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 سعادة السيد فيصل راشد النعيمي   احملرتم
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

ب مل افقببببببا ضمبببببب  ان بببببب     مشببببببرون  بببببب ن ن لكبببببب  نرفبببببب أن  لنبببببب يطيبببببب  
م مكبببببببا اللىبببببببريح الببببببب  اات  نبببببببا ر ببببببب ن   وام نببببببب  ا  من  بببببببا املببببببب ا ر 

  لسببببببنا 87اإلسببببببلمع وال إلبببببب ون اإلسببببببلمع ر لنبببببب    املرافبببببب  لم رسبببببب     بببببب  و
2021 . 

 

برجببببب ق من  شببببب   وع اسببببب  ب واضبببببناع اقريبببببر بشببببب ن  م  ببببب ن    أيكببببب  
 أس بنع مح ا  يخ .لإلرض  ضم  املجمس خلل م ضن أ   ه ثلثا 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              
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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
شروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى م

اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي 
 م۲۰۲۱) لسنة ۸۷حالیًا)، المرافق للمرسوم رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  القانون أصل مشروع

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – رابعدور االنعقاد العادي ال - م۲۰۲۲ینایر ۱۷

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – رابعلدور االنعقاد العادي ا - م۲۰۲۲رنایی ۲٥

  )۱( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة اجللسةالعرض على 

مشروع  مضمونبنية و

 نونالقا

 تانادم+ دیباجة 

الموافقة على االنضمام إلى اتفاقیة حصانات وامتیازات  المادة األولى تضمنت 
 تنفیذیة. ةنیالمادة الثافیما جاءت  ،منظمة المؤتمر اإلسالمي

انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر  یأتي
اإلسالمي في ظل مصادقتھا على میثاق منظمة التعاون اإلسالمي بموجب 

وفق الفقرة الثانیة من المادة الرابعة -والذي حل  ۲۰۱۰) لسنة ۸القانون رقم (
محل میثاق منظمة  -نھوالثالثین والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثالثین م

) من میثاق األمم المتحدة یوم ۱۰۲المؤتمر اإلسالمي الذي سجل طبقًا للمادة (
. حیث نص میثاق منظمة التعاون اإلسالمي في الفقرة الثانیة ۱۹۷٤فبرایر  ۱

من المادة الرابعة والثالثین منھ والمعنونة بـ "االمتیازات والحصانات" على أن 
ألعضاء وموظفو المنظمة باالمتیازات والحصانات "یتمتع ممثلو الدول ا

 م".۱۹۷٦المنصوص علیھا في اتفاقیة االمتیازات والحصانات لسنة 

 



۲ 
 

 االتفاقيةبنية 

 مادة) ۳٦فصول تضم ( )۸(

 نظم األھلیة القانونیة للمنظمة. :)األولىالمادة (الفصل األول 

األحكام المتعلقة بأموال نظم : )حتى السابعة المادة الثانیةمن (الفصل الثاني 
 وموجودات المنظمة.

  تناول التسھیالت الخاصة بالرسائل. (المادتان الثامنة والتاسعة): الفصل الثالث

نظم األحكام المتعلقة (من المادة العاشرة حتى السابعة عشرة):  الفصل الرابع
 بممثلي الدول األعضاء.

نظم كیفیة : الثانیة والعشرینالثامنة عشرة حتى المادة من (الفصل الخامس 
 تحدید فئات موظفي األمانة العامة الذین تنطبق علیھم الحصانات واالمتیازات.

الحصانات الفصل السادس (المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون): 
واالمتیازات الممنوحة للخبراء من غیر موظفي المنظمة أثناء قیامھم بمأموریات 

 .تتعلق بالمنظمة

نص  ): الخامسة والعشرین حتى الثامنة والعشرینالمادة من (الفصل السابع 
على األحكام المتعلقة بوثائق سفر الموظفین والخبراء والموظفین الذین ال 

 یحملون تذاكر مرور من المنظمة.

 نظم :)ین حتى السادسة والثالثینالتاسعة والعشر (من المادة الفصل الثامن
 .أحكام فض المنازعات واألحكام الختامیة

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 

 اجلهاترأي خالصة 

 :الداخليةوزارة 
 تتفق وزارة الداخلیة مع مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.

