املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع
وضمان استصناع وبيع ألجل وضمان بيع
ألجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير
شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة
البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )26لسنة 6102م.
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التاريخ 14 :مايو 2014م

التقرير اخلامس عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع
وضمان استصناع وبيع ألجل وضمان بيع ألجل لتمويل مشروع حتسني
وتطوير شبكة نقل املياه بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي
للتنمية املرافق للمرسوم رقم  62لسنة .2013
دور االنعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث

مقدمــــــة:
بتاااخ

 52نااابر ب 5102م ،بب بجااال طاب اااخل

ااام  / 091ص ل م ق  /ف 2د،)4

أ سل صخحل طاسعخدة طألستخذ ج خل ح د رب ب نخئل ئا
طا خا ش بطال تصخد ش نسبش

طا جسا

ىااج اجناش طا ا ب

مشروع قانون بالتصديق على تتااقيىاا تصتصىناع ووةالىة

تصتصىىناع واىىمان تصتصىىناع وبيىىم ن ىىع واىىمان بيىىم ن ىىع لتمويىىع مشىىروع ت صىىين
وتطوير شبةة نقع تلمياه بين ةومة مملةىة تلب ىرين وتلبنىإل تمصىلمت للتنميىة تلمرت ىق
للمرصوم رقم  26لصنة 6102؛ بذاك ا نخ ات بد طسات  ،بىاادطد تر ا ب اتن
أي طاسجنش ،ري باد أ صخه ثالثش أسخب ع

تخ ب .
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ت ا نخ

أولا -إ رتءتا تلل نة :
لتنايذ تلتةليف تلمذةور أعله ،قاما تلل نة بام رتءتا تلتالية :
( )1تدط ست طاسجنش

بع طارخنب طا ذكب ري طجت خاختهخ طا نعرد بتاخ
5104م 00 ،5 ،رب ط 5104م 5 ،خ

5102م 02 ،نخ

( )2ط سعاات طاسجنااش أثنااخت د طسااتهخ ا ا بع طارااخنب

 20د سا ب

5104م.

ب اابع طابح ا بطاد طسااش اسااج

طابثخئق طا تعسرش ب بطاتي ط ت ست اسج خ سي:
-

ا بع طارااخنب

ب اابع طابح ا بطاد طسااش ب ذك ت ا طف

ااخح ش بطالت خ ااخت

طا ررش .مر ق)
-

ط

-

أي اجنش طا ب طات

-

جس

طانبطل ب ررخت  .مر ق)
ع ش بطارخنبن ش ب جس

طا ب ى .مر ق)

ئ خت بزط ة طادباش ا ب طاكه بخت بطا خت( .مر ق)

 -ا ض

ئي ردم

بل بزط ة طادباش ا ب طاكه بخت بطا خت ب ت

ا بع

طارخنب ( .مر ق)
-

أي طا ست خ طارخنبني ا ب طاسجخ ( .مر ق)

-

أي طا ست خ طال تصخدي بطا خاي بخا جس ( .مر ق)

 02ناخ  5102وزترة تلدولىة لشىنون

( )3دات طاسجنش ىاج طجت خاهخ طا نعرد بتخ

تلةهرباء وتلماء وقد ار:
 -0تلمهندس نبيع صن خلاان

مدير إدترة تلتخطيط وتلدرتصاا.

 ومن وزترة شنون م لصت تلشورى وتلنوتب:
.0



أخصائت شنون لصاا.

تلصيدة أ نان م مد علت

ار تل تماع من م لس تلشورى ةع من:

 -0تنصتـــــاذ م صن ميــــد مرهـــــون

تلمصــتشار تلقانـونت لشنون تلل ان.

 -6تلدةتــــور م مـــد عبدهللا تلدليمـــت

تلمصتشـــــار تلقانونت لشنون تلل ان.
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 -2تلدةتور عاــــر م مـــــد تلصـــــــائغ

تلمصتشار تلقتصـادي وتلمـالت.

 -4تلصيـــــد م مــــــد أ مـــــد عبـــــدهللا

أخصائت قانونت.

 بتباج أ خنش ســ طاسجنش تلصيد م مد رات م مد.

ثان ايا -رأي وزترة تلدولة لشنون تلةهرباء وتلماء:

ثاال طااابزط ة طا بطئااد طا تب عااش ا

أب اام

ا بع طارااخنب  ،ب ااي اسااج طانحااب

طاتخاي:
طا حسش طألباج ا ح ش طادب اس خ ش بطا خت 44

 .0نرل طا خه طا نتجش
م.ج/ي.
ف اس بكش  022كم

.5

ب ب طانرل ب خ ش تبز ن ش تصل طاج 509

س ب جخاب ت م  05بزط اسبي ب  52بزط أ
طاتبز ن ش ىاج ثالثش أ خم بنصف بدال
 .2تحس

ب ع طأل

 .4تبر
خئي

ي

رع طاسعش

خ

بم بطحد.

طا خئي ري طا سكش.

بناش راي طاتزب اد اا

ا

اق با اادة ح اخت باتكث

صاد

صخد ىنتخج طا خت طا تبر ة ري طا سكش.
بت

خكدبنخاد

بر خ تعسق بخا

كش طالست خ ش رهي

كش

 )MacDonaldطاب

خن ش ،أ خ طا زبد رهي

كش سخ نت جبب

Mott

بخم ،بطابك ل

طا حسي سس خ ىنت ب ط سز ت طدنج ،بتكس ش ب د خ  52،001س ب دبال أ

كي.

بأ ن خق طاع ل:
أ خ ب ت كس ش طا

بع طا باش

بل طابنك طالسال ي رهي اسج طانحب طاتخاي:
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تلتةلاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
تلتمويىىىىىىع تلمتىىىىىىا

عناصر تلمشروع

تلع ز /ائض

تل قيقة/تلتقديرية

(دولر أمريةت)

(دولر أمريةت)

(دولر أمريةت)

0

6

2

تزب ااد أنخب اال ب صا خ خت ب سحرختهااخ
حز ش ل)

41،111،111/-

ىن اااخت ح اااخت طا ااا بطاتبز اااع -
طابس

52،001،111/-

04،211،111/-

)04،511،111/-

41،111،111/-

د ب ب طانرل  -طاغ ل

09،911،111/-

طا ج بع

ك اخ با

02،521،111/-

051،111،111/

-

000،901،111/-

ااهخ اسااج

ثاال طااابزط ة أ طا حساش طألباااج اهااذط طا ا بع اد تاام ا

جسسي طا ب ى بطانبطل ،بطاتي كخنت تستهدف طستك خل بكش نرال طا اخه راي ج اع
نااخ ق طا سكااش بز ااخدة طاسااعش طاتبز ن ااش اس ااخه اتصاال ىاااج ثالثااش أ ااخم ،بأ طا حسااش
طألباج د أنجزت بنسبش تصل ىاج  %91ا طا ا بع ،ك اخ أب ام أ طاهادف ا
ذط طا

بع ستعبد اسج طال تصاخد طااب ني ا باالل طاسا اش راي تن اذ طا اخ ع

طفسااكخن ش بطاصاانخا ش بطا ااخ ع طألبا ى بخصااش ااع تاابر
بر خ تعسق بخست خدة طا رخبا

طابح ن

ذط طا ا بع ،رراد با

أ ج اااع طا ن اااذ

اهاااذه طا اااخ ع ااام ااا طا راااخبا

طا نخ صخت ب ا

اع طال ات ط خت االسات خدة ا

بااخا ب طابس جااي ا اابكش طا ااخه ررااد ب ا
طاد طسش .بر خ تعسق بعال ش

اابكش نراال ااخه حد ثااش.

طابحااا ن

ثال طاابزط ة
ك اااخ أ

جسااا

اذه طا نخ صاخت .بر اخ تعساق

ثاال طااابزط ة أ

بع طارخنب بطادام طابس ج

ااذط طا ا بع الزطل ااد
ررد ب

ثل طاابزط ة

أال اال ااش اساادام طابس جااي بهااذط طا ا بع ىذ ىن ا ا ض تتح س ا طا سكااش .أ ااخ ب اات

771

ى

طك طار خع طابخص ري تبني ثل ذه طا خ ع ررد أب م

بخ ااع ىاااج طاس خسااش طا خا ااش اسدباااش ،بأن ا رااي طاب اات طا ا ط

ثل طابزط ة أنا

اذط

اال طالساات خدة ا
سكاش طابحا

طار بض طا س ة طاتي ترد هخ ذه طا سساخت طا خا اش بطاتاي ت ات ك
بحصش سخ ش ر هخ.

ثال اثا -رأي تللـــــ نة:
نخ ت طاسجنش
ااا

حباااا

بع طارخنب ح

ت ّم طستع طض بجهاخت طانرا طاتاي دط ت

بااال أا اااخت طاسجناااش ،بطا ست اااخ طاراااخنبني ا ااا ب طاسجاااخ بطا ست اااخ

طال تصااخدي بطا ااخاي بااخا جس  ،بتتكاادت طاسجنااش اا سااال ش
طاناااخح ت
ب جس

اا بع طارااخنب

اا

طادساااتب ش بطارخنبن اااش بررـاااـخ اااا أي اجناااش طا ااا ب طات ااا ع ش بطارخنبن اااش
طا ب ى.

ب ااد طستع

اات طاسجنااش مشىىروع قىىانون بالتصىىديق على تتااقيىىاا تصتصىىناع

ووةالة تصتصناع وامان تصتصناع وبيم ن ع وامان بيم ن ىع لتمويىع مشىروع
ت صىىين وتطىىوير شىىبةة نقىىع تلميىىاه بىىين ةومىىة مملةىىة تلب ىىرين وتلبنىىإل تمصىىلمت
للتنميىىة تلمرت ىىق للمرصىىوم رقىىم  26لصىىنة  ،6102ببجاادت أ
هدف ىاج طا سخ ش ري ت ب ل
طاثخن ش  -ب

حكب ش

سكش طابح

بع تحس

بت ب

اا بع طارااخنب

بكش نرال طا اخه – طا حساش

بطابنك طفسال ي استن ش ،ادام طابن ش طال تصاخد ش

بطالجت خا اااش ،ااا باااالل تب اااد بت ك ااال ح اااخت ا ااا طا اااخه راااي ااابكش طانرااال
طا ئ س ش ري ط خك
بتس ش اتحس

بتس ش ري طا سكش ،بخف خرش ىاج تب اد بت ك ال بزطناخت اخه

طاسعش طاتبز ن ش ب بنش طف دطد بخا خه ،بتب اد ب اد ب اب أنخب ال

نراال طا ااخه بت ااخ بأ اابطل بتس ااش رااي نااخ ق طابح ا
طالست خ ش بب ش طن الق ب تخبعش طا

 ،بخف ااخرش ىاااج طابااد خت

بع بطاتد ق طا خاي اس

بع.

بتجااد طف ااخ ة ىاااج أ طا حسااش طألباااج اهااذط طا اا بع ااد أ
طا ب ى

بالل طا بطررش اسج

ااخ جساا

بع خنب بخاتصد ق اسج طت خ اخت طالستصانخع
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بطابكخاااش بطا ا خ ات ب اال
طابحاا
طات

ا بع ت ااب

اابكش نراال طا ااخه ب ا

حكب ااش

بطابنااك طفسااال ي استن ااش ،رااي دب طالنعرااخد طاعااخدي طاثخااا

سكااش

اا طا صااال

عي طاثخا .
بيتةون تلمشروع من خمس تتااقياا وهت:
 طت خ ش طالستصنخع.
 طت خ ش بكخاش طالستصنخع.
 طت خ ش

خ طالستصنخع.

 طت خ ش ب ع ألجل.
 طت خ ش

خ ب ع ألجل.
بع كب

بب بجل طالت خ خت رإ ت ب ل طا

:

بالل

تنوع :قرض بمبلغ  01،111،111دولر لتمويع تلتالت:
 .aطألا خل طا دن ش ،بت ل:
اس خه ري

 .iتب د بت ك ل  4ح خت
 22،091،111دبال  ،اسج أ
س

اسج رخبا

بكش طا خه بخابح

تم طبت خ طا ب د

بالل نخ صش رصب ة

طادبل طألا خت بخابنك.

 .iiد ب ب انرل طا خه بت خك
كذاك تم طبت خ طا ب د

ت

ش بخا سكش ،ب سغ  02،251،111دبال ،

بالل نخ صش رصب ة اسج رخبا

طادبل طألا خت بخابنك.
 .bب ش بدت طا
 .cطاتد ق طا خاي اس
 .dطالحت خ

 ،ب بسغ

بع ،ب بسغ  21،111دبال .
بع ،ب بسغ  21،111دبال .

ك خت طألسعخ ) ،ب بسغ  01،411،111دبال .

تلثانت :قرض بمبلغ  41،111،111دولر ،لتمويع تلعناصر تلتالية:
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س

 -0د ب ب انرل طا خه بت خك
ب تم طبت خ طا ب د

ش بخا سكش ،ب بسغ  22،051،111دبال ،

ت

بالل تر م طاع بض طاتي ستردم

طارخئ ش طا بتص ة

طا عت دة.
 -5طالحت خ

ك خت بأسعخ ) ،ب بسغ  2،541،111دبال .

