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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثالث للجنة 

المرافق العامة والبيئة بخصوص 

مشروع قانون بشأن النظافة 

العامة، المرافق للمرسوم الملكي 

 م2014( لسنة 86رقم )
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 م2017مايو  15 التاريخ :

 

 للجنـة المرافق العامة والبيئة الثالثالتقريـر التكميلي 

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  بشأن النظافة العامة بشأن 

 م2014( لسنة 86رسوم الملكي رقم )المرافق للم

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 : مقدمــة 

 

م، أرسل معالي السيد علي بن صالح الصالح 2017أبريل  24بتاريخ 

( إلى لجنة 3د 4ص ل م ب/ ف 524رئيس مجلس الشورى خطابـًا برقم )

المرافق العامة والبيئة، بناًء على قرار المجلس في جلسته السادسة والعشرين 

اريخ  الرابع والمنعقدة بتمن الفصل التشريعي  الثالثمن دور االنعقاد العادي 

 ،بعد إعادة الترقيم( 8:7) م، بالموافقة على إعادة المادتين2017أبريل   23

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن من مشروع قانون  بعد إعادة الترقيم( 13:12و) 

على أن تتم  ،م2014( لسنة 86النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهماوإعد تهمادراس

 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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 اجتماعاتها التالية:في  المادتين المعادتينتدارست اللجنة   (1)
 تاريخـــه رقـم االجتمـاع

 م2017 أبريل 27 الثالث عشراالجتماع 

 م2017مايو  4 االجتماع الرابع عشر

 م2017مايو  8 االجتماع الخامس عشر

 

سعععادة االسععتامة جميلة اطلعت اللجنة على االقتراحات المقدمة من   (2)

بشععععأن علي سععععلمان وسعععععادة االسععععتامة فاطمة عبدالجبار الكو جي 

 (مرفق.)المادتين
 كل من:الرابع عشر وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها  -

  وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث حضر كل

 من:

وكيل الوزارة لشؤون    الدكتور نبيل محمد أبو الفتح .1

 البلديات.

 مدير عام أمانة العاصمة.  الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة .2

 مدير عام بلدية الشمالية.   المهندس يوسف إبراهيم الغتم .3

 مدير عام بلدية الجنوبية.   المهندس عاصم عبداللطيف عبدهللا .4

 مستشار قانوني.  السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي .5

 لمرور، حيث حضر كل من:اإلدارة العامة ل 

 اإلدارة العامة للمرور  السيد محمد أحمد المدوب  .1

 إدارة الشؤون القانونية.  المالزم أول فيصل النجار .2

رئيس قسم بخفر السواحل للشؤون  السيد محمد توفيق البخيت .3

 القانونية.
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األستتتتتاس محستتتتن شععععار  في اجتماع اللجنة من اةمانة العامة بالمجلس  -

 المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. حميد مرهون

 .خولـة حسـن هاشـمالسيدة تولى أمانة سر اللجنة  -
 

 :وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيرأي  -ثانيـاا

ا مأكدّ ممثلو وزارة اةشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن 

الوزارة  كل من تحديد مسععععؤولية أن يتضععععمن القانون ترغب به الوزارة  و

اختصعععاصعععاتهما فيما يتعلق بالسعععيارات وضعععو  واإلدارة العامة للمرور، و

ا ما، بحيث يكون  نا  تضععارب ال ي قد يحصععل بينهلل المهملة وملك منعـععععععععً

ا ل ،الزامية عند تطبيق القانون صدور قانون به تنازع اختصاصات بين منعـعععً

أن الوزارة لن تتنصععععل من المسععععؤولية الملقاة مؤكدين  عدة جهات بالمملكة،

 وستقوم بواجباتها التي حدد ا لها القانون على أكمل وجه.على عاتقها 

 

 :اإلدارة العامة للمروررأي  -ثالثـاا 

بتنظيم ومراقبة  أوضح ممثلو اإلدارة العامة للمرور أن اإلدارة تختص

، أما على الشوارع والطرق العامة والتي تعيق الحركة المرورية المركبات

المهملة والتي تقف وقوفـًا صحيًحا في المواقف العامة فليس للمرور  المركبات

 إزالتها أو مخالفتها.

 

 

 رأي اللجنة: -رابعـاا 

 

 13:12و) بعد إعادة الترقيم(،  8:7) المادتين المعادتينتدارست اللجنة 

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن النظافة العامة قانون من مشروع  الترقيم(بعد إعادة 

مع ممثلي وزارة اةشغال  م2014( لسنة 86المرافق للمرسوم الملكي رقم )

ر وملك بحضو اإلدارة العامة للمرور وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و
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 ، كما تدارست اللجنة االقتراحاتالمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس

الستامة فاطمة سعادة االستامة جميلة علي سلمان وسعادة االمقدمة من 

، وبحثت اللجنة أوجه المالحظات التي تم إبداؤ ا من قبل عبدالجبار الكو جي

 وانتهت إلىأصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، 

 وملك على النحو التالي:مة إجراء بعض التعديالت الالز

 

 :( بعد إعادة الترقيم  8 – 7مادة )

في مشروع القانون، مع إضافة على نص المادة كما جاء  وافقت اللجنة

( الواردة في بداية المادة،  يحظر على أصحاب( بعد عبارة ) هياكلكلمة ) 

 وملك منعـًا للبس بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.

 

ارة ( بعبوعلى البلدية أو األمانة المختصةوقد استبدلت اللجنة عبارة )    

(  ابهاأصح( بحيث تفيد الوجوبية، واستبدلت كلمة ) وللبلدية المختصة)

(، كمار رفعت المدة المهملة والسكراب  أصحاب هذه المركباتبعبارة ) 

تقرر البلدية أو ( قبل أن اسبوع واحد( إلى )ساعة 48الم كورة لإلن ار من )

 .تاةمانة المختصة مخالفة أصحاب تلك المركبا

 

كما قررت اللجنة ح ف الفقرة الثانية من المادة، كونها تتعلق بموضوع 

بشأن  1996( لسنة 2إشغال الطرق العامة ال ي ينظمه المرسوم بقانون رقم )

 الطرق العامة المعدّل، وليس لها صلة بقانون النظافة العامة.

 

 بلديةيكون لل( بعبارة )أو األمانة المختصة على البلديةاستبدلت عبارة )كما 

لت واستبد، (الحق في ضبط المركبات( بعبارة )ضبطهالمة )(، وكالمختصة
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( الفقرة الثالثة من(، مع ح ف عبارة )تبيع المركبة( بعبارة )تبيعهاكلمة )

 الواردة في نهاية الفقرة الثانية.

 

المدة الالزمة من تاريخ حجز المركبات المهملة  كما رأت اللجنة تقليل

والسكراب وبيعها في حال عدم تقدم صاحبها السترداد ا، بحيث تصبح 

 (.ثالثة أشهر( بدالً من )خمسة وأربعين يومـاا)

 

 

 

 وعليه يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي:

المركبععععات المهملععععة والحديععععد الخععععردة  هياكتتتتل يحظععععر علععععى أصععععحاب) 

)السعععععكراب( تركهعععععا فعععععي الشعععععوارع وعلعععععى اةرصعععععفة وفعععععي السعععععاحات 

أن تنعععععع ر  المختصتتتتتتة أو األمانتتتتتتة البلديتتتتتتةوعلتتتتتتى والميععععععادين العامععععععة 

 األمانتتتة وأ برفعهعععا ونقلهعععا إلعععى اةمعععاكن التعععي تحعععدد ا البلديعععة  بهاأصتتتحا

عليهععا تفيععد ببععدء ويكععون اإلنعع ار بوضععع عالمععة  استتبوعخععالل  المختصتتة

 سريان المدة الم كورة.

