
 

 

 م.2021 أبریل 7التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 
واألمن  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع ي عشرالثان یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین  الوطني بخصوص

 .م2020) لسنة 74إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (
 

 المجلس الموقر.برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على 
 

 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  613الرقـــم: 
م 1202 مارس 30التاريخ:   

 
 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
ــ  ل  ر ـــــعم  ــ   انرا ـــ ــ  منااما ـــــا  شـــــ   ال   ـــ ــريق ةلـــــ  ا باقنـــ ــ  ال إـــ م   ـــ

 .م2020( لسا  74رقم )
 

ــ اا   ــ  ق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد  مريـــــــ ــتق وة ـــــــ ــتق ودرا ـــــــ ــا  مااقشـــــــ  رجـــــــ
رأي ــــــم للر ــــــق   ــــــ  ان  ــــــا يــــــ ل مع ــــــ  أق ــــــا     ــــــ  أ ــــــا ن  مــــــق 

  اريخق.
 
 

ورمحة اهلل وبركاته ،،، والسالم عليكم   

 

 

 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 

 م2020) لسنة 74إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2021 مارس 30

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2021 أبریل 5

  )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة العرض على اجللسة

مشروع  مضمونبنية و

 القانون

 ثالث مواد+ دیباجة 

الموافقة على االنضمام إلى اتفاقیة میناماتا بشأن  منھ تضمنت المادة األولى 
معاھدة عالمیة ، وھي 2013أكتوبر  10الزئبق الموقعة في كوماموتو بتاریخ 

لحمایة صحة اإلنسان والبیئة من االنبعاثات البشریة ومن إطالقات الزئبق 
نتیجة  قد جاءتم، و2017أغسطس  17ودخلت حیز النفاذ في  ھ،ومركبات

وتضمنت المادة الثانیة اإلعالن بأن أي  .جھود برنامج األمم المتحدة للبیئة
تعدیل على أي من مرفقات ھذه االتفاقیة ال یدخل حیز النفاذ بالنسبة لمملكة 

ره أو البحرین إال عند إیداعھا صك تصدیق ھذا التعدیل، أو قبولھ أو إقرا
 االنضمام إلیھ. فیما جاءت المادة الثالثة تنفیذیة.

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
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 اجلهاترأي خالصة 

 :الس األعلى للبيئة

وذلك ألن مشروع أبدى المجلس األعلى للبیئة موافقتھ على مشروع القانون، 
القانون یتوافق مع المتطلبات البیئیة، كما أن ھذه االتفاقیة تلتقي مع الھدف 
السامي الذي أنشئ من أجلھ المجلس، وھو حمایة صحة اإلنسان والبیئة من 
االنبعاثات واإلطالقات البشریة المنشأ، وخطورة الزئبق ومركباتھ على حیاة 

 اإلنسان والبیئة.

 وزارة اخلارجية:

بشأن الزئبق في إطار سعیھا  ایأتي انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة مینامات
إلى المساھمة في اإلجراءات الدولیة المتخذة إلدارة الزئبق على نحو یتسم 
بالكفاءة والفاعلیة، من خالل نھج مبتكر وشامل، یتتبع الزئبق ویعالجھ طوال 

یث تسعى ھذه االتفاقیة إلى اعتماد دورة حیاتھ، من تعدینھ إلى إدارة نفایاتھ، ح
ممارسات واتخاذ تدابیر أكثر أمانًا للتعامل مع الزئبق، تتراوح بین تقیید سبل 

یساھم في خفض  الحصول علیھ من البدایة، ومراقبة تداولھ وحركتھ، بما
 مخاطر الزئبق على صحة اإلنسان والبیئة.

بناء القدرات وتقدیم  تشجع االتفاقیة الدول األطراف على التعاون من أجل
المساعدة التقنیة في التعامل مع الزئبق، وذلك فیما یتعلق بعملیات االستخدام 
والتداول والتخزین، األمر الذي یكفل تنفیذ بنود االتفاقیة على النحو المطلوب، 

 وبما یحقق أھدافھا.