ب برخ االت خ خت رإ :
 02خدة بخف خرش ىاج طاد بخجش ،بب سش

 )0تتااقية تلصتصناع تتتاف
الحق ،تنخبات تع ف بت س

بعض طاكس خت بطاعبخ طت طاتي ب دت

ري نصبص طالت خ ش ،اسج أ

ربم طابنك طابخئع) بتن ذ طا ن آت بررخ

االت خ ش بتكس ش ال تتجخبز  41،111،111دبال
طا ت ي
سنش بعد

ئش طاكه بخت بطا خت ) بدرع ث

أ

كي ،ب ربم

طت طا ن آت بالل 02

ي رت ة ىادطد دتهخ  4سنبطت ب بسغ ىج خاي ب د ه

 000،200،242دبال ط أ

ك خ ،ب ب بسغ ترد ي ،بس تم تحد د ث

طاب ع بص ش خ عش بنهخئ ش اند ىت خم تن ذ بنخت طا ن آت بح

ت

ج بع طاتكخا ف بخف خرش ىاج خ ش طا بم طا نصبص اس ري طا خدة
)9

ذه طالت خ ش ،ب كب سدطد ث

طاب ع اسبنك طابخئع) ري ثالث

س خ نصف سنبي تتخاي ،ب تم درع أبل س بعد ستش أ ه

تخ

طنتهخت رت ة طفادطد ب ي  4سنبطت.
ك خ رصست طالت خ ش بعض طا سخئل بطألحكخم طا تعسرش بخف ط طت طاتي
جل أ

رد هخ طا ت ي ،بحخالت طفبالل بخالاتزط خت طا

ب بجل طالت خ ش ،بتخ

دببل طالت خ ش ح ز طان خذ بىاغخت طاع ل بهخ،

بآا ش تسب ش طا نخزاخت طاتي د تن ت ب
ألحكخم طا
بد ت

ب ش

طا

ر  ،بت س

طالت خ ش برخ

عش طفسال ش.
طا سحق

ا كبنختهخ ،ب ن خ ت

م  )0بطص خت طا ن آت بطار ش طاترد ش
طا سحق
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م  )5اسج بصف طا

بع ،بطا سحق

م  ) 2اسج ص غش طا أي طارخنبني اس ست خ طارخنبني اه ئش طاكه بخت
بطا خت طا ت ي) ب ت طست خت طالت خ ش اإلج طتطت بطاربطاد طادستب ش
بطارخنبن ش طاالز ش ،ب د ب
حكب ش

سكش طابح

طا سحق

م  )4ص غش طت خ ش طا

بطابنك ،بأب ط طا سحق

طارخنبني اس ست خ طارخنبني احكب ش
 )6تتااقية وةالة تلصتصناع تتتاف

خ ب

م  )2ت

سكش طابح

طا أي

طا خ ).

 02خدة بخف خرش ىاج طاد بخجش
بعض طاعبخ طت

ب سحر  ،ىذ تنخبات بطد طالت خ ش تع ف بت س

بطاكس خت طابط دة ري س خق نصبص طارخنب  ،ب بطررش طا
ئش طاكه بخت بطا خت طابك ل) بعد طات خب

خم

ر

اسج

ع طابنك طفسال ي

استن ش طا بكل) بخاتعخ د ع طا رخبل طاذي تم طبت خ ه اتن ذ ن آت
بع ت ب

بكش نرل طا خه بخابح

طست خ ش اسر خم بتا خل طف

طف اسج تن ذ طا ن آت .بذاك بتكس ش ال

تتجخبز  41،111،111دبال أ
سنبطت

تخ

طا رخبل

كي ،بال تتعدى رت ة طاتن ذ 4

طاتب ع أب

طا بكل ،اسج أ تكب

أي تخ

خثسش اس بطص خت طاتي حددت ري طا سحق

ب سزم طاعرد طا رخبل بخاتت

تت

بخف

ري طا بطص خت بدب ىذ
رخ اسج تع

م  ،)0ب تم

ة ب بجل طابكخاش ا

طا بكل،

خ ال اسج طا ن آت .ك خ نصت

اسج ادم ىج طت أي تعد ل طب تغ
طا

الحق بطرق اس

بطص خت طا ن آت ب بجل طاعرد طا ب م ع

تسس م طا ن آت ىاج طابك ل بخ

طاتغ

بكذاك البت خ

كش

اسج طاعرد أب تخ
كتبل

طا بكل ،بأ

ئش طاكه بخت بطا خت بك ال ان أ

طف اسج تن ذ طا ن آت كجهش

طاتسس م أب

رش اسج طا

بطرق

خ ر خ تعسق
بع ،ك خ

ب نت أحكخم طاسحل

طا بسغ طا عت د ،ر ال ا ىازطم طابك ل بترد م

ترخ

حبل تن ذ طا

بع بطاتعب ض ا طابسخئ  ،بب نت طالت خ ش

تخ

ن خذ خ ،بطاذي كب
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تخ

ن خذ طت خ ش طالستصنخع،

بطاتتك د اسج أ

عش طفسال ش ي طاتي تب ع اهخ

أحكخم طا

طالت خ ش بت س خ ،بحددت آا ش تسب ش طابالرخت ب
ط ت ل طا سحق
بصف طا

م  )0بطص خت طا

ر  ،بد

طا

بع ،بطا سحق

م )5

بع.

 )2تتااقية امان تلصتصناع بتتتاف

 2بطد ر ال ا طاد بخجش،

ب د نصت طا خدة  )0اسج أ
خنخ غ

د نخ أصس خ

طا خ

عسق اسج

طاه ئش ك خ اب كخ

بغ

خبل اإلاغخت ،بأ

تربم طاه ئش بخابرخت ري طا بطا د طا حددة بكل طا بخاغ طا ستحرش اس هخ
ب بجل طت خ تي طالستصنخع بطابكخاش بر خ تصل به خ .أ خ طا خدة
 )5ررد تنخبات س ب أحكخم طالت خ ش اسج غ
طا حس ش ،بكذاك تسب ش طا نخزاخت بد خ
طا بطد

 )2 -2بت

خ

طاربطن

بالل طاتحك م .بنصت

طا بخاغ طا ستحرش اسبنك ب بجل طت خ تي

طالستصنخع بطابكخاش أب خ تصل به خ س تم تحب سهخ بخاكخ ل بتي
ا سش خبسش استحب ل حدد خ طابنك ،بخف خرش ىاج طاتعهد بخال تنخع ا
أي ا ل د ع ل أب ع ق تن ذ طا
طالستصنخع بطابكخاش ،بك ش ب
بانخب

طا

بع أب ت ب ق طت خ تي

رش طفب خ

بن خذ طالت خ ش

ر .
 02خدة بخف خرش ىاج طاد بخجش ،بكذاك

 )4تتااقية بيم ن ع بتتتاف

بعض طاكس خت

 4الحق ،ب د تنخبات ذه طا بطد تع ف بت س

بطاعبخ طت طاتي ب دت ري س خق نصبص طالت خ ش ،بأ
ببنخت اسج سل طابك ل
بخا سحق
أ

طت طا بطد طا ب نش

م  )0بذاك ب بسغ ال تجخبز  41،111،111دبال

كي ،بأ
بسهخ طا

ئش طاكه بخت بطا خت) ب

ربم طابنك

ب عهخ ا ب عخ ألجل ع ترس

رخ ب

نهخ ط

طاث

تم درع ط سخ ث

ب

ب بأحكخم

طاب ع اسبنك بالل

 02سنش بذاك بعد رت ة ىادطد دتهخ  4سنبطت ،ببهخ ش بم عخدل
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طاسع طاسخئد بالل رت ة طفادطد .ب د رصست طالت خ ش بعض طا سخئل
بطالحكخم طا تعسرش بتبك ل طاه ئش ا
طت ،بتخ

طا

دببل طالت خ ش ح ز طان خذ بىاغخت طاع ل بهخ ،بآا ش

تسب ش طا نخزاخت طاتي د تن ت ب
ألحكخم طا

طا

عش طفسال ش .ب د ت

طا بطد ،بطا سحق

م  )5بصف طا

ص غش طف جخل ،بطا سحق
طا

طت طا بطد بتسس هخ بأدطت ث
ر  ،بت س

طالت خ ش برخ

طا سحق

م  )0بصف

بع ،بطا سحق

م )2

م  )4ص غش طارببل ،بطا سحق
ترس

ب طاعخ ش اسب ع ألجل

م )2

طاث  ،بطا سحق  )2ص غش

طا أي طارخنبني اس ست خ طارخنبني اه ئش طاكه بخت بطا خت ،بطا سحق
م  )0ص غش طت خ ش طا

حكب ش

خ ب

طفسال ي استن ش ،بأب ط طا سحق
ا ست خ طارخنبني احكب ش

سكش طابح

بطابنك

م  )4ص غش طا أي طارخنبني
طا خ ).

سكش طابح

 )5تتااقية امان بيم ن ع بتتتاف

 2بطد بد بخجش ،ب د نصت

طا خدة  )0اسج ط

طا خ

ئش

طاكه بخت بطا خت ك خ اب كخ

د نخ أصس خ

بغ

حكب ش

سكش طابح

خنخ غ

)

عسق اسج

خبل اإلاغخت ،بأ تربم طاه ئش بخابرخت ري طا بطا د طا حددة بكل

طا بخاغ طا ستحرش اس هخ ب بجل طت خ ش ب ع ألجل بر خ تصل به خ.
ط خ طا خدة  )5ررد تنخبات س ب أحكخم طالت خ ش اسج غ
طاربطن

طا حس ش ،بكذاك تسب ش طا نخزاخت بد خ

بررخ فج طتطت طاتحك م طابط د ذك خ ري طا
طفسال ي استن ش .ري ح
سكش طابح

ت

بالل طاتحك م
ب

طاعخ ش اسبنك

نت طا بطد  )2 -2تعهد حكب ش

ثسش ري بزط ة طا خا ش طا خ ) بخال تنخع ا طي

ا ل د ع ل طب ع ق تن ذ طا
بك ش ب

خ

بع أب ت ب ق طت خ ش ب ع ألجل،

رش طفب خ  ،بن خذ طالت خ ش ،بانخب
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طا

ر .

بالل

طجعش أحكخم طالت خ خت أنهخ ال تتعخ ض ع

ببجدت طاسجنش

أحكخم طادستب  ،بتهدف ىاج تحس

سزم

استصد ق اس هخ صدب

بت ب

بكش نرل طا خه بخا سكش ،بأن

خنب ىا خال احكم طا ر ة طاثخن ش

طا خدة  )20بطا ر ة أ)

طادستب طاتي أبجبت أ ُتعرد طار بض طاعخ ش برخنب .

طا خدة )014

بتجد طف خ ة ىاج أ طاسجنش بخ بت بزط ة طادباش ا ب طاكه بخت بطا خت
 02نخ

بتخ

طاثخاثش ا
اتخ

ة

5104م ب ت تزب د خ ب أي طابزط ة كتببخ حبل ت خص ل طا خدة
طت خ ش طالستصنخع ببخألبص طا ر ة  )5با خ ىذط كخ

طالت خ ش ،ح

ى

سبت ب 5102م ري ح

بع طارخنب أح ل ىاج طاسس ش طات
أ طالت خ ش ب عش بتخ

 09خ

نخك ت د د

ع ش بتخ

،5102

5
خ عني

ب ستش أ ه اسج تب ع ذه طالت خ ش؛ ب د طستس ت طاسجنش أي بزط ة طادباش
ا ب طاكه بخت بطا خت بتخ
ر

ب خل طابنك طفسال ي استن ش طاجبطبي بطاذي

طار
–

 00خ ب 5104م

طا ذكب

نر ط اس

طا

رق أي طابزط ة) ،بطا ب م
ىاج ادم ن ش طابنك فاغخت

بع ب كل ب عي ،ك خ ح

طاب خل طاه ئش

ئش طاكه بخت بطا خت – اسج بطصسش طفج طتطت الستك خل طا بطررخت طارخنبن ش
ة طاسحل

طاالز ش فاال ن خذ طالت خ خت ب بخ

بصصخت طا

بع بت ل

ر صش.

رتب اعا -تختيار مقرري تلمواوع تنصلت وتل تياطت:
ىا خال انص طا خدة ) 29
طبت خ كل

طاالئحش طادطبس ش ا جس

طا ب ى  ،طت رت طاسجنش اسج

:

 -0تلدةتورة عائشة صالم مبارإل
 -6تلدةتور عبدتلعزيز صن أبع
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مقررت أصليـــــاا.
ا
مقررت ت تياط ايـا.
ا

صا -توصية تلل نة:
خام ا
 .0تلموت قىىة مىىن يىىد تلمبىىدأ عل ى مشىىروع قىىانون بالتصىىديق عل ى تتااقيىىاا
تصتصناع ووةالة تصتصناع وامان تصتصناع وبيم ن ع وامان بيم ن ىع
لتمويىىع مشىىىروع ت صىىين وتطىىىوير شىىىبةة نقىىع تلميىىىاه بىىين ةومىىىة مملةىىىة
تلب رين وتلبنإل تمصلمت للتنمية تلمرت ق للمرصوم رقم  26لصنة .6102
 .6تلموت قة عل موتد مشروع تلقانون تلوتردة تاصيلا ت تل دوع تلمر ق.