 

 اخلارجية:وزارة 

 اآلتي: خارجیةبینت وزارة ال

یأتي انضمام مملكة البحرین التفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر  -۱

اإلسالمي انطالقًا من سیاسة المملكة الرامیة إلى المشاركة الفاعلة في 



۳ 
 

لكة االنضمام إلیھا، والعمل على مالمنظمات اإلقلیمیة والدولیة التي سبق للم

المنظمات، وتلبیة لطموحات شعوب الدول األعضاء، من  تحقیق أھداف تلك

خالل تعزیز التعاون المشترك مع منظمة التعاون اإلسالمي والدول 

 األعضاء فیھا.

یأتي انضمام مملكة البحرین لھذه االتفاقیة امتثاًال اللتزاماتھا المنصوص  -۲

منظمة ) منھ على تمتع ال۳٤علیھا في میثاق المنظمة، والذي نص في المادة (

في الدول األعضاء بالحصانات واالمتیازات الالزمة لقیامھا بوظائفھا 

وتحقیق أھدافھا، باإلضافة إلى تمتع ممثلي الدول األعضاء وموظفي المنظمة 

باالمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في اتفاقیة االمتیازات 

 .۱۹۷٦والحصانات لسنة 

ملین فیھا وممثلي الدول األعضاء تھدف االتفاقیة إلى تمكین المنظمة والعا -۳

من أداء أعمالھم وواجباتھم في أقالیم الدول األعضاء على النحو المطلوب، 

والذي یحقق األھداف المرجوة من المنظمة من خالل منحھم الحصانات 

واالمتیازات التي توفر لھم فضاًء من حریة العمل، وجًوا من الطمأنینة في 

، ودون تعسف في استخدام ھذه الحصانات حدود ما نصت علیھ االتفاقیة

واالمتیازات، حیث إن ھذه الحصانات واالمتیازات مرتبطة باألعمال التي 

یقوم بھا موظفو المنظمة أو ممثلو الدول األعضاء بصفتھم جزًءا من 

المنظمة، وال تسري ھذه الحصانات واالمتیازات على األفعال الشخصیة 

 غیر المرتبطة بصفتھم الوظیفیة.

إن أحكام االتفاقیة وما تمنحھ من حصانات للمنظمة وموظفیھا وممثلي الدول  -٤

األعضاء؛ ال تغل ید الدول األعضاء من اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات 

 أو تدابیر لصیانة سالمة بالدھا وأمنھا ونظامھا العام.

سبق لمملكة البحرین االنضمام إلى اتفاقیات مماثلة ذات صلة بمنظمات  -٥

قلیمیة ودولیة أخرى، كاتفاقیة مزایا وحصانات األمم المتحدة، وكذلك إ

االتفاق بین مملكة البحرین ومنظمة حظر األسلحة الكیمیائیة بشأن امتیازات 

 المنظمة وحصاناتھا.

إن جمیع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة قد صادقت على اتفاقیة  -٦

مي (التعاون اإلسالمي حالیًا)، حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسال



٤ 
 

أما الدول العربیة التي صادقت على ھذه االتفاقیة ھي: (المملكة األردنیة 

الھاشمیة، جمھوریة مصر العربیة، جمھوریة العراق، الجمھوریة التونسیة، 

دولة فلسطین، جمھوریة السودان، الجمھوریة الیمنیة، المملكة المغربیة، 

 دولة لیبیا).

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة 
توافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف مع الرأي الوارد في 

 مذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني.