) دولة، ومن دول مجلس التعاون لدول 128وقّع وصادق على االتفاقیة (
ج العربیة: (الكویت، اإلمارات، السعودیة، عمان، قطر)، ومن الدول الخلی

العربیة: (األردن، تونس، العراق، لیبیا، المغرب، السودان، سوریا، الیمن، 
 لبنان، فلسطین).

  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.2021أبریل  7 التاریخ :
 )12الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

 مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) باملوافقة على خبصوص 

 بشأن الزئبقانضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية ميناماتا 

 م2020) لسنة 74املرافق للمرسوم رقم ( 
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة:
  

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

، م2021مارس  30 ) المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/613الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالموافقة والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 

) 74المرافق للمرسوم رقم ( ،على انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

 اللجنة بشأنھ. ، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأيم2020لسنة 
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م2021أبریل  5  المنعقد بتاریخ عاشرالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(
 

والتي  النظر تعلقة بمشروع القانون موضوعاطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق الم )2(

 اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

 .اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .رأي وزارة الخارجیة -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -
 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب )3(
 

 

 المنصب االسم

  الس األعلى للبيئة -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

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

 مدیر إدارة التقویم والرقابة البیئیة لمى عباس المحروس

 المستشار القانوني حسن سلیس العتیبي

 اخلارجيةوزارة 
 مستشار بإدارة الشؤون القانونیة أنس یوسف السید

 سكرتیر ثالث بإدارة الشؤون القانونیة مبارك عبدهللا الرمیحي

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون الجلسات حمد محمد الطائي
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 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -
  

 المنصب االسم

 املستشارين القانونيني هيئة

 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
ً
 الشؤون التشريعية والقانونية:رأي جلنة  -ثانيــ

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

 الدستوریة والقانونیة.

 

اثالث
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 اآلتي: خارجیةوزارة البینت 

بش�������أن الزئبق في إطار س�������عیھا إلى  االبحرین إلى اتفاقیة مینامات انض�������مام مملكةیأتي  -1

المساھمة في اإلجراءات الدولیة المتخذة إلدارة الزئبق على نحو یتسم بالكفاءة والفاعلیة، 

یتتبع الزئبق ویعالجھ طوال دورة حیاتھ، من تعدینھ إلى  ،من خالل نھج مبتكر وش�������امل

تدابیر أكثر أمانًا  إدارة نفایاتھ، حیث تس������عى ھذه االتفاقیة إلى اعتماد ممارس������ات واتخاذ

ومراقبة تداولھ  ،تتراوح بین تقیید س�������بل الحص�������ول علیھ من البدایة ،للتعامل مع الزئبق



 

4 
 

 یساھم في خفض مخاطر الزئبق على صحة اإلنسان والبیئة. وحركتھ، بما

تش�������جع االتفاقیة الدول األطراف على التعاون من أجل بناء القدرات وتقدیم المس�������اعدة  -2

التعامل مع الزئبق، وذلك فیما یتعلق بعملیات االس�������تخدام والتداول والتخزین، التقنیة في 

 .األمر الذي یكفل تنفیذ بنود االتفاقیة على النحو المطلوب، وبما یحقق أھدافھا

) دولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: 128االتفاقیة (وص��ادق على ع وقّ  -3

یة: (األردن، تونس، (الكویت، اإلمارات، الس�������عودیة، ع لدول العرب مان، قطر)، ومن ا

 .العراق، لیبیا، المغرب، السودان، سوریا، الیمن، لبنان، فلسطین)

 

 رابع
ً
 :الس األعلى للبيئةرأي  -ا ــ

مش������روع القانون، وذلك ألن مش������روع القانون على  أبدى المجلس األعلى للبیئة موافقتھ

ھذه االتفاقیة تلتقي مع الھدف الس���امي الذي أنش���ئ من أجلھ  یتوافق مع المتطلبات البیئیة، كما أن

المجلس، وھو حمایة صحة اإلنسان والبیئة من االنبعاثات واإلطالقات البشریة المنشأ، وخطورة 