 

وحجز ا لديها،  ضبطها المختصة األمانة أو البلديةعلى  وفي حالة المخالفة

من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها  خمسة وأربعين يومـاا مضي بعدولها، 

بالمزاد العلني وتخصم تلك  تبيعهاوسداد المصاريف، أن  السترداد ا

 ( من   ا القانون.12وبمراعاة حكم المادة )المصاريف من ثمنها، 

 

مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء  أو األمانة المختصة وتخلى البلدية

 (عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
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 :( بعد إعادة الترقيم  13 – 12مادة ) 
 

في مشروع القانون، الموافقة على نص المادة كما جاء أوصت اللجنة ب

 30لمدة التزيد على التعديالت الالزمة بإضافة عبارة )مع إجراء بعض 

( بعد األمانة المختصةأو (، وإضافة عبارة )أو المؤقت( بعد عبارة )يومـاا

( وملك باإلشارة إلى أمانة العاصمة، باإلضافة إلى  في حساب البلديةعبارة )

 ( الواردة في الفقرة الثانية من المادة.أو لمدة معينةح ف عبارة )

( مبالغ فيها، 8،7،4،3،2وقد رأت اللجنة أن الغرامة المقررة للمواد )

على  ( وال يزيددينار خمسينوراتأت تقليل مبلغ الغرامة بحيث ال يقل عن )

( لتصبح 6ثالثمائة دينار، كما رأت اللجنة ضرورة تغليظ عقوبة المادة رقم )

 دينار بحريني.ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألف الغرامة 

 

دة شروط التصالح الوارالفقرة المتعلقة بإضافة وأخيًرا قامت اللجنة ب

لس النواب، وملك في نهاية المادة مع استبدال في البند السادس من قرار مج

تعديل أرقام المواد الواردة في المادة (، وللجريمة( بكلمة )للمخالفةكلمة )

 ن. إلعادة ترقيم مواد مشروع القانونظًرا 

 

 وعليه يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي:

 

مععععع عععععدم اإلخععععالل بأيععععة عقوبععععة أشععععد يععععنص عليهععععا أي قععععانون  خععععر، ) 

معععن  ععع ا القعععانون ( 23،4،7،8،المتتتواد )يعاقعععب كعععل معععن يخعععالف أحكعععام 

دينععععار وال تزيععععد علععععى ثالثمائععععة دينععععار.  خمستتتتينبغرامععععة ال تقععععل عععععن 

مععععن  عععع ا القععععانون  (5،6،9،10المتتتتواد )ويعاقععععب علععععى مخالفععععة أحكععععام 

 بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار بحريني.
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ويجعععععوز للمحكمعععععة فعععععي حالعععععة الحكعععععم باإلدانعععععة أن تقضعععععي بالمصعععععادرة 

اإلغعععالق و، يء ةصعععله، وسعععحب التعععرخيص نهائيعععـًاواإلزالعععة أو رد الشععع

وملعععععك بحسعععععب  ،يومتتتتتـاا 30لمتتتتتدة التزيتتتتتد علتتتتتى  أو المؤقعععععت ،النهعععععائي

 اةحوال.

األمانة و أ وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية

 التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت. المختصة

 

مخالفتتتتات يجتتتتوز التصتتتتالح متتتتع البلديتتتتة أو األمانتتتتة المختصتتتتة فتتتتي الو

( متتتن هتتتذا القتتتانون 14، والمتتتادة )المتتتادةهتتتذه المنصتتتول عليهتتتا فتتتي 

 للمخالفتتةمقابتتل إيتتداع مبلتتل يعتتادل ثلتتث الحتتد األقصتتى للغرامتتة المقتتررة 

فتتتتي حستتتتاب البلديتتتتة أو األمانتتتتة التتتتتي وقعتتتتت المخالفتتتتة فتتتتي دائرتهتتتتا، 

ويجتتتوز التصتتتالح بعتتتد رفتتتع التتتدعو  الجنائيتتتة وقبتتتل صتتتدور حكتتتم فتتتي 

الموضتتتوع بتتتأداء ثلثتتتي الحتتتد األقصتتتى للغرامتتتة أو قيمتتتة  الحتتتد األدنتتتى 

 (، وتنقضي الدعو  الجنائية بالتصالح.أكبرمقرر لها أيهما ال

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي : -خامسـاا 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشععورى، اتفقت  39إعماالً لنص المادة )      

 اللجنة على اختيار كل من:

ا أصليــاا. االستـاس علـي عيـسى أحمــدسعـادة  .1  مقررا
ا احتياطيـاا. المهندسـة زهـوة محمـد الكواري سعـادة .2  مقررا

 

 

 توصية اللجنة: -سادسـاا 
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بما  ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من  راءفي ضوء ما      

 يلي:

 

بعتتد  13:12، و) بعتتد إعتتادة الترقيم( 8:7)المتتادتين  الموافقتتة على  -     

مشتتتروع قانون رقم ) ( لستتتنة ) (  بشتتتأن النظافة من  إعادة الترقيم(

وسلك م 2014( لستتتتتتنة 86العامة المرافق للمرستتتتتتوم الملكي رقم )

 بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاس الالزم ،،،

 

 

 

زهوة حممد الكواري                                       فؤاد أمحد احلاجي                        
  

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                    نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ) ( بشأن النظافة العامة 

 م2014( لسنة 86المرافق للمرسوم الملكي رقم )

نصول مواد مشروع 

 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (7مادة )
 
 
 

يحظععععععععر علععععععععى أصععععععععحاب 

المركبععععات المهملععععة والحديععععد 

الخععععردة )السععععكراب( تركهععععا 

فعععععععععي الشعععععععععوارع وعلعععععععععى 

اةرصععععععفة وفععععععي السععععععاحات 

والميعععععادين العامعععععة وللبلديعععععة 

المختصعععة أن تنععع ر أصعععحاب 

 ععععععع ب المركبعععععععات المهملعععععععة 

والسعععععكراب برفعهعععععا ونقلهعععععا 

إلععععى اةمععععاكن التععععي تحععععدد ا 

 (7مادة )
إعادة صوغ المادة على  -

 النحو الوارد أدناب.

 )نص المادة بعد التعديل(

يحظر على مالك  .1

المركبات المهملة وجميع 

أنواع الخردة والسكراب 

وضعها أو تركها في 

الشوارع أو على األرصفة، 

والميادين وفي الساحات 

العامة والشواطئ، وعلى 

البلدية أو األمانة المختصة 

إنذار مالك هذه المركبات 

 (7مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم8مادة )

 

الموافقة على نص المادة كما  -

في مشروع القانون، مع جاء 

 إجراء التعديالت التالية:

( بعد  هياكلإضافة كلمة )  -

(  يحظر على أصحابعبارة ) 

 الواردة في بداية المادة.

وعلى استبدال عبارة ) -

 (األمانة المختصةالبلدية أو 

 .(وللبلدية المختصة بعبارة )

 (8مادة )
 

 

 يحظععععععععر علععععععععى أصععععععععحاب

المركبعععععات المهملعععععة  هياكتتتتتل

والحديععععععععععععععععععد الخععععععععععععععععععردة 

)السعععععععكراب( تركهعععععععا فعععععععي 

الشععععوارع وعلععععى اةرصععععفة 

وفعععععي السعععععاحات والميعععععادين 

 وأ وعلتتتتتتى البلديتتتتتتةالعامععععععة 

أن تنعععع ر  المختصتتتتة األمانتتتتة

ونقلهععععععا برفعهععععععا  هاأصتتتتتتحاب

إلععععى اةمععععاكن التععععي تحععععدد ا 
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نصول مواد مشروع 

 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

سععععععاعة  48البلديععععععة خععععععالل 

ويكعععععععون اإلنععععععع ار بوضعععععععع 

عالمعععععة عليهعععععا تفيعععععد ببعععععدء 

 ة.سريان المدة الم كور

كمععا يحظععر إشععغال الشععوارع 

والميععععععععععععادين والسععععععععععععاحات 

العامععععععععععععععععة بالمركبععععععععععععععععات 

المعروضععععععة بقصععععععد البيععععععع 

وللبلديععععة المختصععععة أن تنعععع ر 

أصععععععحاب  عععععع ب المركبععععععات 

سععععععاعة  24برفعهععععععا خععععععالل 

وملعععك بوضعععع عالمعععة عليهعععا 

 تفيد ببدء فترة اإلن ار.

 

وفعععععي حالعععععة المخالفعععععة فعععععي 

الحعععععالتين السعععععابقتين يكعععععون 

الحعععق فعععي للبلديعععة المختصعععة 

المتروكة والخردة برفعها 

ونقلها إلى األماكن التي 

تحددها البلدية أو األمانة 

ساعة،  48المختصة خالل 

ويكون اإلنذار بوضع عالمة 

عليها تفيد بدء سريان المدة 

المذكورة واإلجراء المتخذ 

في هذا الشأن بالتنسيق مع 

 الجهات المختصة.

يحظر إشغال الشوارع  .2

والميادين والساحات العامة 

واألراضي الفضاء بالمركبات 

المعروضة بقصد البيع أو 

اإليجار، وللبلدية أو األمانة 

المختصة إنذار مالك هذه 

 24المركبات برفعها خالل 

ساعة وسلك بوضع عالمة 

(  أصحابهااستبدال كلمة )  -

أصحاب هذه بعبارة ) 

المهملة والسكراب  المركبات

.) 

(  اسبوعاستبدال كلمة )  -

 (. ساعة 48بعبارة )

ح ف الفقرة الثانية من  -

المادة، كونها تتعلق بموضوع 

إشغال الطرق العامة ال ي 

بقانون رقم ينظمه المرسوم 

بشأن الطرق  1996( لسنة 2)

العامة المعدّل، وليس لها صلة 

 بقانون النظافة العامة.

