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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص 
   . االقتراح بقانون بشأن البيئة 
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  م ٢٠٠٨ يناير ٦: التاريخ
  

  جنة املرافق العامة والبيئةل ل الثاينتقريرال
  بشأن  من الفصل التشريعي الثاينثاين العادي الددور االنعقا

  البيئةاالقتراح بقانون بشأن 
  :مقدمـة 

  ايل رئيس جملـس الـشورى     ـة كتاب مع  ـلبيئة وا ـق العام ـة املراف ـاستلمت جلن 
م، والـذي مت  ٢٠٠٧  نـوفمرب ١١املؤرخ يف )  م٢٠٠٧-١١-٣/  ص ل م ب١٦٣( رقم  

، واملقدم من مخسة أعضاء     البيئةمبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون بشأن         
الدكتورة ي، سعادة    سعادة السيد فؤاد أمحد احلاج      سعادة األستاذة ألس توماس مسعان،     :وهم  

سعادة السيد عبـدالرمحن عبداحلـسني       ،حبيب مكي هاشم  ، سعادة السيد    ية جواد اجلشي  
جواهري، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم              

  . السعرضه على 
  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  :للجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت ا

 :تدارست اللجنة االقتراح بقانون يف االجتماعات التالية  )١(
  تارخيه  رقم االجتماع
  م٢٠٠٧  نوفمرب١٤  بعاراالجتماع ال
  م ٢٠٠٧  نوفمرب٢٥  مسااالجتماع اخل
  م٢٠٠٧ نوفمرب ٢٥  دساساالجتماع ال
  م٢٠٠٧ ديسمرب ١٠  بعاساالجتماع ال
  م٢٠٠٧سمرب  دي٣٠  مناثاالجتماع ال
  م٢٠٠٨ ينايـر ٦  سعاتاالجتماع ال
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اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع النظر واليت             )٢(
 :اشتملت على 

  . بشأن الصحة العامة وتعديالته١٩٧٥لسنة ) ٣(القانون رقم  •
  .ديالته وتع١٩٧٦لسنة ) ١٥(ن العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم قانو •
 بشأن انضمام البحرين إىل اتفاقية فينا حلماية طبقة األوزون ١٩٩٠لسنة ) ١٠(املرسوم رقم  •

  .١٩٨١لعام 
 بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات ١٩٩٢لسنة ) ١١(املرسوم رقم  •

 ١٩٩٥ لسنة )٨(املعدل باملرسوم بقانون رقم ، ١٩٨٩لتخلص منها عرب احلدود لعام اخلطرة وا
بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب 

  .١٩٨٩احلدود لعام 
 بشأن محاية احلياة الفطرية ، املعدل باملرسوم بقانون رقم ١٩٩٥لسنة ) ٢(املرسوم بقانون رقم  •

  .٢٠٠٠لسنة ) ١٢(
افقة على االنضمام إىل االتفاقية الدولية بشأن  باملو١٩٩٥لسنة ) ١٣(املرسوم بقانون رقم  •

 ،١٩٩٢ و ١٩٦٦ وبروتوكوليها لعامي ١٩٦٩املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الزييت لعام 
 ١٩٧١واالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دويل للتعويض عن أضرار التلوث الزييت لعام 

  .١٩٩٢ و ١٩٧٦توكوليها لعامي ووبر
لسنة ) ٨( بشأن البيئة املعدل باملرسوم بقانون رقم ١٩٩٦لسنة ) ٢١( رقم املرسوم بقانون •

١٩٩٧.  
توكول اإلقليمي بشأن التحكم يف و باملصادقة على الرب٢٠٠١لسنة ) ٢٦(املرسوم األمريي رقم  •

  النقل البحري للنفايات اخلطرة األخرى عرب احلدود والتخلص منها،
صادقة على اتفاقية احملافظة على احلياة الفطرية  بامل٢٠٠٢لسنة ) ٩(املرسوم األمريي رقم  •

  .ومواطنها الطبيعية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
 . بشأن صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية٢٠٠٢لسنة ) ٢٠( رقم  بقانوناملرسوم •
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ية والبيئة واحلياة  بإنشاء اهليئة العامة حلماية الثروة البحر٢٠٠٢لسنة ) ٥٠(املرسوم بقانون رقم  •
  .الفطرية

 باملوافقة على االنضمام إىل االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ٢٠٠٥لسنة ) ٣٢ (مقانون رقال •
  .وبروتوكوالا ومرفقاا) ٧٣/٨٧ماريول (السفن 

  ستكهومل للملوثات العضوية ا باملوافقة على اتفاقية ٢٠٠٥لسنة ) ٣٩(قانون رقم ال •
  .الثابتة

 بإعادة تنظيم اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة ٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(م املرسوم رق •
  .الفطرية

   . بشأن الصرف الصحي وصرف املياه السطحية٢٠٠٦لسنة ) ٣٣(قانون رقم ال •
  . بإصدار قانون املؤسسة العامة للموانئ البحرية٢٠٠٦لسنة ) ٦١(القانون رقم  •

  . والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية  •

 .القتراح بقانون املذكور ومذكرته اإليضاحيةا •

  