 .الزئبق ومركباتھ على حیاة اإلنسان والبیئة
 

 
ً
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

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

 كل من: مع ممثلي ،م2020) لسنة 74إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم (

واطلعت اللجنة على رأي والمستشار القانوني للجنة، والمجلس األعلى للبیئة،  ،یةالخارجوزارة 

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

 .اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبقوعلى  ،مشروع القانون
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الموافقة على  المادة األولى تضمنت، مشروع القانون من دیباجة وثالث مواد یتألف

وھي ، 2013أكتوبر  10اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق الموقعة في كوماموتو بتاریخ االنضمام إلى 

معاھدة عالمیة لحمایة صحة اإلنسان والبیئة من االنبعاثات البشریة ومن إطالقات الزئبق 

ھود برنامج األمم نتیجة ج جاءتقد م، و2017أغسطس  17یز النفاذ في ودخلت ح ھ،ومركبات

ة لى أي من مرفقات ھذه االتفاقیاإلعالن بأن أي تعدیل ع المادة الثانیةوتضمنت  .المتحدة للبیئة

بولھ أو أو ق ،صك تصدیق ھذا التعدیلال یدخل حیز النفاذ بالنسبة لمملكة البحرین إال عند إیداعھا 

 تنفیذیة. المادة الثالثةفیما جاءت  إقراره أو االنضمام إلیھ.
 

المادة  بینتحیث ، خمسة مرافق و ،) مادة35(من  -فضالً عن الدیباجة االتفاقیة تألفتو

والبیئة من االنبعاثات واإلطالقات البشریة  ھدف االتفاقیة المتمثل في حمایة صحة اإلنسان) 1(

 لمصطلحات المستخدمة ألغراض تطبیق االتفاقیة،ا )2المادة (فت وعرّ  المنشأة للزئبق ومركباتھ،

 )4المادة (ت علقة بمصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فیھ، وحظرتاألحكام الم )3(المادة مت ونظّ 

(أ)، تصنیع واستیراد وتصدیر المنتجات المضاف إلیھا الزئبق المدرجة بالجزء األول من المرفق 

) 5المادة ( وتناولت ،الموعد المحدد للتخلص التدریجي من تلك المنتجاتوذلك بعد انقضاء 

حصول أطراف  )6المادة ( وأجازت، ستخدم فیھا الزئبق أو مركباتھعملیات التصنیع التي یُ 

في المرفقین (أ)  المدرجة على إعفاء أو أكثر من تواریخ اإلنھاء التدریجي -عند الطلب–االتفاقیة 

بعض التدابیر للحد من استخدام الزئبق ومركباتھ في عملیات  )8) و(7( المادتانوأقرت  و(ب)، 

ق النطاق، باإلضافة إلى ضبط وتخفیض انبعاثات الزئبق ومركباتھ تعدین الذھب الحرفي والضیّ 

أطراف االتفاقیة إلى اتخاذ تدابیر للحد من إطالقات  )9المادة (ھت ووجّ  في الغالف الجوي،

، الزئبق ومركباتھ في األراضي والمیاه من مصادر ثابتة لم تتناولھا أحكام أخرى من االتفاقیة

األطراف إلى التخزین المؤقت السلیم بیئیًا للزئبق ومركباتھ المخصصة  )10المادة (ودعت 

قًا للمبادئ التوجیھیة التي یقرھا مؤتمر األطراف، في الستخدام مسموح بھ بموجب االتفاقیة، وف

األطراف على  )12المادة (األحكام المتعلقة بنفایات الزئبق، وحثّت  )11المادة (حین تناولت 

 )13المادة (مت ، ونظّ ثة بالزئبقناسبة لتحدید وتقییم المواقع الملوالسعي لوضع استراتیجیات م
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المادة عت المالیة الالزمة لتنفیذ أحكام ھذه االتفاقیة وآلیة توفیرھا، وشجّ األحكام المتعلقة بالموارد 

أطراف االتفاقیة على التعاون فیما بینھا من أجل بناء القدرات والمساعدة التقنیة للوفاء  )14(

كما على إنشاء لجنة التنفیذ واالمتثال،  )15المادة (ت بااللتزامات الواردة في االتفاقیة، ونصّ 