  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
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م۲۰۲۲ینایر  ۳۱ التاریخ :
 )٦الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل خبصوص 

ا) اتفاقية حصانات 
ً
وامتيازات منظمة املؤمتر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي حالي

 م٢٠٢١) لسنة ٨٧املرافق للمرسوم رقم (
 

 خلامسمن الفصل التشريعي ا رابعدور االنعقاد العادي ال
 
 

 مقدمـة:
  

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

، م۲۰۲۲ ینایر ۱۷ ) المؤرخ في٤د ٥ص ل خ أ/ ف/۷۳۲مجلس الشورى رقم (الصالح رئیس 

شروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة موالذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 

على انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالمي (التعاون 

، على أن تتم دراستھ وإبداء م۲۰۲۱) لسنة ۸۷المرافق للمرسوم رقم ( ،اإلسالمي حالیًا)

 المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م۲۰۲۲ رینای ۲٥ بتاریخ سسادالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )۱(
 

والتي  تعلقة بمشروع القانون موضوع النظراطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق الم )۲(

 اشتملت على: 
 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

 .اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي حالیًا) -

 التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون  -

 .الخارجیةرأي وزارة  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -
 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب )۳(

 المنصب االسم

 وزارة الداخلية

مدیر إدارة التخطیط والسیاسات الجمركیة  ولید یوسف أجور
 بشؤون الجمارك

 مدیر إدارة المنافذ  المقدم فواز ناصر الجیران

 الھرمي الرائد محمد یونس
 رئیس شعبة مجلسي الشورى والنواب

  واللجان الوزاریة

رئیس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي  لنقیب فیصل عبدالعزیز النجارا
 الشورى والنواب 

 إدارة الشؤون القانونیة النقیب أحمد عبدهللا الجازي
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  وزارة اخلارجية

 الشؤون القانونیة  رئیس قطاع  عبدالرحمن الحیدان السفیر محمد

 الشؤون القانونیة قطاعب نيسكرتیر ثا  محمد عیسى األنصاري

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 مستشار قانوني إسماعیل أحمد الشیخ خلف العصفور

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 برلمانیةأخصائي شؤون  رباب عبدهللا العالي
-  

 
 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -

 المنصب االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني

  مستشار قانوني میادة مجید معارجد. 

 مستشار قانوني د. إسالم أحمد محمد

 أول باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 باحث سیاسي محمد عادل العجیمي

 شؤون اللجان إدارة

 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

  اإلعالمإدارة العالقات و

 أخصائي إعالم وتواصل  سماء عبدالجلیل

 



 

4 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

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

 الدستوریة والقانونیة.
 

ا
ً
 :الداخليةوزارة رأي  -ثالثـــ

 .كما ورد من الحكومة الموقرة تتفق وزارة الداخلیة مع مشروع القانون     
 

ارابع
ً
 :وزارة اخلارجيةرأي  -ـــ

 اآلتي: خارجیةوزارة البینت 

 وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالميتفاقیة حصانات یأتي انضمام مملكة البحرین ال -۱

الرامیة إلى المشاركة الفاعلة في المنظمات اإلقلیمیة والدولیة مملكة السیاسة انطالقًا من 

والعمل على تحقیق أھداف تلك المنظمات، وتلبیة  ،لكة االنضمام إلیھامالتي سبق للم

منظمة التعاون  مع لطموحات شعوب الدول األعضاء، من خالل تعزیز التعاون المشترك

 .اإلسالمي والدول األعضاء فیھا

یأتي انضمام مملكة البحرین لھذه االتفاقیة امتثاًال اللتزاماتھا المنصوص علیھا في میثاق  -۲

منھ على تمتع المنظمة في الدول األعضاء ) ۳٤المنظمة، والذي نص في المادة (

أھدافھا، باإلضافة إلى تمتع بالحصانات واالمتیازات الالزمة لقیامھا بوظائفھا وتحقیق 

ي الدول األعضاء وموظفي المنظمة باالمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في ممثل

 .۱۹۷٦والحصانات لسنة  اتفاقیة االمتیازات

المنظمة والعاملین فیھا وممثلي الدول األعضاء من أداء أعمالھم  تمكینإلى  تفاقیةھدف االت -۳

ضاء على النحو المطلوب، والذي یحقق األھداف المرجوة الدول األع وواجباتھم في أقالیم

من حریة  واالمتیازات التي توفر لھم فضاءً  من المنظمة من خالل منحھم الحصانات
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ما نصت علیھ االتفاقیة، ودون تعسف في استخدام  وجًوا من الطمأنینة في حدود ،العمل