 

 على البلديةاستبدال عبارة ) -

( بعبارة أو األمانة المختصة

 (. المختصة يكون للبلدية)

 األمانتتتتتتتتتتتتتتتة وأ البلديعععععععععععععععة 

 استتتتتتبوعخععععععالل  المختصتتتتتتة

ويكعععععععون اإلنععععععع ار بوضعععععععع 

عالمعععععة عليهعععععا تفيعععععد ببعععععدء 

 سريان المدة الم كورة.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

على  وفي حالة المخالفة

 المختصة األمانة أو البلدية
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نصول مواد مشروع 

 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

ضععععبط المركبععععات وحجز ععععا 

لعععععديها، ولهعععععا، بععععععد مضعععععي 

ثالثععععععة أشععععععهر مععععععن تععععععاريخ 

الحجعععز وععععدم تقعععدم صعععاحبها 

السعععععععععععععععترداد ا وسعععععععععععععععداد 

المصععععععععععععاريف، أن تبيععععععععععععع 

المركبعععععععة بعععععععالمزاد العلنعععععععي 

وتخصعععععم تلعععععك المصعععععاريف 

معععن ثمنهعععا، وبمراععععاة حكعععم 

الفقعععععرة الثالثعععععة معععععن المعععععادة 

 ( من   ا القانون.12)

ليتها وتخلعععععى البلديعععععة مسعععععؤو

ععععععععن أي أضعععععععرار تحعععععععدث 

أثنعععاء عمليعععة الرفعععع أو النقعععل 

 أو الحجز.

ار ذعليها تفيد بدء فترة اإلن

واإلجراء المتخذ في هذا 

 الشأن.

في حالة مخالفة أحكام  .3

( من هذه 2(، )1البندين )

المادة يجب على البلدية أو 

األمانة المختصة ضبط 

المركبات وحجزها لديها، 

ولها بعد مضي ثالثة أشهر 

من تاريخ الحجز وعدم تقدم 

صاحبها الستردادها وسداد 

المصاريف، أن تتصرف في  

ببيعها بالمزاد   تلك المركبات

العلني وتخصم المصاريف 

من ثمنها ويودع باقي الثمن 

 على سمة المالك إن وجد.

( ضبطهااستبدال كلمة ) -

الحق في ضبط بعبارة )

 .(المركبات

خمسة استبدال عبارة ) -

ثة ثال( بعبارة )يومـااوأربعين 

 (.أشهر

( تبيعهااستبدال كلمة ) -

 (.تبيع المركبةبعبارة )

الفقرة الثالثة ح ف عبارة ) -

( الواردة في نهاية الفقرة من

 الثانية.

 األمانة وإضافة كلمة )أ -

( البلدية( بعد كلمة )المختصة

أينما وردت في المادة، وملك 

 باإلشارة إلى أمانة العاصمة.

 

وحجز ا لديها، ولها،  ضبطها

خمسة وأربعين  مضي بعد

من تاريخ الحجز وعدم  يومـاا

 تقدم صاحبها السترداد ا

 تبيعهاوسداد المصاريف، أن 

العلني وتخصم تلك  بالمزاد

المصاريف من ثمنها، 

( من 12وبمراعاة حكم المادة )

   ا القانون.

 

 

 

أو األمانة  وتخلى البلدية

مسؤوليتها عن أي  المختصة

أضرار تحدث أثناء عملية 

 الرفع أو النقل أو الحجز.
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 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

تُسأل البلدية أو األمانة  .4

المختصة عن الضرر الناشئ 

أثناء أو بسبب عملية رفع أو 

نقل أو حجز تلك المركبات 

حال مخالفتها الضوابط التي 

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

رارات الصادرة القانون والق

 تنفيذاا له.

 
 

 

 (12مادة )

 

مععععععع عععععععدم اإلخععععععالل بأيععععععة 

عقوبعععة أشعععد يعععنص عليهعععا أي 

مععن  قععانون  خععر، يعاقععب كععل

يخعععععععععالف أحكعععععععععام المعععععععععواد 

( معععععععععن  ععععععععع ا 7،6،5،3،2)

القعععانون بغرامعععة ال تقعععل ععععن 

 (12مادة )
لمادة على النحو إعادة صوغ ا-

 الوارد أدناب.

 )نص المادة بعد التعديل(

مع عدم اإلخالل بأية  .1

عقوبة أشد ينص عليها أي 

قانون آخر، يعاقب بغرامة ال 

تقل عن عشرين ديناراا وال 

 (12مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم13مادة )

الموافقة على نص المادة كما  -

مع  في مشروع القانون،جاء 

 إجراء التعديالت التالية:

لمدة التزيد إضعععععافة عبارة ) -

ا 30على  ( بعد عبارة يومـتتتتتتتتتا

 (.أو المؤقت)

 (13مادة )
 

 

مععععععع عععععععدم اإلخععععععالل بأيععععععة 

عقوبعععة أشعععد يعععنص عليهعععا أي 

قععانون  خععر، يعاقععب كععل مععن 

المتتتتتتتتواد يخععععععععالف أحكععععععععام 

معععععععععن  ععععععععع ا ( 23،4،7،8،)

القعععانون بغرامعععة ال تقعععل ععععن 
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 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

مائععععة دينععععار وال تزيععععد علععععى 

ثالثمائععععععة دينععععععار. ويعاقععععععب 

علعععى مخالفععععة أحكععععام المععععواد 

( مععععن  عععع ا القععععانون 9،8،4)

بغرامععععععععععة ال تقععععععععععل عععععععععععن 

خمسعععععمائة دينعععععار وال تزيعععععد 

 على ألف دينار بحريني.

ويجعععوز للمحكمعععة فعععي حالعععة 

انعععععة أن تقضعععععي الحكعععععم باإلد

بالمصعععععادرة واإلزالعععععة أو رد 

الشععععععيء ةصععععععله، وسععععععحب 

التعععععرخيص نهائيعععععـًا أو لمعععععدة 

معينعععععة، واإلغعععععالق النهعععععائي 

أو المؤقعععععت، وملعععععك بحسعععععب 

 اةحوال.

وتعععودع الغرامعععات التعععي يعععتم 

تحصعععيلها معععن المخعععالفين فعععي 

تزيد على خمسين ديناراا كل 

( 3من خالف أحكام المادة )

 من هذا القانون.

يعاقب بغرامة ال تقل عن  .2

تزيد على  عشرين ديناراا وال

 ثالثمائة دينار كل من:

 

ألقى أو وضع في الميادين  .أ

واألستتتتتتتتتتتتوا  والتتتتتتطتتتتتتر  

والشوارع والممرات واألزقة 

واألرصتتتتفة وشتتتتواطئ البحر 

واألراضتتي الفضتتاء وأستتطح 

المباني والمناور والشتتترفات 

والتتتحتتتوائتتتط والستتتتتتتتتاحتتتات 

والمتتدافن والحتتدائق العتتامتتة 

والمزارع واألماكن السياحية 

من األماكن واألثرية وغيرها 

األمانة أو إضافة عبارة ) -

 (المختصة

 (في حساب البلديةبعد عبارة )

وملك باإلشارة إلى أمانة 

 العاصمة.

 

أو لمدة ح ف عبارة ) -

( الواردة في الفقرة معينة

 الثانية من المادة.

( خمسيناستبدال كلمة ) -

 (.مائةبكلمة )

الفقرة المتعلقة إضافة  -

شروط التصالح الواردة في ب

 لسالبند السادس من قرار مج

النواب، وملك في نهاية المادة، 

 (للمخالفةمع استبدال كلمة )

 (.للجريمةبكلمة )

دينععععععار وال تزيععععععد  خمستتتتتتين

علعععععععععى ثالثمائعععععععععة دينعععععععععار. 

ويعاقعععب علعععى مخالفعععة أحكعععام 

معععععععن  (5،6،9،10المتتتتتتتواد )

 ععع ا القعععانون بغرامعععة ال تقعععل 

عععععععن خمسععععععمائة دينععععععار وال 

تزيععععععد علععععععى ألععععععف دينععععععار 

 بحريني.

ويجعععوز للمحكمعععة فعععي حالعععة 

الحكعععععم باإلدانعععععة أن تقضعععععي 

أو رد بالمصعععععادرة واإلزالعععععة 

يء ةصععععععله، وسععععععحب الشعععععع

، التعععععععععععععععرخيص نهائيعععععععععععععععـًا

أو  ،واإلغعععععععععععالق النهعععععععععععائي

لمتتتتدة التزيتتتتد علتتتتى  المؤقععععت

، وملعععععك بحسعععععب يومتتتتتـاا 30

 اةحوال.
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 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

حسععاب البلديععة التععي تقععع فععي 

نطاقهععععععععا المخالفععععععععة التععععععععي 

 ضبطت.

ا من  العامة أو الخاصتتتتتتتة، أيا

النفايات المنصتتتتتتول عليها 

( متتتن هتتتذا 1فتتتي التتتمتتتادة )

 القانون والئحته التنفيذية.

فرز القمامة في غير  .ب

 المواقع المرخصة لذلك.

