
 

 

 

 
 

 

 
  واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة  تقرير

  بالتصديق قانون مشـروع خبصوص الوطني
  بني اجلوية اخلدمات بشأن اتفاقية على

  مجهورية  وحكومة البحرين  مملكة  حكومة
  إقليميهما، وراء وفيما بني املالديف

 م 2020  لسنة( 12) رقم للمرسوم  املرافق
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2020نوفمبر  11: التاریخ

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

واألمن الوطني  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع  الثاني  یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر

) بالتصدیق على اتفاقیة بشأن الخدمات الجویة بین   لسنة ( ) مشروع قانون رقم (بخصوص 

حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف بین وفیما وراء إقلیمیھما، المرافق 

 .م2020) لسنة 12للمرسوم رقم (

 على المجلس الموقر.برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ 

 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
 .التارأي وزارة المواصالت واالتص .5
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .6



 3د 5/ ف ل خ أص  450الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  4التاريخ:   

 احملرتم    يوسف أمحد حسن الغتم/    السيدسعادة  
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

ــم ــ  ل ـــ ــل أ  أرفـــ ــأ لـــ ــانو   يطيـــ ــرنو قـــ ــ  ا  اق ـــــ  مشـــ ــلي  تفـــ بالتصـــ
بشـــــــم  اللـــــــلماو المويـــــــ  بـــــــ    ومـــــــ  ممف ـــــــ  ال  ـــــــري  ن  ومـــــــ  
ــم  ــوم رقـــــ ــ  لفمر ـــــ ــا  ابرافـــــ ــا نرار مقف م همـــــ ــليء بـــــــ  نف مـــــ ــ  ابالـــــ جمهوريـــــ

 م.2020( لسن  12)

ــمنا   ــمنق مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــلاد   ريـــــــ ــتق نمتـــــــ ــتق ندرا ـــــــ ــار مناقشـــــــ برجـــــــ
 رأي ــــــم للر ــــــق تفــــــ  ابمفــــــا يــــــ ل موتــــــل أقصــــــا     ــــــ  أ ــــــاب   مــــــ 

  اريلق.

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 (  ) بالتصدیق على اتفاقیة بشأن الخدمات 

الجویة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف بین وفیما 
 م2020) لسنة 12وراء إقلیمیھما، المرافق للمرسوم رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  القانون أصل مشروع

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2020نوفمبر  4

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2020نوفمبر  9

  )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة اجللسةالعرض على 

 مضمونه

الخدمات الجویة بین حكومة مملكة البحرین  المصادقة على اتفاقیة بشأن
وحكومة جمھوریة المالدیف بین وفیما وراء إقلیمیھما، المرافق للمرسوم رقم 

، والتي تھدف إلى تعزیز وتشجیع التعاون في مجال م2020) لسنة 12(
 البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف.الطیران المدني بین حكومة مملكة 

  مادتاندیباجة +  مواد املوضوع

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
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 آراء اجلهات خالصة 

لدى حضورها اجتماع 

اللجنة مبجلس 

 الشورى

 :وزارة الخارجیة  •

الخارجیة أھمیة االتفاقیة في تعزیز العالقات الثنائیة بین البلدین، بینت وزارة 
وتعزیز التعاون الدولي وتنظیم النقل الجوي الذي یربط بین البلدین، وتشجیع 
السیاحة من خالل السماح بفتح خط طیران مباشر فیما بینھما، والتعاون بین 

الطیران المدني وفق الطرفین وفق أحدث معاییر السالمة واألمن فیما یتعلق ب
معاھدة شیكاغو للطیران، باإلضافة إلى اإلعفاء المتبادل لمؤسسات النقل 
الجویة المعنیة من قبل كال الطرفین من الرسوم والضرائب في حدود 

أن كالً من: المملكة  ة لكل طرف، وقد أشارت الوزارة إلىالتشریعات الوطنی
قد أبرمت اتفاقیات جویة مع  العربیة السعودیة، وسلطنة عمان، ودولة قطر

 .جمھوریة المالدیف

 :لمواصالت واالتصاالتوزارة ا  •

أفادت وزارة المواصالت واالتصاالت أن االتفاقیة تشتمل على جمیع األحكام 
التي تتواكب مع المتطلبات الدولیة في مجاالت السالمة الجویة وأمن الطیران 

یمنحھا كل طرف، والضمانات المدني، واالعتراف بالشھادات والرخص التي 
التي تكفل المنافسة العادلة، وممارسة األنشطة التجاریة ذات العالقة بالنقل 
الجوي والتشغیل وفق ترتیبات المشاركة في الرمز، وأوضحت الوزارة أن 
االتفاقیة المذكورة تعتبر من االتفاقیات النموذجیة التي تحقق المصلحة 

مھوریة المالدیف، وتوفر خیارات ممتازة الوطنیة، وتوطد العالقات مع ج
للسفر المباشر للمواطنین والمقیمین بمملكة البحرین، وتعزز من قدرات مطار 

 البحرین الدولي.

 الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب

 الموافقة على مشروع القانون توصية اللجنة

 



 

 

  

 
 

 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  2020  نوفمرب  11 التاريخ :
 )2الرقم: (

 
 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

 ) بالتصديق على اتفاقية    )  لسنة (  مشروع قانون رقم (خبصوص  

 بشأن اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين 

 وحكومة مجهورية املالديف بني وفيما وراء إقليميهما 

 م 2020) لسنة  12املرافق 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 5/ص ل خ أ/ ف450الشورى رقم (الصالح رئیس مجلس 

 )   مشروع قانون رقم (م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020 نوفمبر 4 

) بالتصدیق على اتفاقیة بشأن الخدمات الجویة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة   لسنة (

، على م2020) لسنة  12إقلیمیھما، المرافق للمرسوم رقم (جمھوریة المالدیف بین وفیما وراء  

 أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م2020نوفمبر  9 المنعقد بتاریخ الثالثتدارست 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. -

بین حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف الخدمات الجویة بشأن  االتفاقیة -

 بین وفیما وراء إقلیمیھما.

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 رأي وزارة الخارجیة.  -

 الت.ارأي وزارة المواصالت واالتص -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -
 

 كل من:دعوة من اللجنة شارك في االجتماع ب )3(
 

 المنصب االسم

 يةوزارة اخلارج
سعادة السفیر محمد عبدالرحمن 

 الحیدان
 مدیر إدارة الشؤون القانونیة

 بإدارة الشؤون القانونیة سكرتیر ثالث محمد عیسى األنصاري
 بإدارة الشؤون القانونیة سكرتیر ثالث رانیا أحمد الشروقي

  املواصالت واالتصاالتوزارة 

وأمن  لنقل الجويل المساعد الوكیل ابتسام محمد الشمالن
 وسالمة الطیران

 مستشار النقل الجوي كمال حفني ریاض
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 المنصب االسم
 مجلسي الشورى والنوابشؤون وزارة 

 من إدارة شؤون الشورى رباب العالي
      

 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر
  

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئیس الھیئة  الطوالبةد. علي حسن 

 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

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

 الدستوریة والقانونیة.
 

اثالث
ً
 :يةرأي وزارة اخلارج -ــــ

، وتعزیز التعاون بین البلدین العالقات الثنائیةوزارة الخارجیة أھمیة االتفاقیة في تعزیز بینت   

وتشجیع السیاحة من خالل السماح بفتح خط ، الذي یربط بین البلدین الدولي وتنظیم النقل الجوي

معاییر السالمة واألمن فیما یتعلق  والتعاون بین الطرفین وفق أحدث ،طیران مباشر فیما بینھما
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لمؤسسات النقل  اإلعفاء المتبادللى ضافة إباإل ،للطیران ووفق معاھدة شیكاغ المدني لطیرانبا

لكل  في حدود التشریعات الوطنیةمن الرسوم والضرائب  قبل كال الطرفینة المعنیة من الجوی

ودولة  ،: المملكة العربیة السعودیة، وسلطنة عمانأن كالً من ، وقد أشارت الوزارة إلىطرف

   المالدیف.جمھوریة جویة مع قطر قد أبرمت اتفاقیات 

 

ا
ً
 :املواصالت واالتصاالترأي وزارة  -رابعــــ

 التي تتواكب مع تشتمل على جمیع األحكامأفادت وزارة المواصالت واالتصاالت أن االتفاقیة 

واالعتراف بالشھادات  ،في مجاالت السالمة الجویة وأمن الطیران المدني المتطلبات الدولیة

وممارسة األنشطة  ،والضمانات التي تكفل المنافسة العادلة ،والرخص التي یمنحھا كل طرف

 وأوضحت، التجاریة ذات العالقة بالنقل الجوي والتشغیل وفق ترتیبات المشاركة في الرمز

وتوطد لمصلحة الوطنیة، االتي تحقق أن االتفاقیة المذكورة تعتبر من االتفاقیات النموذجیة  الوزارة

 لمواطنین والمقیمینالمباشر ل وتوفر خیارات ممتازة للسفر، العالقات مع جمھوریة المالدیف

         .بمملكة البحرین، وتعزز من قدرات مطار البحرین الدولي

 
 