  : تدارست اللجنة مالحظات ومرئيات عدد من اجلهات ذات العالقة وهي)٣ (

  .اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية. ١

  .وزارة الصحة. ٢ 

  .وزارة شؤون البلديات والزراعة. ٣

  .وزارة الداخلية. ٤ 

  . كجهة ذات عالقةشركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات. ٥
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   :دس اجلهات اآلتيةاسوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ال )٤(
  : وزارة الداخلية-

 .مدير دائرة السالمة العامة   املقدم طبيب خليل عبدالواحد حسني    .١
 .العسكرية مدير إدارة احملاكم   د سعد محود                 والرائد مح .٢
 .الشؤون القانونية  النقيب راشد حممد بوجنمة                .٣
 .اخلطرة واملواد ضابط احلماية والسالمة املالزم ثاين حممد خليل العايل           . ٤

  
  : وزارة شؤون البلديات والزراعة-

 .ير والبحوثاملهندس مجيل علي أمحد أكسيل         مدير إدارة التطو .١
 .مستشار قانوين املستشار حممد عبدالعليم حممد           .٢
  

  : وزارة الصحة-
  .السيد عبداهللا علي الستراوي                 رئيس قسم صحة البيئة .١

  
  : اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية-

  .مستشار قانوينالسيدة مجيلة يوسف الوطين                   . ١
  

  : شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات-
  .أخصائي بيئي    السيد ميثم العرييب                    . ١

 
 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •

 . للمجلـسار القانوينـاملستش     يـ عصام عبدالوهاب الربزجن.د .١
 .املستشار القانوين لشؤون اللجان    األستاذ حمسن محيد مــرهون  .٢
 .حممد عبداهللا الدليمي                      املستشار القانوين لشؤون اللجان. د .٣
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  . مريفت حيدروتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة •
  

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية

 واهليئة العامـة     بقانون  إىل أن االقتراح بقانون قد صيغ بالتوافق بني مقدمي االقتراح               نظرا
حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية، فلم تكن هناك أي تعديالت جذريـة بتغـيري               

  :نصوص املواد، إال أن اهليئة اقترحت ما يأيت

 والدولية ذات العالقة املباشـرة     ةقليميإضافة عدد من القوانني واملراسيم واالتفاقيات اإل       -
  .بالبيئة إىل الديباجة

،  "الوسائل البحريـة  " ، وتعريف   " التنمية املستدامة "  إضافة تعريفات جديدة كتعريف      -
  ".النفايات الطبية" و

  .وقد أخذ مقدمو االقتراح بقانون ذه التعديالت
  

  :وزارة شؤون البلديات والزراعة
أكدت الوزارة أمهية هذا االقتراح بقانون الذي يصب يف املصلحة العامة، مبينة أا تؤيد ما                -

ـًًا جلوانـب                جاء يف هذا االقتراح بقانون من ضوابط وإجراءات، والسيما أنه جاء متالفيـ
  .القصور يف القانون املطبق

  
  :وزارة الداخلية

مؤكدة أمهيته نظرا ملا تضمنه من عـالج         أثنت الوزارة على االقتراح بقانون بشأن البيئة،       -
لبعض أوجه القصور يف التشريع احلايل، كما  اقترحت بعض التعديالت واملرئيات، وقد أخذ              

  .مقدمو االقتراح بعض هذه املالحظات بعني االعتبار عند تعديل اقتراحهم
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  :وزارة الصحة
ة، إذ إن االقتراح بقانون بـشأن        تؤيد الوزارة إصدار قانون متكامل يليب االحتياجات البيئي        -

كما اقترحت الوزارة عددا مـن      . البيئة فصل العديد من اإلجراءات والضوابط احلامية للبيئة       
التغيريات على مواد االقتراح، وقد أخذ مقدمو االقتراح بقانون ـذه االقتراحـات بعـني               

  .االعتبار
  

  
ـًا   : رأي مقدمي االقتراح -ثالث

  

نون بشأن البيئة قد ظهر للعلن بفضل تضافر جهود عدد من اجلهات من             إن االقتراح بقا     -
بينها اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية، واليت سـامهت بـشكل        
فاعل يف صياغة نصوص االقتراح باعتبارها اجلهة املعنية يف اململكة بشؤون البيئة، حيث             

ـًا مشهودا ومميزا   .أبدت تعاون
مت التوصل إىل الصيغة النهائية لالقتراح بقانون بالتوافق بني مقدمي االقتراح واهليئة العامة           -

حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية، آخـذين يف االعتبـار آراء ومقترحـات          
  .اجلهات األخرى مبا يتناسب مع مرئيات مقدمي االقتراح

إىل قانون شامل ومتكامل يغطي مجيع جوانب البيئـة         يهدف هذا االقتراح إىل الوصول         -
  .ومحايتها من العوامل املضرة ا

  
ـًًا   :رأي اللجنة  -رابع

       

دارست اللجنة االقتراح بقانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعـضاء             
القانونيـة  اللجنة و املستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية و     

مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة االقتراح بقـانون مـن النـاحيتني الدسـتورية          
 هذا االقتـراح     أمهية  أكدت  اليت  ذات العالقة  اجلهات  بعض والقانونية، كما استأنست بآراء   
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الذي يسعى يف األساس إىل محاية البيئة، وخاصة يف ظل املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة علـى                 
  . نظر االقتراح جوازوعليه فإن اللجنة ترى املوافقة على. ف املستوياتخمتل
       

ورأت اللجنة أن تقصر االستئناس بآراء اجلهات ذات العالقة علـى أربـع جهـات               
أساسية نظرا لكثرة األطراف املعنية بالشأن البيئي، واحلاجة املاسة إىل اإلسراع يف املوافقة على              

لبيئة يف ظل الثغرات اليت تشوب القانون احلايل، على أن تأخذ بـآراء             االقتراح بقانون بشأن ا   
كما أخذت اللجنة يف االعتبـار أن       . مشروع بقانون بشأن البيئة   ك تهاجلهات كافة عند إحال   

  .مقدمي االقتراح بقانون قد نسقوا مع بعض اجلهات املعنية الرمسية واألهلية عند صياغته
  

ـًًا   :ت إليها اللجنة يف اختاذ رأيها  األسباب اليت استند-خامس
احلاجة إىل تشريع قانون جديد حيمي البيئة، وخاصة أن القانون احلايل ال يتماشى مـع                .١

 .القانون النافذ متطلبات محاية البيئة، كما أنه سيسد الثغرات اليت تعترض
صدار قانون مساندة ودعم اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية الست       .٢

 .شامل ومتطور للبيئة
 .سالمة االقتراح بقانون بشأن البيئة من الناحيتني الدستورية والقانونية .٣
  

ـًًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  -سادس
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  :كل من 
ـًا      عبداحلسني جواهريلرمحن  عبداهندسامل .١  مقررا أصليـ
ـًا                    األستاذة وداد حممد الفاضل .٢   مقررا احتياطي

  
  



 

 )٤١( 

ـًا    : توصية اللجنة -سابع
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح بقانون، فـإن اللجنـة                  

  :توصي مبا يلي 
  
 .البيئةيف االقتراح بقانون بشأن املوافقة على جواز النظر  -
  
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

  
  
  

             فؤاد أمحد احلاجي           صادق عبدالكرمي الشهايب
     رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة         نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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  م٢٠٠٧ نوفمبر ١٩التاریخ 
  
  

  احملرتم  فؤاد أمحد احلاجي/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
بشأن البيئة واملقدم من أصحاب (  ) لسنة (  ) االقرتاح بقانون رقم : املوضوع 

ّ

بهية حممد جواد اجلشي، فؤاد أمحد . السعادة ألس توماس مسعان، د
  .بداحلسني جواهرياحلاجي، سيد حبيب مكي هاشم، وعبدالرمحن ع

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ   یس ال   سید عل   ي ب   ن ص   الح ال   صالح   م، أرف   ق مع   الي  ٢٠٠٧ ن   وفمبر ١١بت   اریخ 

االقت  راح ، ن  سخة م  ن  )٢٠٠٧ -١١ -٣/  ص ل ت ق١٦٤(المجل  س، ض  من كتاب  ھ رق  م    

. س س معان، د أل س توم ا  بشأن البیئة والمقّدم من أصحاب ال سعادة       (  ) لسنة  (  ) بقانون رقم   

بھی  ة محم  د ج  واد الج  شي، ف  ؤاد أحم  د الح  اجي، س  ید حبی  ب مك  ي ھاش  م، وعب  دالرحمن عبدالح  سین      

 ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناق  شتھ      ج  واھري

  .وإبداء المالحظات علیھ للجنة المرافق العامة والبیئة

  

 ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ ا        م، عقدت لجن ة   ٢٠٠٧  نوفمبر ١٨وبتاریخ  

، حی   ث اطلع   ت عل   ى االقت   راح بق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ اإلی   ضاحیة، وذل   ك  الخ   امس

  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
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 إل ى ع دم مخالف ة االقت راح بق انون لمب ادئ       – بعد المداول ة والنق اش   –وانتھت اللجنة  

ت  رى اللجن  ة ض  رورة اإلش  ارة ف  ي الدیباج  ة إل  ى الق  وانین المتعلق  ة   وأحك  ام الدس  تور، كم  ا 

ق انون   ، وش أن الحج ر الزراع ي     ف ي ١٩٨٣ل سنة  ) ٢٠(مرسوم بقانون رق م  باالقتراح كال

  .الصحي وصرف المیاه السطحیة  بشأن الصرف٢٠٠٦لسنة ) ٣٣(رقم 

  

  : اللجنة رأي

  

ب  شأن البیئ  ة والمق  ّدم م  ن ) (  ل  سنة (  ) االقت  راح بق  انون رق  م ت  رى اللجن  ة س  المة 

بھی  ة محم  د ج  واد الج  شي، ف  ؤاد أحم  د الح  اجي، س  ید    . أل  س توم  اس س  معان، د أص  حاب ال  سعادة 

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةحبیب مكي ھاشم، وعبدالرحمن عبدالحسین جواھري

  

  

  

  حممـد هـادي احللواجـي
    رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية            