(، 4خالف أحكام المواد  ) .ج

( من هذا القانون. 7(، )6)

وتضاعف العقوبة في حديها 

 في حالة العود.

ل  تقيعاقب بالحبس مدة ال .3

عن سنتين وال تزيد على 

خمس سنوات و الغرامة التي 

ال تقل عن ألف دينار وال تزيد 

على خمسة آالف دينار أو 

بإحد  هاتين العقوبتين كل 

(، 5من خالف أحكام المواد )

تعديل أرقام المواد الواردة  -

إلعادة ترقيم في المادة نظًرا 

مواد مشروع القانون، مع 

( 6تغليظ عقوبة المادة رقم )

ال تقل عن لتصبح الغرامة 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

 ألف دينار بحريني.

وتودع الغرامات التي يتم 

تحصيلها من المخالفين في 

األمانة أو  حساب البلدية

التي تقع في نطاقها  المختصة

 المخالفة التي ضبطت.

يجتتتتتتتتوز التصتتتتتتتتالح متتتتتتتتع و

البلديتتتتتتتتتتتتتتتتة أو األمانتتتتتتتتتتتتتتتتة 

مخالفتتتتتات المختصتتتتتة فتتتتتي ال

هتتتذه المنصتتتول عليهتتتا فتتتي 

( متتتتن 14، والمتتتتادة )المتتتتادة

هتتتتذا القتتتتانون مقابتتتتل إيتتتتداع 

مبلتتتتتتل يعتتتتتتادل ثلتتتتتتث الحتتتتتتد 

األقصتتتتى للغرامتتتتتة المقتتتتتررة 

فتتتتتتتتتي حستتتتتتتتتاب  للمخالفتتتتتتتتتة

البلديتتتتتتتة أو األمانتتتتتتتة التتتتتتتتي 

وقعتتتتتتتتتت المخالفتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي 

دائرتهتتتتا، ويجتتتتوز التصتتتتالح 
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نصول مواد مشروع 

 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

( من هذا القانون، 9(، )8)

وتضاعف العقوبة في حديها 

ا في  بالحبس والغرامة معا

 حال العود.

و األمانة تُكِلف البلدية أ .4

المختصة المخالف في 

المخالفات المنصول عليها 

( من هذه 3، 2في البندين )

المادة بإزالة آثار المخالفة 

في الموعد الذي تحدده، فإسا 

امتنع تقوم البلدية أو األمانة 

المختصة باإلزالة بالطريق 

ا  اإلداري على نفقته وفقا

 لطبيعة النفايات.

يجوز للمحكمتتة في حتتالتتة  .5

باإلدانة أن تقضتتي برد الحكم 

الشيء إلى أصله أو مصادرة 

بعتتتد رفتتتع التتتدعو  الجنائيتتتة 

وقبتتتتتتل صتتتتتتدور حكتتتتتتم فتتتتتتي 

الموضتتوع بتتتأداء ثلثتتي الحتتتد 

األقصتتتتتى للغرامتتتتتة أو قيمتتتتتة  

الحتتتتتد األدنتتتتتى المقتتتتترر لهتتتتتا 

، وتنقضتتتتتتتتي أكبتتتتتتتترأيهمتتتتتتتتا 

التتتتتتتتتتتتتتتتدعو  الجنائيتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 بالتصالح.

 

 

 
 



 

111 

 

نصول مواد مشروع 
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 كما وردت من الحكومة 
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نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

يات والمركبات واآلالت   فا الن

واألدوات التتمستتتتتتتتتتتختتتدمتتتة، 

وستتتتتحب تراخيص المركبات 

لمدة ال  تجاوز ثالثة أشتتتتهر، 

وسلتتتك بتتحستتتتتتتتتب األحتتوال، 

وتودع حصتتتتتتيلتتة الغرامتتات 

ا في  المحكوم بهتتتا نهتتتائيتتتا

نة  ية أو األما لد حستتتتتتتاب الب

التتتتتي تتتقتتع التتمتتختتتالتتفتتتة فتتي 

 ا.دائرته

يجتتتتتتتوز التصتتتتتتتالح متتتتتتتع  .6

البلديتتتتتتتتتتتتتتتة أو األمانتتتتتتتتتتتتتتتة 

المختصتتتتتة فتتتتتي المخالفتتتتتات 

المنصتتتتتتتول عليهتتتتتتتا فتتتتتتتي 

، 1( البنتتتتتتدين )12المتتتتتتادة )

( متتتتتتتتتن 13(، والمتتتتتتتتتادة )2

هتتتذا القتتتتانون مقابتتتتل إيتتتتداع 
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 القانون

 كما وردت من الحكومة 

 توصية اللجنة قرار مجلس النواب
نصول المواد كما أقرتها 

 اللجنة

مبلتتتتتتل يعتتتتتتادل ثلتتتتتتث الحتتتتتتد 

األقصتتتتى للغرامتتتتة المقتتتتررة 

للجريمتتتتتتتتة فتتتتتتتتي حستتتتتتتتاب 

البلديتتتتتتة أو األمانتتتتتتة التتتتتتتي 

وقعتتتتتتتتتت المخالفتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي 

وز التصتتتتالح دائرتهتتتتا، ويجتتتت

بعتتتد رفتتتع التتتدعو  الجنائيتتتة 

وقبتتتتتل صتتتتتدور حكتتتتتم فتتتتتي 

الموضتتتتتتتوع بتتتتتتتأداء ثلثتتتتتتتي 

الحتتتتد األقصتتتتى للغرامتتتتة أو 

قيمتتتة  الحتتتد األدنتتتى المقتتترر 

لهتتتا أيهمتتتا أكثتتتر، وتنقضتتتي 

التتتتتتتتتتتتتتتدعو  الجنائيتتتتتتتتتتتتتتتة 

 بالتصالح.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة 

قرار مجلس بخصول والبيئة 

النواب حول قرار مجلس الشورى 

بخصوص مشروع قانون في شأن 

إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين 

البحرينيين )المعد في ضوء االقتراح 

 النواب(بقانون المقدم من مجلس 
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  م2017 أبريل 12التاريخ : 

 

 للجنة المرافق العامة والبيئة السابعالتقرير 

 

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص بشأن 

مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين 

 المقدم من مجلس النواب( ح بقانون)المعد في ضوء االقترا

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 

 مقدمـة : 

 ح رئيس مجلس الشورى خطابـًا برقمأرسل معالي السيد علي بن صالح الصال

 مارس 19( إلى لجنة المرافق العامة والبيئة المؤرخ في 3د 4ص ل م ب/ ف 492)

من الفصل التشريعي الرابع، وال ي تم بموجبه  الثالثم، من دور االنعقاد العادي 2017

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين 

بداء إعلى أن تتم دراسته و، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 المالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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 إجراءات اللجنة : -أوالا  

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

مارس  27والموافق  الحادي عشععرفي اجتماعها القرار المذكور تدارسععت اللجنة  .1

 م.2017

اطلعت اللجنة على الم كرة القانونية لألسععتام محسععن مر ون المسععتشععار القانوني  .2

 ( مرفقلشؤون اللجان بالمجلس. ) 

 

 

 :شار  في اجتماع اللجنة من اةمانة العامة بالمجلس 

 

 المستشار القانونـي لشؤون اللجان.     األستاس محسـن حميـد مرهـون   -

 
 

  خولـة حسـن هاشـم.السيدة تولى أمانة سـر اللجنة 
 

 

 ثانيـاا: رأي اللجنــة:

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص تدارست اللجنة 

مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين )المعد في 

، وتبادل السادة أعضاء اللجنة ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، 

 مستشار القانونيعلى الم كرة القانونية للاللجنة  كما  اطلعتوجهات النظر بشأنه، 

ال ي جاء متمسكـًا بقرارب السابق أال لشؤون اللجان واطلعت على قرار مجلس النواب 
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 ىو و الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مع إجراء عدد من التعديالت عل

 موادب.

وقد رأت اللجنة التمسك بقرار مجلس الشورى والقاضي بعدم الموافقة على مشروع 

مالحظاتها بشأن  تؤكد علىالقانون من حيث المبدأ، وفي هذا المقام تود اللجنة أن 

 مشروع القانون المذكور وذلك على النحو التالي:

المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق  إن: الفئة المستهدفة

اإلعانة في الضمان االجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق 

ً من خالل االشتراك االختياري في نظام التقاعد ألصحاب المهن واألعمال  أيضا

 الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل. 

: هناك غموض في مشروع القانون بالنسبة لضوابط االستحقاق، ستحقاقضوابط اال

ال يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، األمر الذي أنه كما 

 ،الرخص حسب التصنيف وإصدارستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين ي

الصيادين دون ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع 

 النظر للدخل الفعلي.