واالمتیازات مرتبطة باألعمال التي ، حیث إن ھذه الحصانات ھذه الحصانات واالمتیازات

الدول األعضاء بصفتھم جزًءا من المنظمة، وال تسري  أو ممثلو یقوم بھا موظفو المنظمة

 .على األفعال الشخصیة غیر المرتبطة بصفتھم الوظیفیة ھذه الحصانات واالمتیازات

 ؛وممثلي الدول األعضاء إن أحكام االتفاقیة وما تمنحھ من حصانات للمنظمة وموظفیھا -٤

ال تغل ید الدول األعضاء من اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات أو تدابیر لصیانة سالمة 

 نظامھا العام.بالدھا وأمنھا و

 سبق لمملكة البحرین االنضمام إلى اتفاقیات مماثلة ذات صلة بمنظمات إقلیمیة ودولیة -٥

، وكذلك االتفاق بین مملكة البحرین ومنظمة أخرى، كاتفاقیة مزایا وحصانات األمم المتحدة

 األسلحة الكیمیائیة بشأن امتیازات المنظمة وحصاناتھا. حظر

اتفاقیة حصانات على  تقد صادق دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةجمیع إن  -٦

 التيأما الدول العربیة ، وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي حالیًا)

جمھوریة مصر العربیة، المملكة األردنیة الھاشمیة، ( ھي: االتفاقیةھذه على صادقت 

، الجمھوریة جمھوریة السودان دولة فلسطین، الجمھوریة التونسیة،، جمھوریة العراق

 ).المملكة المغربیة، دولة لیبیا یة،الیمن

 

اخامس
ً
 :ميةوزارة العدل والشؤون اإلسالرأي  -ــ

مع الرأي الوارد في مذكرة ھیئة وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  توافق رأي     

 التشریع والرأي القانوني.
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اسادس
ً
 رأي اللجنــة: -ــ

 

شروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین متدارست اللجنة      

اإلسالمي (التعاون اإلسالمي حالیًا)، المرافق إلى اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر 

الداخلیة، ووزارة الخارجیة، ووزارة العدل وزارة  مع ممثلي ،م۲۰۲۱) لسنة ۸۷للمرسوم رقم (

واطلعت اللجنة على رأي لجنة للجنة،  ینالقانونی ینوالمستشار ،والشؤون اإلسالمیة واألوقاف

قانون من مشروع الالشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن اللجنة ، كما اطلعت الناحیتین الدستوریة والقانونیة

(التعاون اإلسالمي  اإلسالمياتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر على و، مشروع القانون

 .حالیًا)

الموافقة  المادة األولى، تضمنت مادتینمن  -فضًال عن الدیباجة- مشروع القانونیتألف 

المادة فیما جاءت ، اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالميعلى االنضمام إلى 

 تنفیذیة. ةنیالثا

منھا األھلیة القانونیة  الفصل األول، نظم مادة) ۳٦) فصول، تضم (۸من (وتتألف االتفاقیة 

على تمتع المنظمة بشخصیة قانونیة تؤھلھا صالحیة تملك  المادة األولىللمنظمة، حیث نصت 

 األموال الثابتة والمنقولة والتصرف فیھا والتعاقد والتقاضي.

 المادة الثانیة األحكام المتعلقة بأموال وموجودات المنظمة، إذ بینت الفصل الثانيظم ون

والمنقولة وموجوداتھا تتمتع بالحصانة القضائیة أینما كانت ما لم یقرر  ة الثابتةمن أموال المنظأ

على أن حرمة المباني التي  المادتان الثالثة والرابعةاألمین العام التنازل عنھا صراحة. ونصت 

تشغلھا المنظمة مصونة حیث ال تخضع أموالھا أو موجوداتھا أینما تكون إلجراءات التفتیش أو 

باإلضافة إلى حرمة  ،ز أو االستیالء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من اإلجراءات الجبریةالحج

المادتان یازتھا. وقررت المحفوظات والوثائق بأنواعھا سواء كانت خاصة بالمنظمة أو في ح

وأن تكون لھا حسابات  ،أنھ یجوز للمنظمة أن تحوز عمالت ورقیة وغیرھا الخامسة والسادسة