وتنمر معروض عل تلم لس تلموقر لتخاذ تللزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

710

رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع ألجل وضمان بيع

ألجل لتمويل مشروع حتسني وتطوير شبكة نقل املياه بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية
املرافق للمرسوم رقم  62لسنة 2013
نصوص موتد مشروع تلقانون

نصوص تلموتد

توصية ل نة

نصوص تلموتد

ةما وردا من تل ةومة

ةما أقرها م لس تلنوتب

تلشنون تلمالية وتلقتصادية

ةما أقرتها تلل نة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

ن ىىىىىن مىىىىىد بىىىىىن عيصىىىىى

ع خلياىىىىىة

ملإل مملةة تلب رين

دون تعديل

دون تعديل

بعد طال الع اسج طادستب ،

ن ىىىىىن مىىىىىد بىىىىىن عيصىىىىى
ملإل مملةة تلب رين

باسااااج طت خ ااااخت طستصاااانخع ببكخااااااش
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ع خلياىىىىىة

نصوص موتد مشروع تلقانون

نصوص تلموتد

توصية ل نة

نصوص تلموتد

ةما وردا من تل ةومة

ةما أقرها م لس تلنوتب

تلشنون تلمالية وتلقتصادية

ةما أقرتها تلل نة

طستصاااانخع ب اااا خ طستصاااانخع بب ااااع
ألجاااال ب اااا خ ب ااااع ألجاااال ات ب اااال
ااا بع تحسااا
طا اااخه بااا

بت اااب

حكب ااااش

بعد طال الع اسج طادستب ،

ااابكش نرااال

باسااااج طت خ اااااخت طستصاااانخع ببكخااااااش

سكاااش طابحاااا

طستصاااانخع ب اااا خ طستصاااانخع بب ااااع

بطابناااااك طفساااااال ي استن اااااش طا ب عاااااش
بتخ
أا

 09خ
جس ا

ألجاااال ب اااا خ ب ااااع ألجاااال ات ب اااال

،5102

طا ااب ى ب جس ا

ااا بع تحسااا

طاناابطل

طا اااخه باااا

طارخنب طآلتي نص  ،ب اد صاد نخ اس ا

بت اااب

حكب اااش

ااابكش نرااال

سكااااش طابحاااا

بطابناااااك طفساااااال ي استن اااااش طا ب عاااااش

بأصد نخه:

بتخ
أا

 09خ
جس ا

،5102

طا ااب ى ب جس ا

طاناابطل

طارخنب طآلتي نص  ،ب اد صاد نخ اس ا
بأصد نخه
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نصوص موتد مشروع تلقانون

نصوص تلموتد

توصية ل نة

نصوص تلموتد

ةما وردا من تل ةومة

ةما أقرها م لس تلنوتب

تلشنون تلمالية وتلقتصادية

ةما أقرتها تلل نة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

دون تعديل

دون تعديل

صُبدق اسج طت خ خت طستصنخع ببكخاش

صُبدق اسج طت خ خت طستصنخع ببكخاش

طستصاااانخع ب اااا خ طستصاااانخع بب ااااع

طستصنخع ب

ألجاااال ب اااا خ ب ااااع ألجاااال ات ب اااال

خ

ب ع ألجل ات ب ل

بع تحس

بكش نرل

ااا بع تحسااا
طا اااخه بااا

بت اااب

حكب ااااش

ألجل ب

ااابكش نرااال

طا خه ب

سكاااش طابحاااا

بطابناااااك طفساااااال ي استن اااااش طا ب عاااااش
بتااخ

 09ااخ

بطابنك
بتخ

 ،5102بطا طررااش

اهذط طارخنب .

خ

بت ب

حكب ش
طفسال ي

 09خ

اهذط طارخنب .
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طستصنخع بب ع

سكش طابح
استن ش

طا ب عش

 ،5102بطا طررش

نصوص موتد مشروع تلقانون

نصوص تلموتد

توصية ل نة

نصوص تلموتد

ةما وردا من تل ةومة

ةما أقرها م لس تلنوتب

تلشنون تلمالية وتلقتصادية

ةما أقرتها تلل نة

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

دون تعديل

دون تعديل

اسج ئ

جسا

طاابز طت بطاابز طت

 -كل ر خ بصا  -تن اذ اذط طاراخنب ،

 -كل ر خ بص  -تن ذ ذط طارخنب ،

ب ع اال باا طاتبااخ ط اا طا اابم طاتااخاي
اتخ

ن

اسج ئ

جس

طابز طت بطابز طت

ب ع ل ب طاتبخ ط
اتخ

ه ري طاج دة طا س ش.

711

ن

طا بم طاتخاي

ه ري طاج دة طا س ش.

التاريخ 7 :ديسمبر 1071م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

تلمواوع :مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بالتصديق عل تتااقياا تصتصناع

ووةالة تصتصناع وامان تصتصناع وبيم ن ع وامان بيم ن ع لتمويع مشروع
ت صين وتطوير شبةة نقع تلمياه بين ةومة مملةة تلب رين وتلبنإل تمصلمت
للتنمية ،تلمرت ق للمرصوم تلملةت رقم ( )26لصنة .6102
ت ية طيبة وبعد،

بتخ

 52نبر ب 5102م ،أ رق عخاي طاس د اسي ب صخام طاصخام ئ

طا جس ،

كتخب

م  090ص ل ت ق /ف  2د  ،)4نسبش

مشروع

قانون رقم ( ) لصنة ( ) بالتصديق عل تتااقياا تصتصناع ووةالة تصتصناع
وامان تصتصناع وبيم ن ع وامان بيم ن ع لتمويع مشروع ت صين وتطوير
شبةة نقع تلمياه بين ةومة مملةة تلب رين وتلبنإل تمصلمت للتنمية ،تلمرت ق
للمرصوم تلملةت رقم ( )26لصنة 6102م ،ىاج اجنش طا ب
بطارخنبن ش ،بذاك ا نخ ت

بىبدطت طا الحرخت اس

بطال تصخد ش.
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اسجنش طا ب

طات

عش
طا خا ش

ببتخ

 0ديصمبر 6102م ،اردت اجنش طا ب طات

تلصادس ،ح

ط سعت اسج

ع ش بطارخنبن ش طجت خاهخ

بع طاراخنب طا اذكب ة ،بطالت خ اخت ،ب ا ط

جسا

طانبطل ب تن  ،بذاك بح ب طا ست خ طارخنبني بخا جس .
بطنتهت طاسجنش – بعد طا دطباش بطانرخش – ىاج ادم بخا ش

بع طاراخنب ا باخد

بأحكخم طادستب .

رأي تلل نة:
ت ى طاسجنش سال ش مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بالتصديق عل تتااقياا
تصتصناع ووةالة تصتصناع وامان تصتصناع وبيم ن ع وامان بيم ن ع
لتمويع مشروع ت صين وتطوير شبةة نقع تلمياه بين ةومة مملةة تلب رين
وتلبنإل تمصلمت للتنمية ،تلمرت ق للمرصوم تلملةت رقم ( )26لصنة ،6102
طانخح ت

طادستب ش بطارخنبن ش.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل
تشجيع وحماية االستثمارات بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية تركيا ،المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )60لسنة 6102م.
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التاريخ  21 :مايو 1024م

التقرير اخلامس والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية
االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا
املرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة 1024م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/289ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 6مايو 9104م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية تركيا املرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة 1024م ،على أن تتم
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد
أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها اخلامس والعشرين املوافق  00ماايو
9104م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس( .مرفق) رأي وزارة املالياااة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة املالية ،وقد حضر كل من:
 .2السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .1الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات الثنائية.
رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.

 .3السيد عبدالكرمي حممد بوعالي
 .4الشيخ عبداهلل بن إبراهيم آل خليفة

اقتصادي بوزارة املالية.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية ،مع اإلشارة إىل أنه يتوجب عند عرض املشروع بقاانون
على اجمللس ،أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء اجمللس ،نظرًا ملا نصت عليه املادة ( )01من
االتفاقية بشأن نفاذ هذه االتفاقية بأثر رجعي.
حيث مت النص يف البند ( )0من املادة (  )01على:
(  -0يبدأ نفاذ هذه االتفاقية من تاريخ تبادل الطرفني املتعاقدين وثائق التصديق على هذه
االتفاقية ،ويسري نفاذ هذه االتفاقية ملدة عشر ( )01سنوات ،ويستمر نفاذها بعد ذلك،
ما مل يتم إهناؤها وفقًا ألحكام الفقرة ( )9من هذه املادة ،وتسري هذه االتفاقياة علاى
االستثمارات القائمة وقت نفاذها ،باإلضافة إىل االستثمارات اليت متت أو اكتسبت بعاد
ذلك( ).مرفق)
ثالثـًا :ملخص رأي املستشار االقتصادي واملايل مبجلس الشورى:
ليست هناك أية التزامات مالية على الطرفني يف هذه االتفاقية ،وليست هناك عائدات
مالية مباشرة متوقعة من هذه االتفاقية( .مرفق)
رابعـًا :ملخص رأي وزارة املاليــة:
بينت وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تشجيع ومحاية استثمارات ماواطين
وشركات كال الدولتني املوقعتني يف أراضي البلد اآلخر ،وذلك من خالل توفري األساس
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واألطر اليت من شأهنا املسامهة يف تشجيع التعااون املشاترك يف اجملااالت االقتصاادية
واالستثمارية والتجارية والصناعية ،كما يلتزم الطرفان املتعاقادان مبعاملاة اساتثمارات
الطرف اآلخر على أراضيه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدويل ومبا يضمن تاوفري
الضمانات الالزمة حلماية االستثمارات وحرية انتقال رؤوس األماوال وكافاة حقاو
املستثمرين يف البلدين ،وأوضح ممثلو الوزارة أهم واردات مملكة البحرين مان ههورياة
تركيا وهي :األقمشة ،واملالبس ،واملواد الغذائية ،واملعادن ،ومعدات النقل .وأهم صادراهتا
هي :خامات احلديد ومركزاهتا ،وألواح األملنيوم غري املخلوط ،واحلديد ،واملباين املسابقة
الصنع أو التجهيز من زجاج ليفي( .مرفق)

خامسـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوين لشاؤون
اللجان باجمللس والذي أشار إىل أنه يتوجب عند عرض املشروع بقانون على اجمللس ،أن
يتم التصويت بأغلبية أعضاء اجمللس ،نظرًا ملا نصت عليه املادة ( )01من االتفاقية بشاأن
نفاذ هذه االتفاقية بأثر رجعي.
وقد اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلاى
رأي املستشار االقتصادي واملايل مبجلس الشورى ،كما اطلعت على رأي جلنة الشاؤون
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القاانون مان
الناحيتني الدستورية والقانونية ،مع اإلشارة إىل أنه يتوجب عند عرض املشروع بقاانون
على اجمللس ،أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء اجمللس ،نظرًا ملا نصت عليه املادة ( )01من
االتفاقية بشأن نفاذ هذه االتفاقية بأثر رجعي.
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وتتألف االتفاقية – فضالً عن الديباجة – من ( )01مواد ،حيث تضمنت املادة ()0
من االتفاقية تعريف ألهم ما ورد هبا من مصطلحات ،فيما أكدت املادتان ( )9و( )3على
ضرورة توفري احلماية الالزمة الستثمارات مستثمري البلدين وتقدمي املعونة العادلاة ااا،
وتناولت املادتان )4( ،و( )5األحكام املتعلقة بنزع ملكية االستثمارات والتعويض عان
اخلسائر اليت قد تتعرض اا بسبب حرب أو نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية أو بسابب
حاالت أخرى مشاهبة ،والسماح ملستثمري الطارفني بارجراء التحاويالت املرتبطاة
باالستثمارات.
أما املادة ( )6فقد بينت حلول الطرف املتعاقد حمل املستثمر يف ممارسة حقوقاه ،يف
حني خصصت املادتان ( )7و( )8أحكام تسوية املنازعات سواء تلك اليت تنشاأ باني
الطرفني املتعاقدين أو اليت تنشأ بني أحد الطرفني املتعاقدين ومستثمر تابع للطرف املتعاقد
اآلخر فيما يتعلق باستثمارات ذلك املستثمر أم خبصوص تفسري وتطبيق االتفاقية.
وأخريًا قررت املادتان ( )2و( )01األحكام اخلتامية لالتفاقية فيما يتعلاق مبجاال
تطبيقها ودخواا حيز النفاذ ومدهتا.
وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية مان
املادة ( )37من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القاانوين مشاروع قاانون
بالتصديق على هذه االتفاقية ،والذي يتألف -فضالً عن الديباجة -من مادتني ،تضامنت
األوىل التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.
ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
ههورية تركيا املرافق للمرسوم رقم ( )90لسنة 9104م ،واملوافقة على مواد املشروع
كما وردت يف اجلدول املرفق.
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سادسـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 32من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .2سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا أصليــــًا.

 .1سعادة األستـاذ إبراهيم حممد بشمي

مقررًا احتياطيـًا.

سابعـًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فرن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيعومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا
املرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة 1024م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة آل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا
املرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة 1024م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي الوارد  -املوافقة على قرار جملس النوابيف كلمة (انقرة) لتصبح بتصحيح اخلطأ اإلمالئي الوارد
يف كلمة (انقرة) لتصبح
(أنقرة).
(أنقرة).

وعلى ذلك يكون نص الديباجة وعلى ذلك يكون نص الديباجة
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
بعد التعديل:
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة بعد التعديل:
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة حنن محد بن عيسـى آل خليفـة ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية بعد االطالع على الدستور،
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ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

االستثمارات بني حكومة مملكاة وعلى اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية وعلى اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكاة
البحرين وحكومة ههورية تركيا ،االستثمارات بني حكومة مملكاة االستثمارات بني حكومة مملكاة البحرين وحكومة ههورية تركيا،
املوقعة يف مدينة انقارة بتااريخ البحرين وحكومة ههورية تركيا ،البحرين وحكومة ههورية تركيا ،املوقعة يف مدينة أنقـرة بتااريخ
 05فرباير ،9116
املوقعة يف مدينة أنقـرة بتااريخ املوقعة يف مدينة أنقـرة بتااريخ  05فرباير ،9116

أقر جملس الشورى وجملس النواب
 05فرباير ،9116
أقر جملس الشورى وجملس النواب  05فرباير ،9116
القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:
القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي الوارد  -املوافقة على قرار جملس النوابيف كلمة (انقرة) لتصبح بتصحيح اخلطأ اإلمالئي الوارد
يف كلمة (انقرة) لتصبح
(أنقرة).
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املادة األوىل

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

(أنقرة).
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

صُود على اتفاقية تبادل تشجيع صُود على اتفاقية تبادل تشجيع
ومحاية االستثمارات بني حكوماة ومحاية االستثمارات بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة ههورية مملكة البحرين وحكومة ههورية
تركيا ،املوقعة يف مديناة انقارة تركيا ،املوقعة يف مدينة أنقرة
بتاااااااااااااريخ بتاريخ
 05فرباير  ،9116واملرافقة اذا  05فرباير  ،9116واملرافقة اذا
القانون.
القانون.

صُود على اتفاقية تبادل تشجيع
التعديل:
صُود على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة
ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ههورية
مملكة البحرين وحكومة ههورية تركيا ،املوقعة يف مدينة أنقرة
تركيا ،املوقعة يف مدينة أنقرة بتاريخ
 05فرباير  ،9116واملرافقة اذا
بتاريخ
 05فرباير  ،9116واملرافقة اذا القانون.

القانون.
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

 إحالل عبارة (وينشر يف  -املوافقة على قرار جملس النواباجلريدة الرمسية) حمل عبارة برحالل عبارة (وينشر يف
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املادة الثانية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

(ويعمل به اعتبارا من اليوم

اجلريدة الرمسية) حمل عبارة

التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة

(ويعمل به اعتبارا من اليوم

الرمسية).

التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الرمسية).

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
التعديل:

على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به اعتبارا من هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
الرمسية.
الرمسية.
الرمسية.
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التاريخ 77 :مايو 1071م

احملرتم

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

تلمواوع :مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بالتصديق عل تتااقية تبادع تش يم
ةومة مملةة تلب رين و ةومة

و ماية تلصتثمارتا بين

مهورية ترةيا،

تلمرت ق للمرصوم رقم ( )60لصنة .6104

تلصلم عليةم ور مة هللا وبرةاته،،

بتخ

 2خ ب 5104م ،أ رق عخاي طاس د اسي ب صخام طاصخام ئ
كتخب

م 942ص ل ت ق /ف  2د  ،)2نسبش

طا جس ،

مشروع قانون رقم ( )

لصنة ( ) بالتصديق عل تتااقية تبادع تش يم و ماية تلصتثمارتا بين ةومة
مملةة تلب رين و ةومة

مهورية ترةيا ،تلمرت ق للمرصوم رقم ( )60لصنة

 ،6104ىاج اجنش طا ب طات

ع ش بطارخنبن ش ،بذاك ا نخ ت بىبدطت طا الحرخت

اس اسجنش طا ب طابخ ج ش بطادرخع بطأل

711

طاب ني.

 00مايو 6104م ارادت اجناش طا ا ب طات ا ع ش بطارخنبن اش طجت خاهاخ

ببتخ

تلثىىانت وتلعشىىرين ،ح ا ط سعاات اسااج

ا بع طارااخنب طا ااذكب  ،بطالت خ ااش ،بذاااك

بح ب طا ست خ طارخنبني بخا جس .
بطنتهت طاسجنش – بعد طا دطباش بطانرخش – ىاج ادم بخا ش

بع طاراخنب ا باخد

بأحكااخم طادسااتب  ،ااع طف ااخ ة ىاااج أنا تبجاال انااد اا ض طا ا بع برااخنب اسااج
طا جسا  ،أ
)01
ح

ااتم طاتصااب ت بتغسب ااش أا ااخت طا جسا  ،نرا ط ا ااخ نصاات اس ا طا ااخدة

طالت خ ش ب ت ن خذ ذه طالت خ ش بتث
تم طانص ري طابند )0

 -0بدأ ن خذ ذه طالت خ ش

جعي.

طا خدة  )01اسج:
تخ

تبخدل طا

ذه طالت خ ش ،ب س ي ن خذ ذه طالت خ ش ا دة ا
ذاك ،خ ام تم ىنهخ خ بررخ ألحكخم طا ر ة )5

ر

طا تعخ د

بثخئق طاتصد ق اساج

 )01سنبطت ،ب ست

ن خذ خ بعد

ذه طا اخدة ،بتسا ي اذه طالت خ اش

اسااج طالسااتث خ طت طارخئ ااش ب اات ن خذ ااخ ،بخف ااخرش ىاااج طالسااتث خ طت طاتااي ت اات أب
طكتسبت بعد ذاك).
رأي تلل نة:
ت ى طاسجنش سال ش مشروع قانون رقم ( ) لصىنة ( ) بالتصىديق على تتااقيىة
تبىىىادع تشىىى يم و مايىىىة تلصىىىتثمارتا بىىىين ةومىىىة مملةىىىة تلب ىىىرين و ةومىىىة
مهوريىىة ترةيىىىا ،تلمرت ىىىق للمرصىىىوم رقىىم ( )60لصىىىنة  ،6104ااا طاناااخح ت
طادستب ش بطارخنبن ش.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير

لجنة

حقوق

اإلنسان

بخصوص مشروع قانون بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ()6
لسنة 6102م.
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تلتاريخ 60 :مايو 6104م

تقرير جلنة حقوق اإلنسان
حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،
املرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2014م

مقدمة:
بتخ

 2خ ب 5104م ،بب بجل طاب خل

م  944ص ل ح ى /ف  2د

 ،)4أحخل صخحل طا عخاي طاس د اسي ب صخام طاصخام ئ
ىاج اجنش حربق طفنسخ نسبش

جس

طا ب ى

مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بإنشاء

تلمنصصة تلوطنية ل قوق تمنصان ،تلمرت ق للمرصوم رقم ( )6لصنة 6104م؛
ا نخ ت بد طست بىادطد تر

ب تن

ت

طا ب .

717

نـخ أي طاسجنش اع

اسج طا جس

ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -0تدط ست طاسجنش

بع طارخنب – آنف طاذك – ري طالجت خاخت طاتخا ش:

الرقم

االجتماع

التاريخ

0

تلعاشر

 00مايو 6104م

5

تل ادي عشر

 02مايو 6104م

 -6ط سعت طاسجنش أثنخت د طستهخ ا
أ.
ب.

بع طارخنب  ،اسج طابثخئق طا تعسرش ب ب ي:

بع طارخنب ب ذك ت طف
ئ خت طاجهخت طا عن ش ب
جس

خح ش.

بع طارخنب بطا ررش بر ط

ج.

ط

د.

ئ خت بزط ة طابخ ج ش ببصبص

طانبطل ببصبص

ه .طا أي طارخنبني اسجنش طا ب
طارخنب .
 -2بتخ

(مر ق)

بع طارخنب .
طات

(مر ق)

بع طارخنب .

(مر ق)

ع ش بطارخنبن ش ببصبص

بع

(مر ق)

 05خ ب 5104م بخ بت طاسجنش طاج ع خت طاحرب ش طاتخا ش اتزب د خ

ب الحرختهخ حبل

بع طارخنب :

أ .م موعة تلب رين ل قوق تمنصان.
ب .تل معية تلب رينية ل قوق تمنصان.
ج .معية تل رياا تلعامة وتلديمقرتطية.
د.

جس

طانبطل.

معية ةرتمة ل قوق تمنصان.

هـ .معية مبادئ ل قوق تمنصان.
و .معية تلب رين لمرتقبة قوق تمنصان.
ز .مرةز تلمنامة ل قوق تمنصان.
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ام َّ
تتسق طاسجنش ىال الحرخت تل معية تلب رينية

بحتج احرش ىادطد ذط طاتر
ل قوق تمنصان (مر ق).

طاجهخت ذطت طاعال ش:

 -4دات طاسجنش ىاج طجت خاختهخ اددط
 -وزارة اخلارجية :حيث حضر ممثالً عنها:

مدير إدارة الشؤون العربية،

 .1السيد  /أحمد عبدهللا الهاجري

مدير اإلدارة القانونية باإلنابة.
 .2السيد  /علي إبراهيم السيسي

 -وزارة حقوق اإلنسان :ح

ح

مستشار باإلدارة القانونية.

ثال انهخ:
مدير تلشنون تلقانونية وتلتااقياا

 .0تلصيد  /م مد معة زيم

لشنون قوق تمنصان.

 -املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان :ح

ثال انهخ:

ح

نائب رئيس

 .1تلصيـد  /عبـدهللا أ مـــد تلـدرتزي
تلمنصصة.
 .2تلمصتشار تلدةتور أ مد عبدهللا ر ان


خ ك ري طجت خع طاسجنش

تنمين تلعام للمنصصة.

طأل خنش طاعخ ش:

 .0تلدةتور عصام عبدتلوهاب تلبرزن ت

تلمصتشار تلقانونت للم لس.

 تباج أ خنش س طاسجنش تلصيد وتد مهدي م اوظ أ
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س طاسجنش.

ً

ثانيا :آراء اجلهات:
 .1وزارة اخلارجية:

أبدى
ب ت
طا

ثسب بزط ة طابخ ج ش تبطررهم اسج خ طنتهج ىا
بع طارخنب ،

رد

ط

طال ت طحخت طاتخا ش ري ى خ

جس

طانبطل

طاتحس نخت اسج

بع:

طاد بخجش:
 -طف خ ة ىاج طارخنب

م  )55اسنش  5100بخاتصد ق اسج طت خ ش حربق

طأل بخص ذبي طفاخ ش.
 -بخف خرش ىاج طا سبم

م  )4اسنش  0991ب ت طالن

خم ىاج طالت خ ش طادبا ش

اسر خت اسج ج ع أ كخل طات ز طاعنص ي اعخم 0922م.
طا خدة :)05
● الفقرة (أ) والتي تنص فيما تنص عليه على  ":المشاركة في وضع وتنفيذ
خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على مستوى المملكة"
وأخذاً في االعتبار قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )10لسنة  1071الذي
نص على إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان ،وعهد في مادته الثالثة
إلى هذه اللجنة اختصاص " إعداد خطة وطنية لحقوق اإلنسان على مستوى
الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها " فإنه إن لم يكن
مقصو ًدا بالفقرة (أ) من المادة ( )71إلغاء االختصاص المحدد للجنة التنسيقية،
فيمكن النظر في أن تكون صياغة الفقرة على النحو اآلتي ":اإلسهام في وضع
وتنفيذ ."...
● الفقرة (ز) والتي تنص فيما تنص عليه على ...." :القيام بالزيارات الميدانية
وفق األصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق اإلنسان في  ....والتجمعات
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العمالية والمواقع الصحية والتعليمية أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون
موق ًعا النتهاك حقوق اإلنسان".
● لعله من المناسب النظر في االستعاضة عن هذه العبارة بعبارة عامة تجنبا
للتفصيل الذي يعطي انطباعات خاطئة ،مثل " ....وأية أماكن تجمع أخرى
يشتبه في أن تكون موق ًعا النتهاك حقوق اإلنسان".
المادة ( :)11نصت على " يُلغى األمر الملكي رقم ( )11لسنة  ،1001بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان"....،
ضا إلى األمر الملكي رقم ( )11لسنة  1071بتعديل
لعله من المناسب اإلشارة أي ً
بعض أحكام األمر الملكي رقم ( )11لسنة  ،1001بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان( .مر ق)

 .2وزارة حقوق اإلنسان:

أبدى

ثل بزط ة حربق طفنسخ تبطرر اسج خ طنتهج ىا

بع طارخنب  ،رت حخ أ
ز د ادد أا خت جس

تم طاانص راي طا اخدة  )2ا

طا ب

ر هم طا ئ

ب

ط

جس

طانبطل ب ت

ا بع طاراخنب اساج أال
ا بط.