من  %1: مصادر تمويل الصندوق حسب المشروع المقترح هي مصادر التمويل

البحرين، وهو ما تنقصه صفة بحصيلة ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال 

االستدامة، كما لم يعرف مشروع القانون مصطلح "الريع" وما اذا كان المقصود منه 

بق، ما س إلىإضافة  ،للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقطالدخل الصافي 

فمن المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا 

 المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل.

على ميزانية  اـً إضافي ـًا: سيمثل تمويل صندوق دعم الصيادين البحرينيين عبئالتكلفة

معاملة للهذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن األخرى  إقراردولة، كما أن ال
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بالمثل، األمر الذي ال تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في 

 إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود.

وضع راسة اكتوارية، ود إلى: اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج الراتب التقاعدي

األحكام واإلجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، سيما وأن الصياد غير ملتزم بسداد 

 أية اشتراكات في هذا الصندوق.

 

م الصيادين وهو دع إنتاجيةن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة أ: من األولى اإلنتاجية

ج لديه، ووضع برام اإلنتاجيةمرتبط باإلنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى 

ة في التقنية الحديث كاستخداملتوظيف مهنته في األنشطة ذات الصلة،  وإرشادتوجيه 

 .اإلنتاجيةالصيد والذي من شأنه رفع 

 

وباإلشاااااارة إلى مرئيات جمعية الصااااايادين المحترفين واقتراحاتها إلصاااااالح 

في خطابها الموجه  إلى م، واقتراحاتها 2014مارس  3قطاع الصااايادين المقدمة في 

قانون ال 2014فبراير  26رئيس مجلس النواب في  م، يالحظ أن نص مشاااااااروع ال

( من هذه المرئيات وبشاااااكل جزئي 4يحقق أيًا من هذه االقتراحات إال في البند رقم )

 أيضـًا.

 

عدم الموافقة على قرار مجلس النواب إلى  وبناء على ما تقدم اتجهت اللجنة

الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق  بشأن قرار مجلس

قدم من مجلس  قانون الم يادين البحرينيين )المعد في ضاااااااوء االقتراح ب دعم الصااااااا

 (.النواب
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ثالثـاا 

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشعععععورى، اتفقت اللجنة  39إعماالً لنص المادة ) 

 لى اختيار كل من :ع

 

ا أصليــاا   ــد ــاس علـي عيـسى أحمــاالستـسعـادة   .1  مقررا

ا احتياطيـاا زهـوة محمـد الكواري    المهندسـة سعـادة .2  مقررا

 

 توصيـة اللجنـة: -رابعـاا

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء، فإن اللجنة توصي بما يلي:     

 

قرار مجلس الشورى بخصوص  بشأنمجلس النواب  على قرارعدم الموافقة   -   

مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين )المعد 

 .من حيث المبدأفي ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاس الالزم ،،،

 

 

 

فؤاد أحمد الحاجي              زهوة محمد الكواري                                          

 ئيس لجنة المرافق العامة والبيئة  ر     نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة 
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م2014 نيووي 8التاريخ :   
 

 

 سعادة األستاذ / مجعة حممد الكعبي     احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الموضوع: 

 الصيادين البحرينيين )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

، رئيس المجلس ي بن صالح الصالحالسيد علمعالي م، أرفق 2014مايو  27بتاريخ 

( مشروع قانون رقم ) (، نسخة من4د  3ص ل ت ق / ف  997ضمن كتابه رقم )

لسنة ) ( في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين )المعد في ضوء 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.وذلك 
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، عقدت لجنة الشااااؤون التشااااريعية والقانونية اجتماعها م2014يونيو  8وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب المذكور،  ، حيث اطلعت مشااااروع القانونالخامس والعشرررررين

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 

ئ لمباد إلى عدم مخالفة مشاااروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشررروع قانون رقم ) ( لسررنة ) ( في شررأن إنشرراء وتنظيم ترى اللجنة سااالمة      

صرررندوق دعم الصررريادين البحرينيين )المعد في ضررروء االقتراح بقانون المقدم من 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، النواب(مجلس 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
الخدمات بخصوص  تقرير لجنة

مشروع قانون بتعديل المادة 

( 74القانون رقم )( من 2)

م بشأن رعاية 2006لسنة 

وتأهيل وتشغيل المعاقين، 

)المعد في ضوء االقتراح 

بقانون المقدم من مجلس 

 .النواب(
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 م2017مايو  07التاريخ: 

 

 (9تقرير لجنة الخدمات رقم )

( لسنة 74)( من القانون رقم 2بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، )المعد في ضوء االقتراح 2006

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 

 الفصل التشريعي الرابع-دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمــة:

معالي األسرررتال علي بن صرررالح الصرررالح رئيس صررراحب الاساااتلمت لجنة الخدمات كتاب 

م، والذي تم 2017أبريل  12( المؤرخ في 3د4/ ص ل خ ت/ف513رقم ) مجلس الشرررررررورى

( 74( من القانون رقم )2مشروع قانون بتعديل المادة )بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 2006لسنة 

راساااته وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضااامن رأي على أن تتم د من مجلس الشرررورى(

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة:-أواًل 

 لتنفيل التكليف الملكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصاااااال تدارساااااات اللجنة مشااااااروع القانون المذكور في  (1)

 التشريعي الرابع في االجتماعات التالية:

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

14 13/04/2017 

15 25/04/2017 

16 02/05/2017 

 

 

 

 

 

 اطلعت اللجنة، أثناء دراستها على االقتراح بقانون المذكور على: (2)

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -أ

 )مرفق(رأي لجنة حقوق اإلنسان.  -ب

 )مرفق(رأي لجنة شؤون المرأة والطفل.  -ج

 )مرفق(رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  -د

 )مرفق(رأي وزارة الصحة.  -ه

 )مرفق(رأي المجلس األعلى للمرأة.  -و

 )مرفق(رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.  -ز
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 :كل من "15"وبدعوة من اللجنة للجهات المعنية حضر اجتماعها رقم  (3)

 

 حيث حضر عنها كل من: :وزارة العمل والتنمية االجتماعية .أ

 الوزارة لشؤون التنمية. لكيو السيدة حنـــان محمــــــد كمـــــــال  .1

 الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي. الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة .2

 واب.لنورى والشامجلسي ق تنسير مستشا ي ــــنروقاب اوهلداعبل جماالسيد  .3

 ني.وقانر مستشا لي ومتـــــل ة كامـــــــسامور أكتدلا .4

 

 حيث حضر عنها كل من: وزارة الصحة: .ب

 ؤون المستشفيات.الوكيل المساعد لش الدكتور وليـــــد خليــــفة المانـــــع .1

 استشاري أمراض األطفال والتطور. الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق .2

 مستشار شؤون المجالس. الســـيد محمـــود رشيد شريــــف .3

 

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: (4)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  -1

 المستشار القانونـــــــي المساعد. محمـــــد السيد محمــــد أحمــد -2

 باحث قانوني. السيد علــي نـــادر السلــــــوم -3

 باحث قانوني. السيد محســن علي الغريـــري -4

 

  والسيدة دانة إبراهيم أمين سر اللجنة، السيد أيوب علي طريف وتولى أمانة سر اللجنة

 .أمين سر اللجنة المساعد.  الشيخ
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 ة والقانونية: )مرفق(ملخص رأي جلنة الشؤون التشريعي– ثانيــًا

ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن المشروع 

ن رأي بأن فيما يتعلق بما أثير م بقانون إلى سالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية، مبينة أنه

التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية تسااتلزم إدخال تعديالت جوهرية بشااأنه على الميزانية النافذة، 

/ ب( من الدساااااااتور " ب. تعد 109وأن ذلك يتطلب موافقة الحكومة ابتداًء عمال بنص المادة )

دات الدولة ومصاااروفاتها، وتقدمه إلى الحكومة مشاااروع قانون الميزانية السااانوية الشااااملة إليرا

مجلساااي الشاااورى والنواب قبل انتهاء السااانة المالية بشاااهرين على األقل. وبعد تقديم المشاااروع 

تجتمع اللجنتان المختصاااااتان بالشاااااؤون المالية لكل مجلس من المجلساااااين في اجتماع مشاااااترك 

 ا منفصااااال إلى المجلس الذيلمناقشااااته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشااااات تقريرً 

تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر 

فاق مع  باالت ية  قانون الميزان لدساااااااتور، ويجوز إدخال تعديل على مشاااااااروع  يه وفق أحكام ا ف

جنة ية، عبر رد اللالحكومة."، فقد أفاد المساااااتشاااااار القانوني للجنة الشاااااؤون التشاااااريعية والقانون

المكتوب، بأن المادة الدساااتورية المشاااار إليها نصااات على جواز إدخال أي تعديل على مشاااروع 

قانون الميزانية باالتفاق مع الحكومة، والموضوع المطروح ال يتعلق بمناقشة مشروع الميزانية، 

وارد في  ( من الدستور التي تنص على " كل مصروف غير110وإنما يخضع إلى نص المادة )

الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون"، كما أنه من ناحية أخرى 

( من الدساااااتور، التي تنص على " ينظم القانون 119فإن مشاااااروع القانون تطبيق لنص المادة )

ر على خزانة ا لة"؛ لدوشااؤون المرتبات والمعاشااات والتعويضااات واإلعانات والمكافيت التي تقر 

وعلى ذلك إذا ما صدر هذا القانون فسوف تتكفل الحكومة بتدبير تكلفته وفق أي آلية من اآلليات 

 المعتمدة في هذا الشأن.   

