ضررا جسي ًما.
وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة األم
ً
وبعد تدارس االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) والتي تم التوافق عليها مع
مقدم االقتراح صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض ،انتهت اللجنة إلى
جواز نظر االقتراح بقانون ،وذلك لالعتبارات اآلتية:
أوالً :نصت المادة (  ) 2من الدستور البحريني على أن  " :دين الدولة اصسالم،
والشريعة اصسالمية مصدر رئيسي للتشريع ،ولغتها الرسمية هي اللغة العربية،".
وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور على كون  " :الشريعة اصسالمية بمعنى الفقه
مصدرا رئيسيـ ًا للتشريع ،وهي التي توجه المشرع وجهة إسالمية
اصسالمي
ً
أساسية ،دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه
اصسالمي حكمـًا لها ،أو يكون من المستحسن تطوير األحكام في شننها بما ال
يخالفها ،مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن" ،وقد جاء االقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) متوافقتًا مع ذلك ،ومستحدثتًا لحالتين جديدتين لجواز
اإلجهاض في أضيق الشروط والقيود وهما :الحالة التي يكون فيها بقاء الحمل يضر
ضررا جسي ًم ا ،وحالة تشوهات الجنين البدنية الجسيمة و
بصحة المرأة الحامل
ً
القصور العقلي الجسيم الذي ال يرجى المرء منهما يقي ًنا.

ثانيـًا :ينسجم االقتراح بقانون مع ما تضمنته نصوص التشريعات الطبية في دول
ي الكويت واإلمارات العربية المتحدة:
مجلس التعاون ،وبصفة خاصة دولت ّ
• المادة ( )12من المرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  1981بشأن مزاولة الطب
البشري وطب األسنان والمهن المعاونة لهما لدولة الكويت " :يحظر على
الطبيب إجهاض امرأة حامل إال إلنقاذ حياتها ،ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد
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أتم أربعة أشهر ،يجوز في الحالتين اآلتيين :أ -إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة
األم ضررا جسيما .ب -إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا  -على نحو جسيم –
بتشوه بدني أو قصور عقلي ،ال يرجى المرء منهما ،ووافق الزوجان على
االجهاض."...
• المادة ( )16من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2016بشأن المسؤولية
الطبية لدولة االمارات العربية المتحدة(( :ال يجوز للطبيب أن يجري أية عملية
إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل إال في الحالتين التاليتين:
خطرا على حياة الحامل  -2 ...إذا ثبت تشوه
 -1إذا كان في استمرار الحمل
ً
الجنين وبالشروط اآلتية :أ) أن يكون اإلجهاض بناء على طلب كتابي من
الزوجين .ب) أال يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يو ًما ...هـ) أن يكون
خطيرا غير قابل للعالج بحيث يؤدي إن ولد ح ًيا إلى أن
الجنين مشوها تشوها
ً
تكون حياته سيئة وتسبب آال ًما له وألهله)).
ثالثـًا :يتوافق االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) ،وبصفة خاصة بعد إعادة صياغة
ما جاء فيه حول تشوهات الجنين البدنية أو العقلية ،بحيث تقتصر على " التشوهات
البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي ال يرجى المرء منهما يقينتًا" مع
مرئيات المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية وعدد من الفتاوى الشرعية المقارنة
وتشمل:
أ -رأي المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية:
أشار المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية إلى عدم جواز إسقاط الحمل ،ألن
عا غير أنه يجوز ذلك إذا
تحصيل الولد وإكثار النسل من المقاصد المعتد بها شر ً
كان الحمل علقة أو مضغة متى كان على أمه ضرر صحي جسيم محقق من بقائه
في بطنها إلى وقت الوالدة ،أما بالنسبة لمدى جواز اإلجهاض ألسباب تتعلق
بتشوهات الجنين البدنية والعقلية ،إذا لم يكن الحمل قد أتم ثالثة أشهر ،فأكد المجلس
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األعلى على أن األصل في الشريعة اإلسالمية وجوب المحافظة على الجنين ،فال
يجوز إسقاط الحمل ألسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية ،ويجوز ذلك
في حال تحققت وفاته وهو في رحم أمه ،ألنه ال فائدة من بقائه مع معاناة األم من
الحمل.
ب -القرار الرابع للمجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته
الثانية عشرة بمكة المكرمة بتاريخ  10فبراير  1990حيث أجاز إجهاض الجنين
خطرا على حياة األم ،وحالة التشوهات الخلقية للجنين
إذا كان بقاء الحمل
ً
الواردتين في االقتراح بقانون حيث نص على أنه:
•

إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يو ًما فال يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص
الخلقةَّ ،إال إذا ثبت بتقرير لجن ٍة طبي ٍة ِمن األطباء المختصين
الطبي يفيد أنه ُمش ََّوه ِ
خطر مؤ َّك ٌد على حياة األم ،فعندئ ٍذ يجوز إسقاطه ،سواء أكان
أن بقاء الحمل فيه
ٌ
مشوهًا أم ال؛ دفعًا ألعظم الضررين.

• قبل مرور مائة وعشرين يو ًما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من
األطباء المختصين الثقات ،وبناء على الفحوص الفنية باألجهزة والوسائل
خطيرا ،غير قابل للعالج ،وأنه إذا بقي وولد
المختبرية ،أن الجنين مشوه تشوي ًها
ً
في موعده ،ستكون حياته سيئة ،وآال ًما عليه وعلى أهله ،فعندئذ يجوز إسقاطه
بناء على طلب الوالدين ،والمجلس إذ يقرر ذلك :يوصي األطباء والوالدين

بتقوى هللا ،والتثبت في هذا األمر" (مرفق).
رابعـًا :أكدت لجنة حقوق االنسان بمجلس الشورى على توافق االقتراح بقانون مع
االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة ،كما وجدت المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان أن التوسع الذي جاء به االقتراح بقانون بشأن الحاالت التي يسمح فيها إجراء
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عملية اإلجهاض للمرأة الحامل ،ينسجم وااللتزامات الناجمة عن تصديق أو انضمام
مملكة البحرين إلى االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
ً

سابعـا -اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:

إعمتاالً لنص المتادة ( )39من الالئحتة التداخليتة لمجلس الشتتتتتورى ،اتفقتت اللجنتة
على اختيار كل من:
 .1سعادة الدكتــــورة ابتســـام محمد صالح الدالل

مقررا أصليـًا.
ً

 .2سعادة األستاذة هـــالة رمـــــــزي فايـــــــــــــز

مقررا احتياط ًيا.
ً

ً
ثامنـا -توصية اللجنة:

في ضتوء ما دار من مناقشتات وما أبدي من آراء وإعماالً لنص المادة ( )94من
الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،فإن اللجنة توصي بما يلي:

 الموافقة على جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل المادة ( )19من المرسوم بقانونرقم ( )7لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان ،والمقدم
من صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل

الدكتـورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 24 :أكتوبر 2019م

سعادة الدكتورة /جهاد عبداهلل الفاضل
رئيــس جلنة اخلدمات

احملرتمة

الموضوع :االقتراح بقانون بتعديل المادة ( )19من المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة
1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان ،والمقدم من صاحب السعادة
العضو :الدكتور أحمد سالم العريض.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  20مايو 2019م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 170ص ل ت ق /ف  5د  ،)1نسخة من االقتراح بقانون بتعديل
المادة ( )19من المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب
البشري وطب األسنان ،والمقدم من صاحب السعادة العضو :الدكتور أحمد سالم
العريض ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  23أكتوبر 2019م عقدت لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية اجتماعها
الثـاني ،حيـث اطلعـت على االقتراح ـبق انون المـذكور ،ومتذكرتته اإليضتتتتتاحيتة ،وذلـك
بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.
وانتهـت اللجنـة – بعـد المـداولـة والنقـاش – إلى عـدم مخـالفـة االقتراح بقـانون لمبـادئ
وأحكام الدسـتور ،كما توصـي اللجنة بأهمية االسـتئناس برأي المجلس األعلى للشـؤون
اإلسالمية للوقوف على الرأي من الناحية الشرعية في موضوع االقتراح.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة االقتراح بقانون بتعديل المادة ( )19من المرسوم بقانون رقم
( )7لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان ،والمقدم من
صاحب السعادة العضو :الدكتور أحمد سالم العريض ،من الناحية الدستورية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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