ت أطراف االتفاقیة على فقد حثّ  )16المادة (ھذه المادة تشكیل اللجنة وآلیة عملھا، أما  متنظّ 

وضع وتنفیذ برامج واستراتیجیات صحیة ووقائیة للحمایة من التعرض للزئبق أو مركباتھ، ودعت 

مات المتعلقة بالزئبق ومركباتھ، في حین األطراف إلى تسھیل وتیسیر تبادل المعلو )17المادة (

األطراف إلى تثقیف وتوعیة الجمھور بمضار الزئبق ومركباتھ وآثارھا  )18المادة (ھت جّ و

اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل ) 19المادة (الصحیة والبیئیة وبدائلھا المتاحة، فیما بینت 

 )20دة (االماألطراف لتطویر عملیات البحث والرصد والتقییم بشأن الزئبق ومركباتھ، ودعت 

المادة أما  األطراف إلى وضع وتطبیق خطة وطنیة لتنفیذ االلتزامات المترتبة على االتفاقیة،

فأوجبت على األطراف تقدیم تقاریر عن طریق األمانة العامة إلى مؤتمر األطراف عن  )21(

تفاقیة إلى عملیة تقییم فعالیة اال )22المادة (التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام االتفاقیة، في حین أوكلت 

ت على إنشاء ھذا المؤتمر وآلیة عملھ ومھامھ، كما نصّ  )23المادة (ت مؤتمر األطراف، ونصّ 

الجتماعات مؤتمر األطراف، وتیسیر  تعلى إنشاء أمانة تختص بوضع الترتیبا) 24المادة (

تسویة فقد تناولت آلیة  )25المادة (تقدیم المساعدات لألطراف في تنفیذ أحكام االتفاقیة، أما 

األحكام  )27) و(26المادتان (المنازعات المتعلقة بتفسیر وتنفیذ االتفاقیة، في حین تناولت 

على أن یكون  )28المادة (ت المتعلقة بتعدیل االتفاقیة ومرفقاتھا، واعتماد ھذه التعدیالت، ونصّ 

إنھا تمارس ، وأما المنظمات اإلقلیمیة للتكامل االقتصادي فلكل طرف في االتفاقیة صوت واحد

حتى  )29المواد من (حقھا في التصویت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصھا، أما 

فقد تناولت األحكام المتعلقة بتوقیع االتفاقیة، وتصدیقھا أو قبولھا أو إقرارھا أو االنضمام  )32(

والتحفظ على نصوصھا، إذ أجازت إلیھا، وبدء نفاذھا، ونفاذ التعدیالت علیھا وعلى مرافقھا، 

) ألي طرف أن یعلن في صك تصدیقھ أو قبولھ أو إقراره أو انضمامھ 30) من المادة (5الفقرة (

أن أي تعدیل لمرفق ما ال یدخل حیز النفاذ بالنسبة لھ إال عند إیداع صك تصدیقھ أو قبولھ أو 
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لتحفظ على نصوص االتفاقیة، ا )32المادة (انضمامھ المتعلق بذلك التعدیل، في حین حظرت 

في أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من تاریخ  االنسحاب من االتفاقیة في )33المادة (وأجازت 

األمین العام لألمم المتحدة  )34المادة (، وعینت نفاذھا بالنسبة للطرف الراغب في االنسحاب

ت من ست لغات، ھي: اإلسبانیة فقد بینت أن االتفاقیة قد أعد )35المادة (ودیعًا لالتفاقیة، أما 

 .واإلنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة ولجمیعھا ذات الحجیة
 

والتي تشكل جزًءا ال یتجزأ منھا وفقًا للمادة  االتفاقیةب أما المرفقات الخمسة الملحقة

 فھي: )،27(

 إلیھا الزئبق. المنتجات المضافب یتعلق المرفق (أ) -

 أو مركبات الزئبق. ،عملیات التصنیع التي یستخدم فیھا الزئبقیتعلق ب المرفق (ب) -

 تعدین الذھب الحرفي والضیق النطاق.یتعلق ب المرفق (ج) -

 المصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ومركباتھ في الغالف الجوي.حدد   المرفق (د) -