 

شريعية والقانونية إلى عدم مخالفة مشروع القانون       شؤون الت حكام لمبادئ وأ وانتهت لجنة ال

 الدستور.
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 )مرفق(:ساناإلنملخص رأي جلنة حقوق –ثالثــًا 

ذهبت لجنة حقوق اإلنساااان بالمجلس إلى أن المشاااروع بقانون المذكور يتضااامن إضاااافة 

سنة 74حكم جديد بتطبيق أحكام القانون رقم ) شأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين 2006( ل م ب

على أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة في مملكة البحرين وتمتعهم بجميع 

 االمتيازات التي يستفيد منها المعاقين البحرينيين. الخدمات و

 كما أفادت اللجنة باآلتي:

الناس سررواسررية في الكرامة اإلنسررانية، ( من دسااتور مملكة البحرين على: )8نصاات المادة ) -1

ويتسرراوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في للب بسربب 

 (.اللغة أو الدين أو العقيدة الجنس أو األصل أو

يبرم الملب المعاهدات بمرسررروم، ويبلغها إلى ( من الدساااتور على أنه )37كما نصااات المادة ) -2

ا مشررفوعة بما يناسررب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون  مجلسرري الشررورى والنواب فورش

 ...(.بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية

( من اتفاقية القضااااء على جميع أشاااكال التمييز ضاااد المرأة على ما يلي )... 1مادة )نصااات ال -3

يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أّي تـرررررررفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس 

ويكون من آثاره أو أغـررررررراضه النيل من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، 

الحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثـررقافية بحقوق اإلنسان و

والمررردنيرررة أو في أي ميررردان آخر، أو إبطرررال االعتراف للمرأة بهرررله الحقوق أو تمتعهرررا بهررا 

 (.وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية

األطراف جميع أشرركال  تـررررررررشررجب الدول( من االتفاقية نفسااها على أنه )2كما نصاات المادة )  -4

التميـرررررررريز ضد المرأة وتوافق على أن تـررررررررنتهل، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة 

ش لللب، تـرررررررررتعهد بالقيام بما يلي: )أ( تجسرريد مبدأ  القضرراء على التميـررررررررريز ضررد المرأة، وتحقيقا

 ألخرى، إلا لم يكنالمساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تـرررشريعاتها المناسبة ا

هررلا المبرردأ قررد أدمل فيهررا حتى الن، وكفررالررة التحقيق العملي لهررلا المبرردأ من خالل القررانون 

والوسائل المناسبة األخرى. )ب( اتخال المناسب من التدابير التـررررررشريعية وغيرها، بما في للب 

 ...(. ما يقتضيه األمر من جزاءات، لحظر كل تميـيز ضد المرأة

 عدم التمييز(( الفقرة )ب( على )3ة حقوق األشااااخاص ذوي اإلعاقة في المادة )نصاااات اتفاقي -5

( الفقرة )ب( على 4بين األشااااخاص ذوي اإلعاقة كمبدأ من مبادئ االتفاقية، ونصاااات في المادة )
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نه ) تدابير المالئمة، بما فيها التشرررررررريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين أ اتخال جميع ال

(، كما نصاات في المادة ممارسررات تشرركل تمييزاش ضررد األشررخاص لوي اإلعاقةولوائح وأعراف و

( على مبدأ المسااااااااواة وعدم التمييز بين األشاااااااخاص ذوي اإلعاقة وتمتعهم بالحماية القانونية 5)

 الكافية وجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها.

على المشااروع  من خالل اسااتعراض النصااوص القانونية المذكورة أعاله، وبعد االطالع

ستناداً لمبدأ المساواة الذي أقره الدستور، وااللتزامات التي رتبتها  بقانون والتعديل الوارد فيه، وا

اتفاقية القضااااء على جميع أشاااكال التمييز ضاااد المرأة، بخصاااوص اتخاذ اإلجراءات التشاااريعية 

 بخصوص عدم التمييزالالزمة لمنع التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ما فيها  مة ب تدابير المالئ قة، واتخاذ جميع ال خاص ذوي اإلعا ها األشااااااا في الحقوق التي يتمتع ب

التشااااريع لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسااااات تشااااكل تمييزاً ضااااد 

ن رقم حكام القانواألشاااخاص ذوي اإلعاقة، والوقوف على الغاية النبيلة التي يرمي إليها بتطبيق أ

بشااااأن رعاية وتأهيل وتشااااغيل المعاقين على أبناء البحرينية المتزوجة من  2006( لساااانة 74)

أجنبي، فإن لجنة حقوق اإلنسااان تتفق مع ما ورد في المشااروع بقانون المذكور، وأنه ينسااجم مع 

  االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين.

 

 

 

 طفل: )مرفق(ملخص رأي جلنة شؤون املرأة وال–رابعــًا 

بينت اللجنة أنها تتفق مع مشروع القانون، وذلك ألن مشروع القانون يتفق مع ما ورد 

في ديباجة اتفاقية حقوق اإلنسان ذوي اإلعاقة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب 

من الديباجة على أن "... األسرة هي الوحدة ، حيث نصت الفقرة )و( 2011لسنة  22القانون رقم 

الطبيعية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وإن األشخاص ذوي اإلعاقة 

وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة الالزمتين لتمكين األسر من المساهمة 

 شخاص ذوي اإلعاقة".في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق األ
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كما أن مشروع القانون يتوافق مع ما جاءت به اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    

( منه حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه "تحظر الدول األطراف أي تمييز 5وبالتحديد المادة )

على أساس اإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي 

ساس". هذا، باإلضافة إلى توافق مشروع القانون مع المتطلبات اإلنسانية لحقوق األشخاص ذوي أ

 اإلعاقة بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 االجتماعية: )مرفق( ملخص رأي وزارة العمل والتنمية–خامســًا 

التعديل الوارد في  أكدت الوزارة على أنها تتفق مع رأي الحكومة في هذا الشأن وهو أن

المشروع يتطلب تكلفة مالية تستلزم إدخال تعديالت جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين 

مما  2015( لسنة 14(، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم )2016 - 2015الماليتين )

مالية ادة األعباء اليتوجب االتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زي

 ( من الدستور والمذكرة التفسيرية.109وفقاً لما نصت عليه المادة )

وأوضحت أن الوزارة ليس لديها المعلومات الالزمة لتحديد أعداد ذوي اإلعاقة من أبناء 

المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي؛ وذلك نظراً لعدم تسجيل هذه الفئة في سجالت الوزارة 

بمخصص ذوي اإلعاقة، حيث يتم صرف المخصص فقط لذوي اإلعاقة من المواطنين  المتعلقة

( من ذوي اإلعاقة، ويتم صرف مبلغ 10,896) 2017والذين بلغ عددهم حتى أبريل 

(13,850,300 ً  .( دينار سنويا

 

 ملخص رأي وزارة الصحة: )مرفق(–سادســًا 

ذكرة الحكومة الموقرة المرفقة أوضحت الوزارة أنها تتفق مع ما ورد من مالحظات في م

بمشروع القانون، وأشارت إلى أن الوزارة تقّدم كافة الخدمات الطبية لجميع المترددين على 

مستشفياتها ومراكزها الصحية بما فيهم األشخاص من ذوي اإلعاقة دون تفرقة بين جنسية 

من  لألطفال لخلق جيل معافىوأخرى، وأنها توفّر الوسائل المساعدة على الوقاية كبرنامج التمنيع 

األمراض، وذلك وفق ما يمليه عليها واجبها اإلنساني واألخالقي وحاجة هذه الفئة من المرضى 
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لرعاية واهتمام خاص، ولتخفيف التكاليف المستقبلية لمواجهة الحاالت المرضية الناتجة عن تلكم 

 األمراض.