بنخئب اسج أحد ا

 .3املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:

أبدى

ثسب طا سسش طاب ن ش احربق طفنسخ تبطررهم اسج خ طنتهج ىا

طانبطل ب ت
بأ
ا ت

صسحش

بع طارخنب ،

كاد

سكش طابح

صدب

أ

عرام اخ

ا ط

جسا

حتا طا سساش تام طألباذ با ،

ذط طارخنب ري أس ع ب ت بذاك بال طنعراخد

ىن ااخت طا حك ااش طاع ب ااش احراابق طفنسااخ رااي  52-52ااخ ب 5104م بخا نخ ااش،

بكذاك بل طنعرخد جس

حربق طفنسخ ري طا ه طارخدم ،ك خ ددبط اسج أ ىصادط
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خنب طا سسش طاب ن ش احربق طفنسخ اب طاساس ش طات ا ع ش ُعاد عاززط احصابل
طا سسش اسج طالات خد ش طادبا ش.
 .4اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان:

تعتب طاج ع ش طابح ن اش احرابق طفنساخ أ

ا بع طاراخنب ب ابة كب ا ة ا أجال

ىب ااخع طا سسااش طاب ن ااش احراابق طفنسااخ ا بااخد بااخ

 ،بأ

اات ى ا ط ه

ا

تحر ااق كسااال هااام اسبحااا

ااا أجااال ىصاااالح طاه خكااال طا عن اااش بخاعدطااااش بحرااابق

بطد

ا بع طاراخنب بصاب ة ىج خا اش جاختت برراـخ ا اخ تانص

طفنسخ  .ك خ أت أ
اس ا

ب اات طا سسااخت طاب ن ااش احراابق طفنسااخ ،

بااخد بااخ

طا الحرخت ري أ هخ طاكتخبي.

ا ة ىاااج بعااض

(مر ق)

ً

ثالثـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
تااا ى اجناااش طا ااا ب طات ااا ع ش بطارخنبن اااش ساااال ش

ااا بع طاراااخنب

ااا طاناااخح ت

طادستب ش بطارخنبن ش.
ً

رابعا :رأي اللجنة:
تدط ست طاسجنش مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بإنشاء تلمنصصة تلوطنيىة
ل قىوق تمنصىان ،تلمرت ىق للمرصىوم رقىم ( )6لصىنة 6104م؛ بط سعات اساج ا ط
جس

طانبطل ب ررخت ب ت طا

اس هخ ح

بع ،ك خ ط سعت اسج طا بخد بطألس

ىن هدف ىاج ىن خت طا سسش طاب ن ش احربق طفنسخ ري

بررـخ ا بخد بخ

سكش طابح

طا تعسرش بخا سساخت طاب ن اش اح خ اش حرابق طفنساخ بطانهابض

بهااخ بطا صااخدق اس هااخ بر ا ط طاج ع ااش طاعخ ااش ار اام طا تحاادة
0992م ،بذاك

طاتي بني

ح

اام  )024/44اعااخم

ت ك ل طا سسش بطساترالاهخ طا اخاي بطفدط ي بنراخم ا سهاخ
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بطبتصخصاهخ بح خ اش أا ااخئهخ ب خ ساش هخ هااخ بح اش بح خد ااش بطساترالا ش تخ ااش،
احصباهخ اسج طالات خد ش طادبا ش ري ذط طا ت .

بذاك ك

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق اإلنسان وترسيخ
قيمها ونشر الوعي بها واإلسهام في ضمان ممارستها.
ببعد تدط
طالسااتئنخ

طآل طت بطا الحرخت طاتي أبد ت

بل طاسخدة أا خت طاسجنش ،ببعاد

ب الحرااخت كاال ا بزط ة طابخ ج ااش ببزط ة حراابق طفنسااخ بطا سسااش
الحراخت ا

طاب ن ش احربق طفنسخ ب خ ب د خ

جس ا

ت اات بخ بتهااخ ،ببعااد طال ااالع اسااج ا ط

بال طاج ع اخت طاحرب اش طاتاي
طاناابطل بآ طت طاجهااخت طا عن ااش

طا ررش ب  ،ببعد طال االع اساج طاا أي طاراخنبني اسجناش طا ا ب طات ا ع ش بطارخنبن اش
بطاذي جخت

بع طارخنب

كدط اسال ش

ا طاناخح ت

طادساتب ش بطارخنبن اش ،ببعاد

طالست خع ا الحرخت طا ست خ طارخنبني اس جس  ،بنر ط ا
طا صاال طات ا عي طاثخا ا ؛ أت طاسجنااش أ

ا طأل

ااش طا بطررااش اسااج ا ط

طانبطل ببصبص طاتعد الت طاتي أج ط خ اسج نصبص بطد
غبش نهخ ري س اش ىصدط

ق طاب ت ب ا ل طنتهاخت
جس ا

بع طارخنب  ،بذاك

ذط طارخنب  ،بخف اخرش ىااج ا ل طنعراخد جسا

حرابق

طفنسااخ  ،طأل ا طاااذي راادم – بااال ااك – صااب ة ى جخب ااش رااي جااخل

خ سااش حراابق

 .ك ااخ تاابد طاسجنااش طاتتك ااد اسااج أ صاادب

ااخنب ىن ااخت

طفنسااخ ب سكااش طابحاا

طا سسش طاب ن ش احربق طفنسخ برق بخد بخ

باب طاساس ش طات ا ع ش عازز

ى كخن ش حصبل طا سسش اسج طالات خد ش طادبا ش ري جخل ىن خت طا سسخت طاب ن ش
احربق طفنسخ .
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ً

رابعا :اختيار مقرري املوضوع األلصلي واالحتياطي:
طاالئحش طادطبس ش اس جس ؛ طت رت طاسجنش اسج طبت خ كل

ىا خال انص طا خدة )29
:

 .0صعادة تنصتاذة هالة رمزي ايز قريصة

مقررت أصل ايا
ا

 .6صعادة تنصتاذ إبرتهيم م مد علت بشمت

مقررت ت تياط ايا.
ا

ً
خامسا :تولصية اللجنة:
 -طا بطررش

ح

طا بدأ اسج مشروع قانون رقم ( ) لصنة (

) بإنشاء

تلمنصصة تلوطنية ل قوق تمنصان ،تلمرت ق للمرصوم رقم ( )6لصنة 6104م.
 -طا بطررش اسج بطد

بع طارخنب بخاتعد الت طابط دة ت ص ال ري طاجدبل

طا رق.

واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه،،،

الدكتورة عائشة سامل مبارك

هالة رمزي فايز قريصة

رئيــــس جلنة حقوق اإلنسان

نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )

بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،
املرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2014م

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة
 الم افقة على قارار مجلاس

 قرر المجلس إعادة وا
الةيبدجة على النح ال ارة أةنده.
(نص الديباجة بعد التعديل)
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الن اب بإعدة و

الةيبدجة.

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
نحن حمد بن عيسى آل خليفةة نحن حمد بن عيسى آل خليفةة
ملك مملكة البحرين

ملك مملكة البحرين

بعة االطالع على الةست ر,

بعد االطالع على الدستور،

ملك مملكة البحرين

على المرس م بقدن ن رقم ( )61وعلى المعاهةدات واالتفاقيةات
لسنة  6996بشأن انضمدم ة لة التي انضمت إليها أو صةادقت
البحرين إلى اتفدقية األمم المتحة عليها مملكة البحرين المتعلقةة
لحق ق الطفل التا

اعتماةت د بحقوق اإلنسان،

الجمعية العدمة ف ن فمبر عادم
,6999

نحن حمد بن عيسى آل خليفةة

على األمر الملك رقام ()61
لسنة  9009بإنشاد المسسساة

710

بعد االطالع على الدستور،
وعلى المعاهةدات واالتفاقيةات
التي انضمت إليها أو صةادقت
عليها مملكة البحرين المتعلقةة
بحقوق اإلنسان،
على األمر الملك رقام ()61

قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
على المرس م بقدن ن رقم ( )6ال طنية لحق ق اإلنسدن ,المعةل

لسنة  9009بإنشاد المسسساة

رقم ( )99لسانة

ال طنية لحق ق اإلنسدن ,المعةل

اى بدألمر الملك
امدم إلا
لسانة  6999بدالنضا
اتفدقية مندهضة التعذيب غياره ,9069
من ضر ب المعدملة أ العق بة
القدسية أ أال إنسدنية أ الم ينة
الت اعتمةت د الجمعياة العدماة
لألمم المتحة ف
,6996

 60ةيسامبر

بدألمر الملك

وأخذًا في االعتبار مبادئ باريس

رقم ( )99لسانة

,9069

ةات
ةم المؤسسة
ةة بمركة
المتعلقة

وأخذًا في االعتبار مبادئ باريس

الوطنية لتعميم وحماية حقةوق

ةات
ةم المؤسسة
ةة بمركة
المتعلقة

اإلنسان ،المصادق عليها بقرار

الوطنية لتعميم وحماية حقةوق

الجمعية العامة لألمةم المتحةد

اإلنسان ،المصادق عليها بقرار

على المرس م بقدن ن رقم ( )5رقم ( )022/24الصادر في 61
اة علا
انة  9009بدلم افقا
لسا
اى ديسمبر 0992م،

الجمعية العامة لألمةم المتحةد
رقم ( )022/24الصادر في 61
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
االنضمدم إلى اتفدقية القضد على أقر مجلس الشا ر

مجلاس

الن اب القدن ن اآلت

نوه ,قة

جميع أشكدل التمييز ضة المرأ ,
على القدن ن رقم ( )69لسانة

وةقند عليه أوةرنده:

 9006بدلم افقة على انضامدم

أقر مجلس الشا ر

مجلاس

الن اب القدن ن اآلت

نوه ,قة

وةقند عليه أوةرنده:

مملكة البحرين إلى البر ت ك لين
االختياادريين بشااأن اشااترا
األطفدل ف

ديسمبر 0992م،

الوراعدت المسلحة

بيع األطفدل بغاد األطفادل
الم اة اإلبدحية عان األطفادل
الملحقين بدتفدقية األمم المتحاة
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
لحق ق الطفل,
على القدن ن رقام ( )7لسانة
 9001بدلتوةيق على الميثادق
العرب لحق ق اإلنسدن,
على القدن ن رقم ( )51لسانة
 9001بدلم افقة على انضامدم
مملكة البحرين إلى الع ة الة ل
الخاادب باادلحق ق المةنيااة
السيدسية,
على القدن ن رقم ( )60لسانة

711

النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
 9007بدلم افقة على انضامدم
حك مة مملكة البحرين إلى الع ة
الااة ل الخاادب باادلحق ق
االقتوااادةية االجتمدعياااة
الثقدفية,
على القدن ن رقام ( )6لسانة
 9009بشأن مكدفحاة االتجادر
بدألشخدب,
على قادن ن الخةماة المةنياة
الودةر بدلمرس م بقدن ن رقام

711

النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
( )69لساانة  ,9060الئحتااه
التنفيذية الودةر بدلقرار رقام
( )56لسنة ,9069
على األمر ملكا رقام ()61
لسنة  9009بإنشاد المسسساة
ال طنية لحق ق اإلنسدن ,المعةل
بدألمر الملك

رقم ( )99لسانة

,9069
أخذاً ف االعتبدر مبدةئ بدريس
المتعلقة بدلمسسسادت ال طنياة
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
لحمدية حق ق اإلنسدن الن ض
ب د ,المودةق علي اد بقارار
الجمعية العدمة لألمم المتحة رقم
(,)636/69
أقر مجلس الشا ر

مجلاس

الن اب القدن ن اآلت

نوه ,قة

وةقند عليه أوةرنده:

711

النص بعد التعديل

قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()0

ماد ()0

ماد ()0

ماد ()0
 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

قرر مجلس الن اب اآلت :
 .6إضدفة ترميز للبن ة الا ارة
ف المدة .

بإجرا

التعةيالت

التدلية:
 .6إضدفة ترميز للبن ة الا ارة
ف المدة .

 .9إضدفة كلمة "والمؤقتة" فا
تعريف اللجدن على النح ال ارة

 .9إضدفة كلمة "والمؤقتة" فا

أةنده.
(نص الماد بعد التعديل)
ف تطبيق أحكدم هاذا القادن ن

711

تعريف اللجدن.

قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
يك ن للكلمدت العبدرات التدلياة
ف تطبيق أحكدم هاذا القادن ن المعدن المبينة قرين كل من اد,

ف تطبيق أحكدم هاذا القادن ن

يك ن للكلمدت العبدرات التدلياة مد لم يقتض سيدق النب خالف

يك ن للكلمدت العبدرات التدلياة

المعدن

المعدن المبينة قرين كل من اد,

المبينة قرين كل من اد ,ذل :

مد لم يقتض سيدق النب خالف أ .المؤسسة :المسسسة ال طنياة
ذل :
المؤسسة :المسسساة ال طنياة
لحق ق اإلنسدن.

لحق ق اإلنسدن.
ب .مجلس المفوضين :مجلاس
المف ضين بدلمسسسة.
اس
ايس مجلا
ةرسيس :رئا
ج .الة

اس المف ضين بدلمسسسة.
مجلةةس المفوضةةين :مجلا
د .ناسب الرسيس :ندئب رئايس
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مد لم يقتض سيدق النب خالف
ذل :
أ .المؤسسة :المسسسة ال طنياة
لحق ق اإلنسدن.
ب .مجلس المفوضين :مجلاس
المف ضين بدلمسسسة.