 إجراءات التحكیم والتوفیق.یتعلق ب المرفق (ھـ) -
 

أن  اأحكام الدستور، وأنھ یلزم لنفاذھال تتعارض مع  اتبین أنھ االتفاقیةأحكام وباستعراض 

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

 نوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلىھیئة التشریع والرأي القا
لزئبق، وذلك في إطار سعیھا إلى المساھمة في اإلجراءات الدولیة قیة میناماتا بشأن ااتفااتفاقیة 

اعلیة، من خالل نھج مبتكر وشامل یتتبع الزئبق لزئبق على نحو یتسم بالكفاءة والفالمتخذة إلدارة ا

  ویعالجھ طوال دورة حیاتھ من تعدینھ إلى إدارة نفایاتھ.
 

وذلك أن ھذه االتفاقیة  میناماتا بشأن الزئبق، تفاقیةا إلىأھمیة االنضمام ورأت اللجنة  

تتراوح بین تقیید سبل  ،تسعى إلى اعتماد ممارسات واتخاذ تدابیر أكثر أمانًا للتعامل مع الزئبق

الحصول علیھ من البدایة ومراقبة تداولھ وحركتھ، بما یساھم في خفض مخاطر الزئبق على 

 صحة اإلنسان والبیئة.
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س اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد تدار

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

 .وفق الجدول المرفق، ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع 
 

اسادس
ً
 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي  -ـــ

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

 من:

ا. النعيمي  فيصل راشد  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا. محد مبارك النعيمي  األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اسابع
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 بما یلي:
 

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

 .م2020) لسنة 74مملكة البحرین إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم (

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

 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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 اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبقبالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى  )    (لسنة  )  مشروع قانون رقم (
 م2020) لسنة 74المرافق للمرسوم رقم ( 

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

 المسمى

 
بالموافقة على مشروع قانون 

اتفاقیة انضمام مملكة البحرین إلى 
 میناماتا بشأن الزئبق

 
  

 المسمى
 

الموافقة على المس���ّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى
 

الموافقة على المس���ّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى
 

بالموافقة على مشروع قانون 
اتفاقیة انضمام مملكة البحرین إلى 
 میناماتا بشأن الزئبق

  

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

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

) 11المرس�������وم بق��انون رقم (وعلى 

بالتص���دیق على اتفاقیة  1992لس���نة 

 الدیباجة
 

الدیباجة كما نص الموافقة على 

 ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة
 

الدیباجة كما نص الموافقة على 

 ورد في مشروع القانون.
 

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

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

) 11المرس�����وم بقانون رقم (وعلى 

بالتصدیق على اتفاقیة  1992لسنة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

بازل بش��������أن التحكم في نقل النفایات 

والتخلص منھ��ا عبر الح��دود الخطرة 

 ،1989لعام 

 2005) لس���نة 8وعلى القانون رقم (

بالتص��������دیق على تعدیل اتفاقیة بازل 

بش��أن التحكم في نقل النفایات الخطرة 

والتخلص منھ����ا عبر الح����دود لع����ام 

1989، 

وعلى اتفاقیة میناماتا بش��������أن الزئبق 

 10الموقع���ة في كوم���اموتو بت���اریخ 

 ،2013أكتوبر 

 

الش�����ورى ومجلس النواب أقر مجلس 

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

 وأصدرناه:

بازل بش���أن التحكم في نقل النفایات 

الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود 

 ،1989لعام 

) لس�������ن����ة 8وعلى الق����انون رقم (

ب��التص���������دیق على تع��دی��ل  2005

اتفاقیة بازل بش�������أن التحكم في نقل 

والتخلص منھ���ا النف���ای���ات الخطرة 

 ،1989عبر الحدود لعام 

وعلى اتفاقیة میناماتا بش����أن الزئبق 

 10الموقع��ة في كوم��اموتو بت��اریخ 

 ،2013أكتوبر 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

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

 علیھ وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

 األولىمادة ال

ُووفَِق على انضمام مملكة البحرین 

بشأن الزئبق إلى اتفاقیة میناماتا 

 10الموقعة في كوماموتو بتاریخ 

، والمرافقة لھذا 2013أكتوبر 

 القانون.