ينيين من ذوي اإلعاقة، وعدد بعدد البحركما أشارت الوزارة، ردا على طلب اللجنة 

البحرينيين من ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة 

بأنها ليست الجهة المعنية بتسجيل حاالت ذوي اإلعاقة في المملكة سواء  بمملكة البحرين،

المتزوجة من أجنبي، إال أنها وبحسب  البحرينيين منهم أو ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية

اإلحصائيات الخاصة بعدد المترددين على الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة لألشخاص ذوي 

 متردد. 2130حوالي  2015اإلعاقة فقد بلغ عددهم في عام 

 

 : )مرفق(ملخص رأي اجمللس األعلى للمرأة–سابعــًا 

 

 ى المشروع بقانون، وذكر أن المقصود من عبارةأبدى المجلس األعلى للمرأة موافقته عل

التحقق من تواجد وإقامة المستفيدين من ذوي اإلعاقة بشكل فعلي ودائم في مملكة  ()اإلقامة الدائمة

البحرين لضمان استحقاقهم للدعم والمساعدة الصحية، إال أنه البد من تحديد مدة دنيا لإلقامة 

قصيرة نظًرا لظروف ذوي اإلعاقة وحاجتهم الملحة لإلعانة المطلوبة على أن تكون هذه المدة 

 .والرعاية الصحية

وبيّن المجلس األعلى للمرأة أن مشروع القانون يأتي ضمن األهداف التي يعمل المجلس 

األعلى للمرأة على تحقيقها، ومن أهمها الحفاظ على االستقرار األسري في المجتمع وتخفيف 

المعوزة أو تلك التي تمر بظروف صحية تستلزم توفير العناية والدعم  األعباء المعيشية عن األسر

والخدمات المناسبة الحتياجاتها، وهي إحدى المقومات األساسية للمجتمع التي نص عليها دستور 

 مملكة البحرين في المادة الخامسة منه.
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 ق اإلنسان:)مرفق(ملخص رأي املؤسسة الوطنية حلقو–ثامنــًا 

 

سسة الوطنية لحقوق اإلنسان اتفاقها مع ما ذهب إليه المشروع بقانون بتعديل أبدت المؤ

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، استناًدا  2006( لسنة 74( من القانون رقم )2نص المادة )

لمبدأ المساواة الوارد في الدستور، وما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ة )سيداو(، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أن تفعيل أحكام االتفاقيات يتطلب ضد المرأ

اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة والتي 

 من ضمنها منح أبناء المرأة البحرينية ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون.

واضافت المؤسسة أنه جاء المشروع بقانون ليحقق جملة من األهداف النبيلة التي ارتكزت 

-على منح الدعم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة مع أبنائها ممن لهم وضع خاص 

في مملكة البحرين من جانب، والستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي  -ذوي اإلعاقة

بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء  2009( لسنة 35ن بينها القانون رقم )م

المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة 

على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم اإلقامة من جانب آخر، سيما وأن ذوي اإلعاقة 

ن أبناء المرأة البحرينية يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية وتقديم الخدمات لهم، م

 ليكونوا قادرين على اإلسهام في بناء المجتمع واالرتقاء به.

 

 رأي اللجنة:-تاسعـًا 

 

تدارست اللجنة مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات 

ه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان النظر التي دارت حول

 والمستشار القانوني المساعد، مع ممثلي وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة.

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكًدا 

 الناحيتين الدستورية والقانونية. على سالمة مشروع القانون من
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كما اطلعت اللجنة على رأي المجلس األعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، 

 وعلى رأي لجنتي شؤون المرأة والطفل، وحقوق اإلنسان، والذين دعموا وساندوا مشروع القانون.

ضافة منهما إ المادة األولىيتألف المشروع بقانون فضالً عن الديباجة من مادتين، تناولت 

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006( لسنة 74حكم جديد يتعلق بسريان أحكام القانون رقم )

المعاقين على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، 

ن البحرينيين، وعلى "تسري أحكام هلا القانون على األشخاص لوي اإلعاقة موتنص على: 

لوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة 

"تسري أحكام هلا القانون على المعاقين بعد أن كان النص النافذ ينص على:  البحرين"،

 مادة تنفيذية. المادة الثانية، فيما جاءت البحرينيين"

ى األخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية ويهدف مشروع القانون إل

المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها بما يتفق وتشريعات المملكة الداعمة 

للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاة ما يمر به األبناء المعاقون للمرأة البحرينية 

ن في مملكة البحرين، من ظروف صحية تستلزم توفير العناية المتزوجة من أجنبي، المقيمو

والخدمات المناسبة لهم، من خالل شمول ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من 

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. 2006( لسنة 74أجنبي بأحكام القانون رقم )

على اقتراح مقّدم من مجلس الشورى وقد  والجدير بالذكر أن مشروع القانون مصاغ بناء

 وافق عليه مجلس النواب.

وبعد تباحث اللجنة وتدارسها لمشروع القانون، واطالعها على جميع مرفقاته، فإن اللجنة 

 ترى ضرورة الموافقة عليه وذلك للمبررات اآلتية:

ي للزوج لمركز القانونيأتي مشروع القانون تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين ا -1

البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي 

( لسنة 35اإلعاقة. والستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم )

حرينية المتزوجة من غير بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة الب 2009

بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية 

 والتعليمية ورسوم اإلقامة.
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إن مشروع القانون يتوافق مع ما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  -2

، 2002( لسنة 5موجب المرسوم بقانون رقم )المرأة )السيداو( والتي انضمت لها البحرين ب

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم 

، من أن تفعيل أحكام االتفاقيات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي 2011لسنة  22

التي من ضمنها منح أبناء المرأة البحرينية تحظر التمييز ضد المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة و

 المتزوجة من أجنبي ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون.

إن مشروع القانون يتوافق مع ما جاءت به اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتحديد  -3

تحق ية للمجتمع وأنها تسالفقرة )و( من الديباجة والتي نصت على أن "... األسرة هي الوحدة الطبيع

الحماية من جانب المجتمع والدولة، وإن األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا 

على الحماية والمساعدة الالزمتين لتمكين األسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة 

أ المساواة وعدم التمييز بين ( منه على مبد5بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"، وكذلك المادة )

األشخاص ذوي اإلعاقة وتمتعهم بالحماية القانونية الكافية وجميع الحقوق والحريات المنصوص 

عليها، حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه "تحظر الدول األطراف أي تمييز على أساس اإلعاقة 

 التمييز على أي أساس". وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحماية المتساوية والفعالة من 

( الفقرة )ب( على )عدم التمييز( 3نصت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة ) -4

( الفقرة )ب( على أنه 4بين األشخاص ذوي اإلعاقة كمبدأ من مبادئ االتفاقية، ونصت في المادة )

 ما يوجد من قوانين ولوائح)اتخاذ جميع التدابير المالئمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء 

 وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة(. 

إن إقرار مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية سوف يعزز من سمعة مملكة البحرين  -5

 عالميًا على المستويين الحقوقي واإلنساني.

 

( 2روع قانون بتعديل المادة )مشوبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على  

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. )المعد في ضوء 2006( لسنة 74من القانون رقم )

، لما له من آثار إيجابية على األوضاع المعيشية االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
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 لي واالحتياطي:ع األصاختيار مقرري املوضو-عاشًرا 

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشااااورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعماالً لنص المادة ) 

 كل من :

ا أصليـشا. الدكتور منصـــور محمــد سرحـــــان (1  مقررش

ا احتياطيشا. لدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجيا (2  مقررش

 

 توصية اللجنة:-احلادي عشر 

 

دار من مناقشااات وما أبدي من آراء أثناء دراسااة المشااروع بقانون، فإن اللجنة في ضااوء ما 

 توصي بما يلي:

 ( 74( من القانون رقم )2الموافقة، من حيث المبدأ، على مشررررررروع قانون بتعديل المادة )

م بشرررأن رعاية وتأهيل وتشرررغيل المعاقين. )المعد في ضررروء االقتراح بقانون 2006لسرررنة 

 لشورى(.المقدم من مجلس ا

 .الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالش في الجدول المرفق 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخال الالزم ،،،

 

 

 

 اد عبداهلل الفاضلالدكتورة جه            نوار علي احملمود        

 اخلدمـاتئيس جلنة ر                           نائب رئيس جلنة اخلدمات
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النص النافل من مشروع قانون بتعديل المادة 

بشأن  2006( لسنة 74( من القانون رقم )2)

 رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

 للجنةنص املادة كما أقرتها ا تعديل اللجنة تعديل جملس النواب نص املشروع

 مسمى المشروع 

المادة مشروع قانون بتعديل 

( 74( من القانون رقم )2)

بشأن رعاية  2006لسنة 

 وتأهيل وتشغيل المعاقين.

 مسمى المشروع

مشروع قانون بتعديل المادة 

( 74( من القانون رقم )2)

بشأن رعاية  2006لسنة 

 وتأهيل وتشغيل المعاقين.

 مسمى المشروع

مشروع قانون بتعديل المادة 

( 74( من القانون رقم )2)

بشأن رعاية  2006لسنة 

 وتأهيل وتشغيل المعاقين.