أو أن  ،الدولة ذاتھاوأن تتلقى تلك العمالت وتنقلھا من دولة إلى أخرى أو في  ،بأي عملة تشاء
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، على أن تراعي المنظمة في مباشرتھا تحولھا إلى أي عملة حسب القوانین واألنظمة المرعیة

الحقوق ما تبدیھ الدول األعضاء ذات الشأن من مالحظات أو توصیات بما ال یتعارض مع مصلحة 

على تمتع أموال المنظمة الثابتة  المادة السابعةالمنظمة أو الدول األعضاء. في حین نصت 

سوم الجمركیة والقوانین واألوامر والر والمنقولة وموجوداتھا باإلعفاء من الضرائب المباشرة

الصادرة بحظر أو تقیید االستیراد والتصدیر بالنسبة لما تستورده المنظمة أو تصدره من أدوات 

 .أداًء لمھمتھا الرسمیة استعمالھابومواد خاصة 

أن  الثامنة والتاسعة المادتانالتسھیالت الخاصة بالرسائل، إذ بینت  الفصل الثالثوتناول 

ن معاملة عبمعاملة ال تقل بأي حال  رسائل المنظمة تعامل في إقلیم كل دولة من الدول األعضاء

باألولویة ورسوم تخلیص البرید  لرسائل أي دولة أخرى وبعثاتھا الدبلوماسیة فیما یتعلقتلك الدول 

یجوز للمنظمة استعمال ، كما والرسائل البرقیة بأنواعھا السلكیة والالسلكیة والمخابرات التلیفونیة

تباتھا برسول خاص أو بحقائب یكون لھا وللرسول ما للرسل االرمز في رسائلھا وإرسال مك

 والحقائب الدبلوماسیة من الحصانات واالمتیازات.

المواد من العاشرة األحكام المتعلقة بممثلي الدول األعضاء، إذ بینت  الفصل الرابعونظم 

صانات واالمتیازات التي یتمتع بھا ممثلو األعضاء في الھیئات أنواع الح حتى السابعة عشرة

إلیھا المنظمة أثناء قیامھم بأعمالھم وسفرھم إلى مقر  الرسمیة أو الفرعیة والمؤتمرات التي تدعو

 اجتماعھم وعودتھم منھا.

كیفیة تحدید  في المواد من الثامنة عشرة حتى الثانیة والعشرین الفصل الخامسوتناول 

 .واالمتیازاتفئات موظفي األمانة العامة الذین تنطبق علیھم الحصانات 

الحصانات  الفصل السادس في المادتین الثالثة والعشرین والرابعة والعشرینوبین 

 الممنوحة للخبراء من غیر موظفي المنظمة أثناء قیامھم بمأموریات تتعلق بالمنظمة. واالمتیازات

على  حتى الثامنة والعشرین في المواد من الخامسة والعشرین السابعالفصل ونص 

من  والخبراء والموظفین الذین ال یحملون تذاكر مرور األحكام المتعلقة بوثائق سفر الموظفین

 المنظمة.
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المادة التاسعة أحكام فض المنازعات واألحكام الختامیة، إذ قررت  الفصل الثامنونظم      

أن تشكل المنظمة ھیئة لفض المنازعات التي تكون المنظمة طرفًا فیھا، وتلك التي  والعشرین

 المواد من الثالثین حتى السادسة والثالثینبالحصانة، أما طرفًا فیھا موظف بالمنظمة یتمتع  یكون

 فقد بینت األحكام الختامیة لالتفاقیة، مؤكدة حق كل دولة من الدول األعضاء في اتخاذ ما تراه

ناسبًا من تدابیر لصیانة سالمة بالدھا أو أمنھا أو نظامھا العام، وأن المقصود بالحصانة في م

الحصانة الشخصیة، كما بینت أحكام دخول االتفاقیة حیز  االتفاقیة الحصانة الوظیفیة ولیست

 النفاذ، واالنضمام إلیھا، ونفاذھا بالنسبة للدول األعضاء طوال مدة العضویة، واالتفاقیات

 ي یجوز للمنظمة أن تعقدھا.تال اإلضافیة
      

ورأت اللجنة أن انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة المؤتمر      

) ۸في ظل مصادقتھا على میثاق منظمة التعاون اإلسالمي بموجب القانون رقم (جاء اإلسالمي 