ً
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

) بالتصدیق على اتفاقیة بشأن الخدمات   سنة ( ) مشروع قانون رقم (تدارست اللجنة      

إقلیمیھما، الجویة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف بین وفیما وراء 

یة، ووزارة الخارجمع ممثلي كل من: وزارة  م2020) لسنة 12المرافق للمرسوم رقم (

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون ، والمستشار القانوني للجنة، المواصالت واالتصاالت

قانون من الناحیتین مشروع الالتشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

 وعلى، على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانون، كما اطلعت ستوریة والقانونیةالد

بشأن الخدمات الجویة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف بین وفیما  االتفاقیة

 .وراء إقلیمیھما
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المادة ، تضمنت ) مادة وملحق واحد25(من  –فضالً عن الدیباجة  –وتتألف االتفاقیة 

األحكام المتعلقة بالحقوق ) 2المادة (المصطلحات الواردة فیھا، وبینت و  التعاریف )1(

المنصوص علیھا لغرض تشغیل الخدمات الجویة الدولیة على الطرق المحددة في جدول الطرق، 

آلیة تعیین وترخیص التشغیل لمؤسسات النقل الجوي، وإلغاء تراخیص  )3( ةالمادوأوضحت 

اإلعفاء من الضرائب الجمركیة وغیرھا من  المبادئ التي تحكم )4المادة (التشغیل، وتناولت 

أمن الطیران، بـ (  فقد تناولت األحكام المتعلقة)  19حتى المادة (  )5المادة (من  أما المواد  الرسوم،  

السالمة الجویة،  ،القوانین واألنظمة، رسوم االستخدام، االعتراف بالشھادات والرخصتطبیق 

، دفع المصاریف تأسیس المكاتب التمثیلیة، نظم الحجز اآللي، تقاسم الرموز والترتیبات التعاونیة

اإلحصائیات، المحلیة، أحكام السعة، تقدیم جداول المواعید، التعرفة، األنشطة التجاریة، تقدیم 

أحكام تسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین المتعاقدین   )20المادة ()، وتضمنت  المشاورات

أحكام إجراء التعدیالت   )25حتى ()  21(  من  دواالماالتفاقیة، وتناولت    ظمھاالمسائل التي تن بشأن  

 المدني الدولي والدخول حیز النفاذ.أحكام اإلنھاء والتسجیل لدى منظمة الطیران  و على االتفاقیة، 

أما بشأن ملحق االتفاقیة فقد حدد الطرق المسموح بتشغیلھا من قبل مؤسسات النقل الجوي المعینة 

 من قبل كال الطرفین المتعاقدین.
 

وباستعراض أحكام االتفاقیة تبین أنھا ال تتعارض وأحكام الدستور والقوانین النافذة، وأنھ 

) من الدستور. وبناء على 37یلزم لنفاذھا أن تصدر بقانون، إعماالً لحكم الفقرة الثانیة من المادة (

قیة. ویتألف ذلك، قامت ھیئة التشریع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصدیق على االتفا

المادة بالتصدیق على االتفاقیة، فیما جاءت  المادة األولىمشروع القانون من دیباجة ومادتین، 

 تنفیذیة. الثانیة
 

تعزیز وتشجیع التعاون في مجال الطیران المدني بین االتفاقیة تھدف إلى  وترى اللجنة أن  

بغرض تقدیم فرص عادلة ومتساویة  حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة المالدیف

وفقًا لقوانین وأنظمة كل لمؤسسات النقل الجوي التابعة لھما لتشغیل الخدمات التي تتیح المنافسة 

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

ونظًرا ألھمیة االنضمام إلى ھذه االتفاقیة، خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة من حیث المبدأ 

 ، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.قانونالمشروع على 
 

اسادس
ً
 وضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري امل -ـــ

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

 كل من:

ا.  يـالنعيمد ـراش لـفيصاألستاذ  سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا  األستاذة نانسي دينا إيلي خضوريسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 .مقرر

 

اسابع
ً
 اللجنـة:توصيـة  -ـــ

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

 بما یلي:
 

لسنة (  ) بالتصدیق على اتفاقیة   مشروع قانون رقم ( )الموافقة من حیث المبدأ على  -

المالدیف بین وفیما بشأن الخدمات الجویة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة 

 .م2020) لسنة 12وراء إقلیمیھما، المرافق 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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حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة بشأن الخدمات الجویة بین بالتصدیق على اتفاقیة  ()لسنة  مشروع قانون رقم () 
 م2020) لسنة 12مالدیف بین وفیما وراء إقلیمیھما، المرافق للمرسوم رقم (ال