 مسمى المشروع

مشروع قانون بتعديل المادة 

( 74( من القانون رقم )2)

بشأن رعاية  2006لسنة 

 وتأهيل وتشغيل المعاقين.
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 الديباجة 

نحن حمد بن عيسااااى آل خليفة                

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لساانة 74)وعلى القانون رقم 

بشاااااااأن رعاية وتأهيل  2006

 وتشغيل المعاقين، وتعديالته،

وعلى قااانون الخاادمااة الماادنيااة 

الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم 

، المعدل 2010( لسااااااانة 48)

( 69بالمرساااااااوم بقانون رقم )

 ،2014لسنة 

( لساانة 22وعلى القانون رقم )

بالتصاااديق على اتفاقية  2011

حاااقاااوق األشااااااااااخاااااص ذوي 

 اإلعاقة،

 الديباجة

  قرر المجلس الموافقة على

في  كمااااا وردت  يباااااجااااة  الااااد

 المشروع بقانون دون تعديل.

 

 

 الديباجة

قة  - بالمواف توصررررررري اللجنة 

على الررديبرراجررة كمررا وردت في 

 المشروع بقانون دون تعديل. 

 الديباجة

نحن حمد بن عيسااااى آل خليفة                

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لساانة 74وعلى القانون رقم )

بشاااااااأن رعاية وتأهيل  2006

 وتشغيل المعاقين، وتعديالته،

الخاادمااة الماادنيااة وعلى قااانون 

الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم 

، المعدل 2010( لسااااااانة 48)

( 69بالمرساااااااوم بقانون رقم )

 ،2014لسنة 

( لساانة 22وعلى القانون رقم )

بالتصاااديق على اتفاقية  2011

حاااقاااوق األشااااااااااخاااااص ذوي 

 اإلعاقة،
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النص النافل من مشروع قانون بتعديل المادة 

بشأن  2006( لسنة 74( من القانون رقم )2)

 رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

 للجنةنص املادة كما أقرتها ا تعديل اللجنة تعديل جملس النواب نص املشروع

قانون العمل في القطاع  وعلى

األهلي الصاااااااادر بالقانون رقم 

، 2012( لسااااااااااااانااااااة 36)

 وتعديالته،

أقر مجلس الشاااااااورى ومجلس 

قانون اآلتي نصااااااااه،  النواب ال

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

وعلى قانون العمل في القطاع 

األهلي الصاااااااادر بالقانون رقم 

، 2012( لسااااااااااااانااااااة 36)

 ته،وتعديال

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 (2مادة )

 

تساااري أحكام هذا القانون على 

 المعاقين البحرينيين.

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

( من 2يُستبدل بنص المادة )

 2006( لسنة 74القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

 اآلتي:المعاقين، النص 

"تسري أحكام هذا القانون على 

األشخاص ذوي اإلعاقة من 

البحرينيين وعلى ذوي اإلعاقة 

من أبناء المرأة البحرينية 

 المادة األولى

  قرر المجلس الموافقة على

نص المادة مع وضااااع فاصاااالة 

)،( بعاااد كلماااة )البحرينيين(؛ 

تحديد قيد اإلقامة الدائمة بغير ل

 البحرينيين.

 

 

 )النص بعد التعديل(

( من 2يُستبدل بنص المادة )

 2006( لسنة 74القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

 المعاقين، النص اآلتي:

"تسري أحكام هذا القانون على 

األشخاص ذوي اإلعاقة من 

وعلى ذوي اإلعاقة  ،البحرينيين

من أبناء المرأة البحرينية 

 المادة األولى

قة  - بالمواف توصررررررري اللجنة 

عررلررى قرررار مررجررلررس الررنررواب 

بالموافقة على نص المادة مع 

وضررررررع فاصررررررلة )،( بعد كلمة 

)البحرينيين(؛ لتحررررديررررد قيررررد 

اإلقررررامررررة الرررردائرررمررررة برررغررريرررر 

 رينيين.البح

 )النص بعد التعديل(

( من 2يُستبدل بنص المادة )

 2006( لسنة 74القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

 المعاقين، النص اآلتي:

"تسري أحكام هذا القانون على 

األشخاص ذوي اإلعاقة من 

البحرينيين، وعلى ذوي اإلعاقة 

من أبناء المرأة البحرينية 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( من 2يُستبدل بنص المادة )

 2006( لسنة 74القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

 المعاقين، النص اآلتي:
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النص النافل من مشروع قانون بتعديل المادة 

بشأن  2006( لسنة 74( من القانون رقم )2)

 رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

 للجنةنص املادة كما أقرتها ا تعديل اللجنة تعديل جملس النواب نص املشروع

المتزوجة من أجنبي المقيمين 

 إقامة دائمة بمملكة البحرين"

المتزوجة من أجنبي المقيمين 

 إقامة دائمة بمملكة البحرين"

المقيمين المتزوجة من أجنبي 

 إقامة دائمة بمملكة البحرين"

"تسري أحكام هذا القانون على 

األشخاص ذوي اإلعاقة من 

البحرينيين، وعلى ذوي اإلعاقة 

المرأة البحرينية من أبناء 

المتزوجة من أجنبي المقيمين 

 إقامة دائمة بمملكة البحرين"

 

 

 المادة الثانية 

على رئيس مجلس الوزراء 

-كل فيما يخصه -والوزراء 

تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

 

 .دون تعديل 

 

 المادة الثانية

قة  - بالمواف توصررررررري اللجنة 

على نص المررادة كمررا ورد في 

 مشروع القانون دون تعديل.

 

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

-كل فيما يخصه -والوزراء 

تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م2017 أبريل 25التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 74( من القانون رقم )2مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل المادة ) الموضوع:

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون   2006لسنة 

  المقدم من مجلس الشور (.

 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2017 أبريل 12بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  514، ضمن كتابه رقم )المجلس

رعاية بشأن  2006( لسنة 74( من القانون رقم )2رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل المادة )

بقانون  المقدم من مجلس  وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وملك لمناقشته وإبداء المالحظات الشور (، 

 عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشعععؤون التشعععريعية والقانونية اجتماعها م2017 أبريل 23وبتاريخ      

وقرار مجلس  قانون الم كور،ال مشععععععروع، حيث اطلعت على الحادي والعشتتتتتترين

 وملك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. النواب بشأنه،

وفيما يتعلق بما أثير من رأي بأن التعديل المقتر  يتطلب تكلفة مالية تسععععععتلزم      

ومة لب موافقة الحكإدخال تعديالت جو رية بشأنه على الميزانية الناف ة، وأن ملك يتط

/ ب( من الدسععععتور   ب. تعد الحكومة مشععععروع قانون 109ابتداًء عمال بنص المادة )

الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى 

والنواب قبل انتهاء السعععععنة المالية بشعععععهرين على اةقل. وبعد تقديم المشعععععروع تجتمع 

مختصعععتان بالشعععؤون المالية لكل مجلس من المجلسعععين في اجتماع مشعععتر  اللجنتان ال

لمناقشععععععته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشععععععات تقريًرا منفصععععععال إلى 

المجلس ال ي تتبعه، ويعرض مشعععروع القانون على مجلس النواب لمناقشعععته وإحالته 

لدسععععععتور، ويج يه وفق أحكام ا عديل على إلى مجلس الشععععععورى للنظر ف وز إدخال ت

مشروع قانون الميزانية باالتفاق مع الحكومة. ، فقد أفاد المستشار القانوني للجنة بأن 

المادة الدستورية المشار إليها نصت على جواز إدخال أي تعديل على مشروع قانون 

الميزانية باالتفاق مع الحكومة، والموضعععععوع المطرو  ال يتعلق بمناقشعععععة مشعععععروع 

( من الدسعععععتور التي تنص على   كل 110وإنما يخضعععععع إلى نص المادة ) الميزانية،

مصعععروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون 

( من 119بقانون ، كما أنه من ناحية أخرى فإن مشروع القانون تطبيق لنص المادة )
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رتبات والمعاشععات والتعويضععات الدسععتور، التي تنص على   ينظم القانون شععؤون الم

ر على خزانة الدولة ؛ وعلى ملك إما ما صعععععععدر   ا  واإلعانات والمكافآت التي تقرَّ

القانون فسعععوف تتكفل الحكومة بتدبير تكلفته وفق أي  لية من االيات المعتمدة في   ا 

 الشأن.   

 

 لمبادئ مشععععععروع القانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( من 2مشتتتتتروع قانون رقم ) ( لستتتتتنة ) (  بتعديل المادة )ترى اللجنة سعععععالمة   

بشتتتتأن رعاية وتأهيل وتشتتتتغيل المعاقين )المعد في  2006( لستتتتنة 74القانون رقم )

الدسععععععتورية من الناحيتين  ،بقانون  المقدم من مجلس الشتتتتتتور ( ضتتتتتتوء االقتراح

 والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