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
المف ضين بدلمسسسة.
الةةرسيس :رئاايس مجلااس
المف ضين بدلمسسسة.
ناسب الةرسيس :ندئاب رئايس
مجلس المف ضين بدلمسسسة.

مجلس المف ضين بدلمسسسة.

اس
ايس مجلا
ةرسيس :رئا
ج .الة

هة .العضةو :عضا مجلاس

المف ضين بدلمسسسة.

المف ضين بدلمسسسة.

د .ناسب الرسيس :ندئب رئايس

و .األعضاء  :أعضد مجلاس

مجلس المف ضين بدلمسسسة.

المف ضين بدلمسسسة.

هة .العضةو :عضا مجلاس

اة
ادن الن عيا
م .اللجةةان :اللجا

المف ضين بدلمسسسة.

العضو :عض مجلس المف ضين الةائمة والمؤقتة بدلمسسسة.
بدلمسسسة.
األعضةةاء :أعضااد مجلااس

و .األعضاء  :أعضد مجلاس

ح .األمين العةام :أماين عادم

المف ضين بدلمسسسة.

المسسسة.

اة
ادن الن عيا
م .اللجةةان :اللجا
الةائمة والمؤقتة بدلمسسسة.

المف ضين بدلمسسسة.

ح .األمين العام :أمين عدم
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
المسسسة.

اللجان :اللجدن الن عية الةائماة
بدلمسسسة.
األمين العام :أمين عدم المسسسة.

ماد ()6

ماد ()6

ماد ()6

قرر المجلاس إحاالل عبادر  الم افقة على قرار مجلس
"استقالال ماليا وإداريةا" محال الن اب بإحالل عبدر "استقالال
ةتقالل المةةالي ماليا وإداريا" محل عبدر "
ادر " واالسة
عبا
واإلداري" ال ارة فا
الثدنية من المدة .

الفقار

واالستقالل المالي واإلداري"
ال ارة ف
المدة .
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الفقر الثدنية من

ماد ()6

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
(نص الماد بعد التعديل)
تنشأ مسسساة مساتقلة تسامى
"المسسسااة ال طنيااة لحقاا ق
اإلنسدن" تت لى تعزياز تنمياة
حمدية حق ق اإلنسدن ,ترسيخ
اد,
ار ال ا ع ب ا
اد ,نشا
قيم ا
اإلس دم ف ضمدن ممدرسات د,
يك ن مقرهد مةينة المندمة.
تتمتع المسسساة بدلشخواية

تنشأ مسسساة مساتقلة تسامى
"المسسسااة ال طنيااة لحقاا ق
اإلنسدن" تت لى تعزياز تنمياة
حمدية حق ق اإلنسدن ,ترسيخ
اد,
ار ال ا ع ب ا
اد ,نشا
قيم ا
اإلس دم ف ضمدن ممدرسات د,
يك ن مقرهد مةينة المندمة.
تتمتع المسسساة بدلشخواية
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تنشأ مسسساة مساتقلة تسامى
"المسسسااة ال طنيااة لحقاا ق
اإلنسدن" تت لى تعزياز تنمياة
حمدية حق ق اإلنسدن ,ترسيخ
اد,
ار ال ا ع ب ا
اد ,نشا
قيم ا
اإلس دم ف ضمدن ممدرسات د,
يك ن مقرهد مةينة المندمة.
تتمتع المسسساة بدلشخواية
القدن نية االعتبدرياة المساتقلة

قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
القدن نية االعتبدرياة المساتقلة ,القدن نية االعتبدرياة المساتقلة

استقالال ماليا وإداريا ،تمدرس

اإلةار  ,استقالال ماليا وإداريا ،تمدرس

م دم د بحرية حيدةية استقاللية

ادل
اتقالل الما
االسا

تمدرس م دم د بحرية حيدةية م دم د بحرية حيدةية استقاللية
استقاللية تدمة.

ماد ()2

تدمة.

تدمة.

ماد ()2

ماد ()2

قرر مجلس الن اب اآلت :
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
 .6حذف عبدر "عةة ال يزياة
على" ال ارة ف السطر األ ل.

ماد ()2

 .9إحالل عبدر "أحةد عشةر"
محل عبادر "خمسةة عشةر"

ال ارة ف الساطر األ ل مان  الم افقة على قارار مجلاس
الن اب باإجرا التعاةيالت
المدة .
التدلية:
 .3إحالل عبدر (ناسب الرسيس)
محل كلمة (ناسبه) ال ارة فا

 .6حذف عبدر "عاةة ال يزياة

المدة .
 .6حذف عبدر "وذوي االهتمام
بمساسل حقوق اإلنسان" ال ارة

ف المدة .

على" ال ارة ف بةاية المدة .
 .9إحالل عبدر "أحةد عشةر"
محل عبادر "خمسةة عشةر"
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
 .5حذف عبدر "ويجوم تعيةين ال ارة ف المدة .
ممثلين عن الحكومةة بمجلةس  .3إحالل عبدر (ناسب الرسيس)
ةى أال يشة
ةين علة
المفوضة
ةكلوا محل كلمة (ناسبةه) ال ارة فا
غالبية أعضاسه ،ودون أن يكون

لهم حق التصويت ".ال ارة ف
عجز المدة .

المدة .
 .6حذف عبدر "وذوي االهتمام

(نص الماد بعد التعديل)

بمساسل حقوق اإلنسان" ال ارة

يك ن للمسسسة مجلس مف ضين
يُشكل من أحد عشر عض ًا بمن
في م الرئيس وناسب الرسيس ,من

ف المدة .
 .5حذف عبدر "ويجوم تعيةين
ممثلين عن الحكومةة بمجلةس
ةكلوا
ةى أال يشة
ةين علة
المفوضة
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
غالبية أعضاسه ،ودون أن يكون

الشخويدت المش ة ل د بدلكفد

النزاهة ,يتم اختيدرهم من باين لهم حق التصويت ".ال ارة ف
الج دت االستشدرية األكدةيمياة عجز المدة .
مسسسدت المجتماع الماةن ,
النقدبدت ال يئدت االجتمدعياة
االقتودةية الم نية ,علاى أن
اى فيااه تمثياال الماارأ
يراعا
يك ن للمسسسة مجلس مف ضين

األقليدت بشكل مندسب.
يك ن للمسسسة مجلس مف ضين

يُشكل من عةة ال يزياة علاى

يُشكل من أحد عشر عض ًا بمن

خمسة عشر عض اً بمان فاي م

في م الرئيس وناسب الرسيس ,من
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
الرئيس ندئبه ,من الشخوايدت
المش ة ل د بدلكفد

الشخويدت المش ة ل د بدلكفد

النزاهاة

النزاهة ,يتم اختيدرهم من باين

االهتمدم بمسادئل حقا ق

الج دت االستشدرية األكدةيمياة

اإلنسدن ,يتم اختيدرهم من باين

مسسسدت المجتماع الماةن ,

الج دت االستشدرية األكدةيمياة

النقدبدت ال يئدت االجتمدعياة

مسسسدت المجتماع الماةن ,

االقتودةية الم نية ,علاى أن

النقدبدت ال يئدت االجتمدعياة

يراعااى فيااه تمثياال الماارأ

ذ

األقليدت بشكل مندسب.

االقتودةية الم نية ,علاى أن
اى فيااه تمثياال الماارأ
يراعا
األقليدت بشكل مندسب .يج ز
تعيين ممثلاين عان الحك ماة
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قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
اى أال
اين علا
اس المف ضا
بمجلا
يشكل ا غدلبية أعضدئه ,ة ن أن
يك ن ل م حق التو يت.

ماد ()2

ماد ()2

قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()2

ماد ()2
 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

بإجرا

التعةيالت

التدلية:
 .0إحالل كلمة (يةتتي) محال  .6إحالل كلمة (يةتتي) محال
كلمة (يلي) ال ارة فا مقةماة كلمة (يلي) ال ارة فا مقةماة
المدة .
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
 .6تو يب عبدر (في مسةاسل المدة .
حقةةوق اإلنسةةان ) لتوااب

 .9تو يب عبدر (في مسةاسل

(بمساسل حقوق اإلنسان) ال ارة حقةةوق اإلنسةةان ) لتوااب
ف البنة (ج).
(بمساسل حقوق اإلنسان) ال ارة
(نص الماد بعد التعديل)
ف البنة (ج).

يشترط فايمن يعاين عضا ًا
بمجلس المف ضين مد يتتي:
أ .أن يك ن بحرين الجنسية.
ب .أال يقل عمره عن ثالثين سنة
يشترط فايمن يعاين عضا ًا

ميالةية كدملة.
ج .أن يك ن من ذ

الةراياة

711

يشاترط فايمن يعاين عضا ًا

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
بمجلس المف ضين مد يل :
أ .أن يك ن بحرين الجنسية.

االهتمدم بةةمسادئل حقا ق
اإلنسدن.

بمجلس المف ضين مد يتتي:
أ .أن يك ن بحرين الجنسية.

ب .أال يقل عمره عن ثالثين سنة ة .أن يكاا ن حساان السااير
ميالةية كدملة.
السمعة السل .
الةراياة
ج .أن يك ن من ذ
ها .أال يك ن قة واةر ضاةه
االهتمدم فا مسادئل حقا ق
حكم ن ادئ بعق باة جندياة أ
اإلنسدن.
بعق بة مقية للحرية ف جريماة
ة .أن يكاا ن حساان السااير
مخلة بدلشرف أ األمدنة ,إال إذا
السمعة السل .
رة إليه اعتبدره.
ها .أال يك ن قة واةر ضاةه

ب .أال يقل عمره عن ثالثين سنة
ميالةية كدملة.
ج .أن يك ن من ذ

الةراياة

االهتمدم بةةمسادئل حقا ق
اإلنسدن.
ة .أن يكاا ن حساان السااير
السمعة السل

.

ها .أال يك ن قة واةر ضاةه
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
حكم ن دئ

بعق باة جندياة أ

بعق بة مقية للحرية ف

حكم ن ادئ بعق باة جندياة أ

جريمة

بعق بة مقية للحرية ف جريماة

مخلة بدلشرف أ األمدنة ,إال إذا

مخلة بدلشرف أ األمدنة ,إال إذا

رة إليه اعتبدره.

رة إليه اعتبدره.

ماد ()5

ماد ()5
قرر المجلس إعدة و

ماد ()5

ماد ()5
المدة  الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإعدة و

على النح ال ارة أةنده.

المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
أ .يوةر بتعيين أعضد مجلس
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
أ .يوةر بتعيين أعضد مجلاس أ .يوةر بتعيين أعضد مجلس
المف ضين أمر ملك لمة أرباع المف ضين أمر ملك
سن ات قدبلة للتجةية مر

احة

لمة ممدثلة ,على أن يك ن ذلا

لمة أربع

سن ات

قدبلة

لمدد

للتجةية

سن ات قدبلاة للتجةياة لمةدد

ممدثلة ,على أن يك ن ذل

ممدثلة ,على أن يك ن ذل بعاة

مشد رات مع مسسسدت المجتمع

اعة ما
اد رات اسا
اة مشا
بعا
اع مشد رات مع مسسسدت المجتمع
مسسسدت المجتمع الماةن

المف ضين أمر ملك

لمة أربع

ذات

المةن

بعة

العالقة

ذات المااااةن ذات العالقااااة

المجم عدت المتن عة األخر ,

المجم عدت المتن عة األخر ,

م دم م

العالقة المجم عدت المتن عاة
األخر  ,يمادرس األعضاد
م دم م بوفت م الشخوية.

ب .يعقة مجلس المف ضاين أ ل
اجتمدع له برئدسة أكبر األعضد
الحدضرين سندًّ ,لينتخاب مان

ادم م
اد م ا
ادرس األعضا
يما
بوفت م الشخوية.

يمدرس

األعضد

بوفت م الشخوية.
ب .يعقة مجلس المف ضين أ ل

ب .يعقة مجلس المف ضاين أ ل

اجتمدع

ار
اة أكبا
اه برئدسا
ادع لا
اجتما

األعضد

ارين س انًد,
اد الحدضا
األعضا

لينتخب من بين م رئيسد ندئبد
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له

برئدسة

أكبر

الحدضرين

سنًد,

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
بين م رئيسدً ندئبدً للرئيس ,لمثل لينتخب من بين م رئيسد ندئباد

للرئيس ,لمثل مة

مة تعين م ,يحل ندئب الارئيس للرئيس ,لمثل ماة تعييةنهم،

وذلك باألغلبية النسبية لعدد

محل الرئيس ف مبدشر جمياع وذلك باألغلبية النسةبية لعةدد
اختودودته ف حدلة غيدباه أ

قيدم مدنع لةيه.

األعضةةاء الحاضةةرين ،فةةإن

تساوى أكثر مةن واحةد فةي

تساوى أكثر من واحد في

الحصول على هذه األغلبية

الحصول على هةذه األغلبيةة
وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير

العدد المطلوب أُعلن انتخاب

العدد المطلوب أُعلةن انتخةاب

المرشَّحيَن بالتمكية.

المرشَّحيَن بالتمكية.