 

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

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

 المسمى
 

 مشروع قانون رقم () 
 بالتصدیق على  ()لسنة  

بشأن الخدمات الجویة اتفاقیة 
حكومة مملكة البحرین بین 

المالدیف بین وحكومة جمھوریة 
  وراء إقلیمیھماوفیما 

 المسمى
 

الموافقة على المس�������ّمى كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 المسمى
 

الموافقة على المس�������ّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى
 

 مشروع قانون رقم () 
 بالتصدیق على  ()لسنة  

بشأن الخدمات الجویة بین اتفاقیة 
حكومة مملكة البحرین وحكومة 

المالدیف بین وفیما جمھوریة 
  وراء إقلیمیھما

 الدیباجة
   نحن حمد بن عیس�������ى آل خلیفة     

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

 الدیباجة
 

 تالموافقة على الدیباجة كما ورد

 في مشروع القانون.

 

 الدیباجة
 

 تالموافقة على الدیباجة كما ورد

 في مشروع القانون.

 

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

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

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

وعلى اتف��اقی��ة بش���������أن الخ��دم��ات 

لك����ة  ین حكوم����ة مم جوی����ة ب ل ا

لبحرین وحك وم����ة جمھوری����ة ا

وراء ال��م����ال����دی��ف ب��ی��ن وف��ی��م����ا 

إقلیمیھما، الموقعة في مقر االیكاو 

س��������ب��ت��م��ب�ر  25ب�م��ون�ت��لایر ف�ي 

 م،2019

أقر مجلس الش��������ورى ومجلس 

وقد النواب القانون اآلتي نص������ھ، 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

الجویة وعلى اتفاقیة بشأن الخدمات 

ب�ی��ن ح�ك��وم����ة م�م��ل��ك����ة ال�ب��ح��رین 

وم��ة جمھوری��ة الم��ال��دیف بین وحك

وراء إقلیمیھم��ا، الموقع��ة في وفیم��ا 

في  مونتلایر  ب قر االیك����او   25م

 م،2019سبتمبر 
 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

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

 علیھ وأصدرناه:

 األولىمادة ال

اتفاقیة بشأن ُصودق على 

الجویة بین حكومة الخدمات 

ومة جمھوریة مملكة البحرین وحك

وراء المالدیف بین وفیما 

 األولىمادة ال
المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال
المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

اتفاقیة بشأن الخدمات ُصودق على 

الجویة بین حكومة مملكة البحرین 

ومة جمھوریة المالدیف بین وحك

وراء إقلیمیھما، الموقعة في وفیما 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

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

إقلیمیھما، الموقعة في مقر االیكاو 

سبتمبر  25بمونتلایر في 

 والمرافقة لھذا القانون. م،2019

 25مقر االیكاو بمونتلایر في 

والمرافقة لھذا  م،2019سبتمبر 

 القانون.

 الثانیةمادة ال
 

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

 –كل فیما یخص�������ھ  –والوزراء 

ویعم�ل  ،تنفی�ذ أحك�ام ھ�ذا الق�انون

بھ من الیوم التالي لتاریخ نش�������ره 

 في الجریدة الرسمیة.

 

 الثانیةمادة ال
المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 الثانیةمادة ال
المادة كما ورد نص الموافقة على 

 القانون.في مشروع 

 

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

 –ك��ل فیم��ا یخص��������ھ  –والوزراء 

 ویعمل بھ  ،تنفیذ أحكام ھذا القانون

من الیوم التالي لتاریخ 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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 م2020نوفمبر 9  التاريخ:

 
 

 

 احملرتم  يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني رئيــس جلنة 

 
الجوية بين حكومة مملكة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الموضوع: 

( 12البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم )

   م.2020لسنة 

 

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق م، 2020نوفمبر  5بتاريخ      

بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات مشروع قانون ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  145م )كتابه رق

الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، 

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ىإل ،م2020( لسنة 12افق للمرسوم رقم )المر

 واألمن الوطني.لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لعليه ته وإبداء المالحظات لمناقش
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، الخامسعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

ناقشت كما  وقرار مجلس النواب بشأنه، واالتفاقية، ،المذكور مشروع القانونحيث اطلعت على 

 .للجنة المساعد مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الال

 

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

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة  مشروع قانون بالتصديق ترى اللجنة سالمة     

افق للمرسوم رقم ا، المرممملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميه

  .ن الدستورية والقانونيةمن الناحيتي ،م2020( لسنة 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 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 

 
 تمواصالت واالتصاالوزارة الرأي 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 





 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 سسادالاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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