 المادة الرابعة والثالثین والفقرة الثالثة من المادةوفق الفقرة الثانیة من -ل والذي ح ۲۰۱۰لسنة 

) من ۱۰۲محل میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي سجل طبقًا للمادة ( -التاسعة والثالثین منھ

حیث نص میثاق منظمة التعاون اإلسالمي في الفقرة  .۱۹۷٤فبرایر  ۱میثاق األمم المتحدة یوم 

"االمتیازات والحصانات" على أن "یتمتع  ین منھ والمعنونة بـالثانیة من المادة الرابعة والثالث

 فو المنظمة باالمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في اتفاقیةممثلو الدول األعضاء وموظ

 م".۱۹۷٦والحصانات لسنة االمتیازات 

أن  النفاذھتعارض مع أحكام الدستور، وأنھ یلزم تال  اتبین أنھاالتفاقیة وباستعراض أحكام      

 ) من الدستور. ۳۷صدر بقانون، إعماًال لحكم الفقرة الثانیة من المادة (ت
    

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

 ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة من حیث المبدأ على 

 .وفق الجدول المرفق
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اسابع
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل ۳۹إعماالً لنص المادة (     
 من:

ا.  فيصل راشد النعيمي  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.   د الغتمـف أمحـاألستاذ يوسسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اثامن
ً
 توصيـة اللجنـة: - ـ

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

 توصي بما یلي:

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

وامتیازات منظمة المؤتمر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي  مملكة البحرین إلى اتفاقیة حصانات

 .م۲۰۲۱) لسنة ۸۷حالیًا)، المرافق للمرسوم رقم (

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

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 
 

 فيصل راشد النعيمي                                      يوسف أمحد الغتم   

  رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة    



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 ينلثاااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة حصانات وامتیازات منظمة  مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) 
 م2021) لسنة 87م (رق رافق للمرسومالم المؤتمر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي حالیًا)
 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

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

 اللجنة 

 المسمى 

 
( )   مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالموافقة على انضمام مملكة  

البحرین إلى اتفاقیة حصانات  

وامتیازات منظمة المؤتمر 

اإلسالمي (التعاون اإلسالمي  

   حالیًا)

 

 

 

 

 

 المسمى 

 

ــّمى كما ورد   الموافقة على المســ

 مشروع القانون.في 

 المسمى 

 

ا ورد   ــّمى كـم ة على المســ الموافـق

 في مشروع القانون.

 المسمى 

  

( )   مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالموافقة على انضمام مملكة  

البحرین إلى اتفاقیة حصانات  

وامتیازات منظمة المؤتمر 

اإلسالمي (التعاون اإلسالمي  

   حالیًا)

      



2 
 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

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

 اللجنة 

 الدیباجة 

ة        نحن حمـد بن   ــى آل خلیـف عیســ

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

(وـعـلى   رـقم  ــاـنون    2010)  8اـلق

ــدیق على المیـثاق المـعدل   ـبالتصــ

ــالـمي،   اإلســ اـلـمؤـتـمر  ــة  ـلـمـنـظم

وعلى األخص الفقرة الثـانیـة من  

والفقرة  المــادة الرابعــة والثالثین 

الثالثة من المادة التاسعة والثالثین  

 من المیثاق،

ــات   ــان حصــــ ــة  ــاقـی اتـف وعـلـى 

ر   ـم ؤـت ـم اـل ــة  ظـم ـن ـم ــازات  ی ـت واـم

 اإلسالمي،

 الدیباجة 

ا   اـجة كـم دیـب ة على نص اـل الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

اجـة كمـا   دیـب ة على نص اـل الموافـق

 القانون.ورد في مشروع  

 

 الدیباجة 

ــى آل خلیفـة         نحن حمـد بن عیســ

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

(وـعـلى   رـقم  ــاـنون  ق   2010)  8اـل

التصــــدیق على المیـثاق المـعدل   ـب

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وعلى  

المـادة   الفقرة الثـانیـة من  األخص 

الرابعـة والثالثین والفقرة الثـالثـة  

ـــعة والثالثین من  من الـمادة التـ  اســ

 المیثاق،

وعلى اتفاقیة حصانات وامتیازات  

 منظمة المؤتمر اإلسالمي،
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نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