ج .الرئيس ها الاذ

الحاضرين،

فإن

أُجري االختيار بينهم بالقرعة،

أُجري االختيار بينهم بالقرعة،

يمثال

األعضاء

تعيينهم،

وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير

ج .الرئيس ه

ج .الرئيس ها الاذ

يمثال

المسسسة

المسسسة أمادم القضاد

فا

والت د
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أمدم
مع

الذ

يمثل

القضد

ف

الغير,

يج ز

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
والت د ماع الغيار ,يجا ز

للرئيس أن يف ض غيره من

المسسسة أمادم القضاد

فا

والت د ماع الغيار ,يجا ز للرئيس أن يف ض غياره مان

األعضد ف بعض اختودودته,

للرئيس أن يف ض غياره مان األعضد ف بعض اختودودته,

ويحل

الرسيس

محل

ةل
ةرسيس محة
ةب الة
ةل ناسة
األعضد ف بعض اختودودته .ويحة

الرسيس

مباشر

جميع

ناسب
في

الرسيس فةي مباشةر جميةع

اختصاصاته في حالة غيابه أو

اختصاصاته في حالة غيابةه أو

قيام مانع لديه.

قيام مانع لديه.

ماد ()2

ماد ()2

ماد ()2

ماد ()2
 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

711

بإجرا

التعةيالت

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
التدلية:

قرر مجلس الن اب اآلت :

 .6إحالل كلمة (ثالثةة أشةهر)
محل كلمة (شهرين) الا ارة

 .6إحالل كلمة (ثالثةة أشةهر)
محل كلمة (شهرين) ال ارة ف
البنة (أ) من المدة .

ف البنة (أ) من المدة .
 .9حذف عبدر (وكلمةا دعةت

 .9حذف عبدر (وكلمةا دعةت الحاجة إلى ذلك )،ال ارة فا
الحاجة إلى ذلك )،ال ارة فا البنة (أ) من المدة .
البنة (أ) من المدة .

 .3إحالل عبدر (ناسب الرسيس)

 .3إحالل عبدر (ناسب الرسيس) محل كلمة (ناسبةه) ال ارة فا
محل كلمة (ناسبه) ال ارة فا البنة (ب) من المدة .
البنة (ب) من المدة .
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة

(نص الماد بعد التعديل)
أ .يجتمع مجلس المف ضين مار
على األقل كل ثالثة أشهر ,بند ً
على ةع

من الرئيس .يجا ز

للرئيس أ بند على طلب أغلبية
األعضد ةع

مجلس المف ضين

إلى اجتمدع اساتثندئ
أ .يجتمع مجلس المف ضين مار

فا

أ

قت.

على األقل كل ش رين ,كلماد

ةعت الحدجة إلى ذل  ,بند ً على ب .يكاا ن اجتماادع مجلااس
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أ .يجتمع مجلس المف ضين مار

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ةع

مان الارئيس .يجا ز المف ضين واحيحدً بحضا ر

للرئيس أ بند على طلب أغلبية أغلبية أعضدئه ,على أن يكا ن
األعضد ةع

على األقل كل ثالثة أشهر ,بند ً
على ةع

من الرئيس .يج ز

مجلس المف ضين من بيان م الارئيس أ ناسةب

للرئيس أ بناد علاى طلاب

الرسيس ،توةر قراراته بأغلبية

مجلاس

إلى اجتمدع اساتثندئ

فا

أ

قت.
ب .يكاا ن اجتماادع مجلااس

أو ات األعضد
عنة التسد

الحدضارين,

يُارج الجدناب

المف ضين واحيحدً بحضا ر الذ منه رئيس االجتمدع.

أغلبية أعضدئه ,على أن يكا ن ج .لمجلس المف ضين أن ياةع

من بيان م الارئيس أ ندئباه ,إلى حض ر اجتمدعدته من ير
توةر قراراته بأغلبية أو ات
االستعدنة برأيه أ خبرتاه فا
األعضد الحدضارين ,عناة
للبحاأ أ
م ض ع مطار
التسد يُرج الجدنب الذ منه
المندقشة ,من ة ن أن يك ن ل م
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أغلبية األعضد ةع

المف ضين إلى اجتمدع استثندئ
ف أ

قت.

ب .يكاا ن اجتماادع مجلااس
المف ضين واحيحدً بحضا ر
أغلبية أعضدئه ,على أن يكا ن
مان بيان م الارئيس أ ناسةب
الرسيس ،توةر قراراته بأغلبية

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
رئيس االجتمدع.

أو ات األعضد

حق التو يت.

عنة التسد

ج .لمجلس المف ضين أن ياةع

يُارج الجدناب

الذ منه رئيس االجتمدع.

إلى حض ر اجتمدعدته من ير

ج .لمجلس المف ضين أن ياةع

االستعدنة برأيه أ خبرتاه فا
م ض ع مطار

الحدضارين,

إلى حض ر اجتمدعدته من ير

للبحاأ أ

االستعدنة برأيه أ خبرتاه فا

المندقشة ,من ة ن أن يك ن ل م

م ض ع مطار

حق التو يت.

للبحاأ أ

المندقشة ,من ة ن أن يك ن ل م
حق التو يت.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()7

ماد ()7

ماد ()7

قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()7

 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

بإجرا

التعةيالت

التدلية:
 .6إضدفة عبدر ف عجز البناة
 .6إضدفة عبدر ف عجز البناة
(أ) من المدة نو د "،ويجوم له
تشكيل لجان مؤقتة متى دعةت

الحاجة إلى ذلك".

 .9إضدفة عبدر "تجتمع اللجان
النوعية الداسمة مر واحد كةل

(أ) من المدة نو د "،ويجوم له
تشكيل لجان مؤقتة متى دعةت
الحاجة إلى ذلك".

 .9إضدفة عبدر "تجتمع اللجان
النوعية الداسمة مر واحد كةل
شهر على األقل و" ف بةاية البنة
(ب) من المدة .
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
شهر على األقل و" ف بةاية البنة  .3إعدة ويدغة البنة (ج).

(ب) من المدة .

 .3إعدة ويدغة البنة (ج) على
النح ال ارة أةنده.
(نص الماد بعد التعديل)
أ .يشكل مجلس المف ضين لجدنًد
ادئه
ان أعضا
اة ما
اة ةائما
ن عيا
لممدرسة اختودودت المسسسة,
ويجوم له تشكيل لجان مؤقتةة
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
أ .يشكل مجلس المف ضين لجدنًد

ب .تجتمةةع اللجةةان النوعيةةة
الداسمة مر واحد كةل شةهر
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أ .يشكل مجلس المف ضين لجدنا ًد
ادئه
ان أعضا
اة ما
اة ةائما
ن عيا
لممدرسة اختودودت المسسسة,

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
ادئه على األقل ،ويت لى رئدسة كال
ان أعضا
اة ما
اة ةائما
ن عيا
اس
اد مجلا
اة أعضا
اة أحا
لممدرسة اختودودت المسسسة .لجنا
المف ضين ,يجا ز للجناة أن
تستعين بمان تار االساتعدنة
ب .يت لى رئدسة كل لجنة أحاة
اين,
اس المف ضا
اد مجلا
أعضا
يج ز للجنة أن تساتعين بمان
تر
أ

االستعدنة بخبرته عنة بحأ
من الم ض عدت الةاخلة ف

ان
اأ أ ما
اة بحا
اه عنا
بخبرتا
الم ضاا عدت الةاخلااة فاا
اختودودت د من ة ن أن يك ن
له حق التو يت.
ج .تجتمع اللجان بدعو مةن

اختودودت د من ة ن أن يك ن رسيسها ،كمةا يجةوم للةرسيس
له حق التو يت.

دعو أي لجنة من اللجان إلةى

االنعقاد لبحث موضةوع يةرى
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ويجوم له تشكيل لجان مؤقتةة
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ب .تجتمةةع اللجةةان النوعيةةة
الداسمة مر واحد كةل شةهر
على األقل ،ويت لى رئدسة كال
اس
اد مجلا
اة أعضا
اة أحا
لجنا
المف ضين ,يجا ز للجناة أن
تستعين بمان تار االساتعدنة
ان
اأ أ ما
اة بحا
اه عنا
بخبرتا
الم ضاا عدت الةاخلااة فاا
اختودودت د من ة ن أن يك ن
له حق التو يت.

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
أهميتةةه ،ويتةةولى رساسةةة

ج .تجتمع اللجان بدعو مةن

اجتماعات اللجان التي يحضرها،

رسيسها ،كمةا يجةوم للةرسيس

لجنة مان كما يجةوم لةه تكليةح أحةد

دعو أي لجنة من اللجان إلةى

ادة لبحا
اى االنعقا
ادن إلا
اللجا
اأ األعضاء بالبحث أو التحقق من

االنعقاد لبحث موضةوع يةرى

ج .للرئيس ةع
م ض ع ير

أ

أهميته ,يتا لى موضوع معين.

أهميتةةه ،ويتةةولى رساسةةة

رئدسة اجتمدعدت اللجادن التا

اجتماعات اللجان التي يحضرها،

يحضرهد ,كمد يج ز له تشاكيل

كما يجةوم لةه تكليةح أحةد

لجدن مسقتاة أ تكلياف أحاة

األعضاء بالبحث أو التحقق من

األعضد بدلبحأ أ التحقق من

موضوع معين.

م ض ع معين.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
ماد ()4

ماد ()4

ماد ()4

ماد ()4

قرر المجلس الم افقة على المدة  الم افقة على قارار مجلاس
كمد رةت ف المشر ع بقدن ن,
مع مراعد إحالل حرف "مةن"
محل حرف "عن" علاى النحا

الن اب بإحالل حارف "مةن"
محل حرف "عن" ال ارة فا
المدة .

ال ارة أةنده.
(نص الماد بعد التعديل)
يضع مجلس المف ضين الئحاة
يضع مجلس المف ضين الئحاة
تنفيذية لتنظيم عمال اجتمدعدتاه

تنفيذية لتنظيم عمال اجتمدعدتاه
اللجدن ,تحةية اختودوادت د,

711

يضع مجلس المف ضين الئحاة

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
من شس ن األعضد ,

تنفيذية لتنظيم عمال اجتمدعدتاه

اللجدن ,تحةية اختودوادت د,

توةر الالئحاة بقارار مةن

اللجدن ,تحةية اختودوادت د,

توةر الالئحاة بقارار عان الرئيس بند على م افقة أغلبياة

من شس ن األعضد ,

غير ذل

من شس ن األعضد ,

غير ذل

غير ذل

توةر الالئحاة بقارار مةن

الرئيس بند على م افقة أغلبياة األعضد .
األعضد .

الرئيس بند على م افقة أغلبياة
األعضد .

ماد ()9

ماد ()9
قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()9

ماد ()9
 الم افقة على قرار مجلس
الن اب
التدلية:
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بإجرا

التعةيالت

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
 .6إحااالل عباادر "موافقةةة
 .6إحااالل عباادر "موافقةةة
الرسيس" محل عبادر "إخطةار
الرسيس بذلك" ال ارة ف السطر
الثدلأ من المدة .

 .9إضدفة فقر جةية ف

ن دية

ةع
ةي جمية
ادة نوا د " وفة
الما
األحوال يعتبر باطال كل إجةراء

الرسيس" محل عبادر "إخطةار
الرسيس بذلك" ال ارة ف

ن دية

الفقر األ لى من المدة .

 .9إضدفة فقر جةية ف

ن دية

ةع
ةي جمية
ادة نوا د " وفة
الما
األحوال يعتبر باطال كل إجةراء
يخالح ذلك".

يخالح ذلك".
(نص الماد بعد التعديل)
ال يج ز مساخذ عض مجلاس
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
المف ضين عمد يبةيه من آرا أ
أفكدر ف المسدئل التا تاةخل
ضمن اختودودت المسسساة,
ال يج ز مساخذ عض مجلاس
المف ضين عمد يبةيه من آرا أ
أفكدر ف المسدئل التا تاةخل

ال يتم إجارا التحقياق ماع
العض إال بعة موافقة الةرسيس
حض ر ممثال عان مجلاس

ضمن اختودودت المسسساة ,المف ضين.
ال يتم إجارا التحقياق ماع

ال يج ز تفتيش مقر المسسساة

العض إال بعة إخطدر الارئيس إال بأمر قضدئ
بذل

بحض ر ممثل

حض ر ممثل عن مجلس عن النيدبة العدمة ,على أن ياتم
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ال يج ز مساخذ عض مجلاس
المف ضين عمد يبةيه من آرا أ
أفكدر ف المسدئل التا تاةخل
ضمن اختودودت المسسساة,
ال يتم إجارا التحقياق ماع
العض إال بعة موافقة الةرسيس
حض ر ممثال عان مجلاس
المف ضين.

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
تبليغ الرئيس بذل

المف ضين.
ال يج ز تفتيش مقر المسسسة إال بأمر قضدئ

بحض ر ممثل عن النيدبة العدمة ,على أن يتم

تبليغ الرئيس بذل

التفتيش.

ةع

ممثل عنه لحض ر

ةع

ممثل

عنه لحض ر التفتيش.

ال يج ز تفتيش مقر المسسساة
إال بأمر قضدئ

وفي جميع األحوال يعتبر باطال
كل إجراء يخالح ذلك.