 األولىمادة ال
الم��ادة كم��ا نص الموافق��ة على 

 ورد في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال
الم��ادة كم��ا نص الموافق��ة على 

 ورد في مشروع القانون.
 

 األولىمادة ال

ُووفَِق على انضمام مملكة البحرین 

إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق 

 10الموقعة في كوماموتو بتاریخ 

، والمرافقة لھذا 2013أكتوبر 

 القانون.

 الثانیةمادة ال

وفقًا للفقرة  –تعلن مملكة البحرین 

) من اتفاقیة 30) من المادة (5(

أن أي تعدیل  –میناماتا بشأن الزئبق 

على أي من مرفقات ھذه االتفاقیة ال 

یدخل حیز النفاذ بالنسبة لھا إال عند 

إیداعھا لصك تصدیق ھذا التعدیل أو 

 قبولھ أو إقراره أو االنضمام إلیھ.

 الثانیةمادة ال

المادة كما نص الموافقة على 

 .ورد في مشروع القانون

 الثانیةمادة ال

المادة كما نص الموافقة على 

 .ورد في مشروع القانون

 الثانیةمادة ال

وفقًا للفقرة  –تعلن مملكة البحرین 

) من اتفاقیة 30) من المادة (5(

أن أي تعدیل  –میناماتا بشأن الزئبق 

على أي من مرفقات ھذه االتفاقیة ال 

یدخل حیز النفاذ بالنسبة لھا إال عند 

إیداعھا لصك تصدیق ھذا التعدیل 

 و االنضمام إلیھ.أو قبولھ أو إقراره أ
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

 الثالثة مادة ال
 

رئیس مجلس الوزراء والوزراء  على

تنفیذ أحكام ھذا  –فیما یخصھ  كلّ  –

عمل بھ من الیوم التالي ویُ  ،القانون

 لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 الثالثة مادة ال
الم��ادة كم��ا نص الموافق��ة على 

 ورد في مشروع القانون.

 

 الثالثة مادة ال
الم��ادة كم��ا نص الموافق��ة على 

 ورد في مشروع القانون.
 

 الثالثةمادة ال
رئیس مجلس الوزراء  على

تنفیذ  –كّل فیما یخصھ  –والوزراء 

أحكام ھذا القانون، ویُعمل بھ من 

الیوم التالي لتاریخ نشره 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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 م 2021مارس  31  التاريخ: 

 
 

 

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

 
 

اتفاقية ميناماتا بشأن  ن  مشروع قانوالموضوع:   بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى 

 م.2020( لسنة 74للمرسوم رقم )الزئبق، المرافق  

 
 

 

المجلس أرفق  ،  م2021مارس    30بتاريخ        رئيس  الصالح  بن صالح  السيد علي  ،  معالي 

بالموافقة على  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    614م )ضمن كتابه رق قانون  مشروع 

( لسنة  74للمرسوم رقم )انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق  

لجنة  لعليه  ته وإبداء المالحظات  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل  ،م2020

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 

 

حااي   العقادت لجناة الشااااؤون التشااااريعياة والقاانونياة اجتمااع اا    م2021ماارس   30وبتااريخ      

 .وقرار مجلس النواب بشأنه  واالتفاقية،  ،المذكور مشروع القانون، حيث اطلعت على  والثالثين
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لمبااد  وأحااام    قاانونمشااااروع الإلى عادم مخاالفاة    –بعاد الماداولاة والنقاا     –وانت ات اللجناة        

   .الدستور

 

 اللجنة:رأ  

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

رقم ) للمرسوم  المرافق  الزئبق،  بشأن  لسنة  74ميناماتا  الدستورية    ،م2020(  الناحيتين  من 

  .والقانونية

 

 

 

  الزايد دالل جاسم                                                      

 رئيس جلنة 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 

 
 



٢٩ - ٣ - ٢٠٢١م
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