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

 اللجنة 
ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 

وقد   نصھ،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 

وـمـجـلس   الشــــورى  ـمـجـلس  أـقر 

ــھ، وقد   النواب القانون اآلتي نصــ

 صدَّقنا علیھ وأصدرناه:

 المادة األولى 

ـلكــة   ـمـم ــام  انضــــم ـعـلى  ُووـفق 

ات   ة حصـــــاـن اقـی البحرین إلى اتـف

ر   ـم ؤـت ـم اـل ــة  ظـم ـن ـم ــازات  ی ـت واـم

 اإلسالمي، المرافقة لھذا القانون.

 المادة األولى 

ــا  كم ــادة  الم نص  ــة على  الموافق

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة األولى 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 

 

 المادة األولى 

مملكة   انضمام  على  ُووفق 

حصانات   اتفاقیة  إلى  البحرین 

المؤتمر   منظمة  وامتیازات 

 اإلسالمي، المرافقة لھذا القانون.
 

 المادة الثانیة 

الـوزراء  مـجـلـس  رئـیـس  عـلـى 

ا یخصـــــھ  –والوزراء   ٌل فیـم   – ـك

ذ   ام  تنفـی انون، وی أحـك ذا الـق ل  ـھ عـم

ــره   بھ من الیوم التالي لتاریخ نشــ

 في الجریدة الرسمیة.

 المادة الثانیة 

ــا  كم ــادة  الم نص  ــة على  الموافق

 ورد في مشروع القانون.

 الثانیة المادة 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 المادة الثانیة 

الـوزراء  مـجـلـس  رئـیـس  عـلـى 

ٌل فیمـا یخصـــــھ  –والوزراء     –ـك

عمل بھ  ھذا القانون، وی أحكام  تنفیذ  

من الیوم التالي لتاریخ نشــــره في  

 الجریدة الرسمیة.



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لثالثااملرفق 

 
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 

 بمجلس الشورى
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2022 يناير 17 التاريخ: 

 
 
 

 احملرتم       فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ/  
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  رئيــس جلنة 

 
 

حصانات  روع  مشالموضوع:   اتفاقية  إلى  البحرين  مملكة  انضمام  على  بالموافقة  قانون 

(  87حاليًا( المرافق للمرسوم رقم )المي  ازات منظمة المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسوامتي

 م.2021لسنة 

 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  ،  م2022  يناير   17بتاريخ       

قانون بالموافقة على انضمام  روع  مشنسخة من  ،  (4د    5ص ل ت ق/ ف    337م )كتابه رق

المي  ازات منظمة المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسمملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتي

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك    ىإل  ،م2021( لسنة  87حاليًا( المرافق للمرسوم رقم )

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. لعليه ته وإبداء المالحظات لمناقش

 

، ني عشرراثالعقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماع ا    م2022 يناير 17وبتاريخ      

كما اطلعت ،  وقرار مجلس النواب بشؤننه  ،واالتفاقية  ،المذكور القانون  مشؤروع  حيث اطلعت على
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  المتدرب و   ،، والمسؤتشؤار القانوني المسؤاعد للجنةعلى المذكرة المعدة من قبل المسؤتشؤار القانوني

 .بشننه  سيد إياد حسن محمدالب يئة المستشارين القانونيين  

 

لمبؤاد  وأحاؤام    القؤانون  مشؤؤؤؤروعإلى عؤدم مخؤالفؤة    –بعؤد المؤداولؤة والنقؤا     –وانت ؤت اللجنؤة        

   .الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

سالمة       اللجنة  اتفاقية  روع  مش  ترى  إلى  البحرين  مملكة  انضمام  على  بالموافقة  قانون 

حاليًا( المرافق للمرسوم رقم  المي  ازات منظمة المؤتمر اإلسالمي )التعاون اإلسحصانات وامتي 

  . من الناحيتين الدستورية والقانونية ،م2021( لسنة 87)

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

اللجان  إدارة شؤون 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 

 
 وزارة الخارجیةرأي 

 
 

 
 

 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امسخلااملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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