بحض ر ممثل

عن النيدبة العدمة ,على أن ياتم
تبليغ الرئيس بذل

ةع

ممثال

عنه لحض ر التفتيش.
وفي جميع األحوال يعتبر باطال
كل إجراء يخالح ذلك.
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قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()01

ماد ()01

قرر المجلس إعدة و

ماد ()01

ماد ()01
المدة  الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإعدة و

على النح ال ارة أةنده:

المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
ال يعفى عض مجلس المف ضين
من منوبه قبال انت اد ماة
عض يته إال بم جب أمر ملكا

أوالً :تنتهي العضوية في مجلس
المفوضين في أي من الحةاالت
اآلتية:

المفوضين في أي من الحةاالت
اآلتية:

بند على ت وية مان مجلاس أ .الوفا أو العجم الذي يحةول
المف ضين توةر بأغلبية ثلثا

أوالً :تنتهي العضوية في مجلس

دون أداء مهام العضوية.

أ .الوفا أو العجم الذي يحةول
دون أداء مهام العضوية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
أعضدئه ,ذل

فا

الحادالت ب .االستقالة.

التدلية:
أ .إذا خدلف أحكدم هذا القادن ن
أ الل ائ أ القرارات الودةر
تنفيذاً له.

ب .االستقالة.

ج .إذا فقد العضو أحد الشرطين

ج .إذا فقد العضو أحد الشرطين

المنصوص عليهما في البنةدين

المنصوص عليهما في البنةدين

(أ)(،هة) من المةاد ( )2مةن

(أ)(،هة) من المةاد ( )2مةن

هذا القانون.

هذا القانون.

ب .إذا اتخذ عمالً يتعدرض مع
أهةاف المسسسة ,أ كادن مان

شأنه تعطيال أةائاه لم دم اد ثانيًا :يجوم إنهاء العضوية فةي

ثانيًا :يجوم إنهاء العضوية فةي

مجلس المفوضين قبةل انتهةاء

مجلس المفوضين قبةل انتهةاء

اختودودت د.

ج .إذا امتنااع عاان حضاا ر مدتها بموجب أمر ملكةي بنةاء

مدتها بموجب أمر ملكةي بنةاء

على توصية من المجلس تصدر

على توصية من المجلس تصدر

اجتمدعدت مجلس المف ضاين أ
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
اللجدن بوفة متكرر مان ة ن بتغلبية ثلثي أعضاسه في أي من

بتغلبية ثلثي أعضاسه في أي من

عذر يقبله الرئيس ,رغم إناذاره الحاالت اآلتية:

الحاالت اآلتية:

بذل كتدبة.

أ .إذا خالح أحكام هذا القانون

ة .إذا فقااة أحااة الشاار ط أو اللواسح أو القرارات الصادر
المنو ب علي د ف

البن ة (أ) ,تنفيذًا له.

(ة)( ,ها) من المدة ( )6فا
هذا القدن ن.
ها .ف حدلة ال فد  ,أ العجاز
ادم
ا ل ة ن أةا م ا
اذ يحا
الا
العض ية.
 .االستقدلة.

أ .إذا خالح أحكام هذا القانون
أو اللواسح أو القرارات الصادر
تنفيذًا له.

ب .إذا اتخذ عمالً يتعارض مةع

ب .إذا اتخذ عمالً يتعارض مةع

أهداح المؤسسة ،أو كان مةن

أهداح المؤسسة ،أو كان مةن

شتنه تعطيةل أداسهةا لمهامهةا

شتنه تعطيةل أداسهةا لمهامهةا

واختصاصاتها.

واختصاصاتها.

ج .إذا تغيب عن حضور خمسة

ج .إذا تغيب عن حضور خمسة

اجتماعات لمجلس المفوضين أو

اجتماعات لمجلس المفوضين أو
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة

ف

جميع األحا ال ,إذ خاال

اس
اد مجلا
اة أعضا
ادن أحا
مكا
المف ضين أل ٍّ مان الحادالت
السدبقة ,يحل محله عض ٌ آخار

اللجان مةن دون عةذر يقبلةه

اللجان مةن دون عةذر يقبلةه

الرسيس رغم إنذاره بذلك كتابةة

الرسيس رغم إنذاره بذلك كتابةة

وذلك وفقًةا ألحكةام الالسحةة

وذلك وفقًةا ألحكةام الالسحةة

التنفيذية.

التنفيذية.

د .إذا فقةةد العضةةو الشةةرط

د .إذا فقةةد العضةةو الشةةرط

المنصوص عليه في البنةد (د)

المنصوص عليه في البنةد (د)

من الماد ( )2من هذا القانون.

من الماد ( )2من هذا القانون.

ف جميع األحا ال ,إذا خاال

ف

اس
اد مجلا
اة أعضا
ادن أحا
مكا

مكدن

المف ضين أل ًًّ مان الحادالت

المف ضين أل ًًّ من الحدالت
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جميع األح ال ,إذا خال
أحة

أعضد

مجلس

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
فقدً لألحكدم المنو ب علي اد السدبقة ,يحل محله عض ٌ آخار

السدبقة ,يحل محله عض ٌ آخر

فقًد لألحكدم المنو ب علي اد

فقًد لألحكدم المنو ب علي د

ف هذا القدن ن ,يكمل العضا
الجةية مة سلفه.

ماد ()00

ف هذا القدن ن ,يكمل العضا

ف

الجةية مة سلفه.

الجةية مة سلفه.

ماد ()00
قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()00

ماد ()00

 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

بإجرا

التعةيالت

التدلية:
 .6إحالل عبدر (ناسب الرسيس)
 .6إحالل عبدر (ناسب الرسيس) محل كلمة (ناسبةه) ال ارة فا
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هذا القدن ن ,يكمل العض

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
المدة .

محل كلمة (ناسبه) ال ارة فا
المدة .
 .9إحالل كلمة (الرسيس) محال
ةس
ةيس مجلةة
ادر (رسةة
عباا

المفوضين) ال ارة ف المدة .

 .9إحالل كلمة (الرسيس) محال
ةس
ةيس مجلةة
ادر (رسةة
عباا
المفوضين) ال ارة ف المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
تحةة مكدفاأ الةرسيس وناسةب
تحةة مكدفاأ رئايس مجلاس
المف ضين ندئباه األعضاد

الرسيس األعضد

بم جب أمر

ملك .
تحةة مكدفأ
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الرسيس وناسب

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
الرسيس األعضد بم جب أمر

بم جب أمر ملك .

ملك .

ماد ()06

ماد ()06

قرر المجلس إعدة و

ماد ()06

ماد ()06
المدة  الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإعدة و

على النح ال ارة أةنده:

المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
للمسسسة ف سبيل تحقيق أهةاف د
حرية التعليق علاى أ

مساألة

متعلقة بحق ق اإلنسدن ,تناد ل

للمسسسة ف سبيل تحقيق أهةاف د
حرية التعليق علاى أ

مساألة

متعلقة بحق ق اإلنسدن ,تناد ل
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للمسسسة ف سبيل تحقيق أهةاف د
حرية التعليق علاى أ

مساألة

متعلقة بحق ق اإلنسدن ,تناد ل

قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
أ

حدلة مان حادالت حقا ق أ

حدلة مان حادالت حقا ق

ابدً,
اراه مندسا
اد تا
ادن ,بما
اإلنسدن ,بمد تراه مندسبدً ,ل اد اإلنسا
ممدرسة االختودودت اآلتية:
أ .المشدركة ف

وتختص باآلتي:

ضاع تنفياذ أ .المشدركة ف

المملكة.
ب .ةراسة التشريعدت

ابدً,
اراه مندسا
اد تا
ادن ,بما
اإلنسا
وتختص باآلتي:

ضاع تنفياذ

خطة طنية لتعزياز حمدياة خطة طنية لتعزياز حمدياة
حق ق اإلنسدن علاى مسات

أ

حدلة مان حادالت حقا ق

أ .المشدركة ف

ضاع تنفياذ

خطة طنية لتعزياز حمدياة

حق ق اإلنسدن علاى مسات

حق ق اإلنسدن علاى مسات

المملكة.

المملكة.

المعم ل ب د ف

الانظم ب .ةراسة التشاريعدت الانظم

المملكة المتعلقة المعم ل ب د ف

ب .ةراسة التشاريعدت الانظم

المملكة المتعلقة

بحقاا ق اإلنساادن الت وااية بحقاا ق اإلنساادن الت وااية

المملكة المتعلقة

بدلتعةيالت الت

تراهد مندسابة ,بدلتعةيالت الت

بحقاا ق اإلنساادن الت وااية

تراهد مندسابة,

تراهد مندسابة,

خدوة فيمد يتعلق بدتسدق هاذه خدوة فيمد يتعلق بدتسدق هاذه

711

المعم ل ب د ف
بدلتعةيالت الت

خدوة فيمد يتعلق بدتسدق هاذه

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
التشريعدت مع التزامدت المملكة التشريعدت مع التزامدت المملكة

التشريعدت مع التزامدت المملكة

الة لية بحق ق اإلنسادن ,كماد الة لية بحق ق اإلنسادن ,كماد

الة لية بحق ق اإلنسادن ,كماد

يك ن ل اد الت واية بإواةار يك ن ل اد الت واية بإواةار

يك ن ل اد الت واية بإواةار

الة
اة ذات وا
اريعدت جةيا
الة تشا
اة ذات وا
اريعدت جةيا
تشا

الة
اة ذات وا
اريعدت جةيا
تشا

بحق ق اإلنسدن.

بحق ق اإلنسدن.

بحق ق اإلنسدن.

اة النو ا ب ج .بحأ مالءمةة النوا ب
اأ مالئما
ج .بحا

ج .بحأ مالءمةة النوا ب

التشريعية التنظيمية بدلمعدهةات التشريعية التنظيمية بدلمعدهةات

التشريعية التنظيمية بدلمعدهةات

اإلقليمية الة لية المعنية بمسدئل اإلقليمية الة لية المعنية بمسدئل

اإلقليمية الة لية المعنية بمسدئل

حقاا ق اإلنساادن ,تقااةيم حقاا ق اإلنساادن ,تقااةيم

حقاا ق اإلنساادن ,تقااةيم

ايدت إلا
ادت الت وا
المقترحا
اى
ايدت إلا
ادت الت وا
اى المقترحا

اى
ايدت إلا
ادت الت وا
المقترحا

السلطدت المختوة ف كل مد من السلطدت المختوة ف كل مد من

السلطدت المختوة ف كل مد من
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
شأنه تعزياز حمدياة حقا ق شأنه تعزياز حمدياة حقا ق

شأنه تعزياز حمدياة حقا ق

الت واية

الت واية

اإلنسدن ,بمد ف

ذل

الت واية اإلنسدن ,بمد ف

ذل

اإلنسدن ,بمد ف

ذل

بدالنضاامدم إلااى االتفدقياادت بدالنضاامدم إلااى االتفدقياادت

بدالنضاامدم إلااى االتفدقياادت

اإلقليمية الة لية المعنية بحق ق اإلقليمية الة لية المعنية بحق ق

اإلقليمية الة لية المعنية بحق ق

اإلنسدن.

اإلنسدن.

اإلنسدن.

ةة,
ةارير الموامية
ةديم التقة
ة .اإلس دم ف ويدغة مندقشاة ة .تقة

ةة,
ةارير الموامية
ةديم التقة
ة .تقة

ويدغة مندقشاة

ويدغة مندقشاة

التقدرير التا تتع اة المملكاة واإلس دم ف

واإلس دم ف

بتقةيم د ة ريدًّ ,تطبيقدً التفدقيدت التقدرير التا تتع اة المملكاة

التقدرير التا تتع اة المملكاة

إقليمية ة لية خدواة بحقا ق بتقةيم د ة ريدًّ وإبداء المالحظات

بتقةيم د ة ريدًّ وإبداء المالحظات

عليها ,تطبيقدً التفدقيدت إقليمياة

عليها ,تطبيقدً التفدقيدت إقليمياة

ة لية خدوة بحق ق اإلنسادن,

ة لية خدوة بحق ق اإلنسادن,

اإلنسدن ,نشر هذه التقدرير ف
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
سدئل اإلعالم.

نشر هذه التقدرير ف

سادئل

نشر هذه التقدرير ف

سادئل

اإلعالم.

اإلعالم.

ها .رصةد حةاالت انتهاكةات

ها .رصةد حةاالت انتهاكةات

حقوق اإلنسان ،وإجراء التقصي

حقوق اإلنسان ،وإجراء التقصي

ها .روة حادالت انت دكادت الالمم ،وتوجيه انتباه الجهةات

الالمم ،وتوجيه انتباه الجهةات

ةديم
ةع تقة
ةا مة
ةة إليهة
المختصة

ةديم
ةع تقة
ةا مة
ةة إليهة
المختصة

االستفسدر الالزم ,إعةاة تقدرير المقترحةةات التةةي تتعلةةق

المقترحةةات التةةي تتعلةةق

بشأن مالحظدت د تقةيم د ماع بالمبادرات الرامية إلى وضع حد

بالمبادرات الرامية إلى وضع حد

ت واايدت د إلااى الج اادت لهذه الحاالت ،وعند االقتضةاء

لهذه الحاالت ،وعند االقتضةاء

إبداء الرأي بشتن موقةح تلةك

إبداء الرأي بشتن موقةح تلةك

الجهات وردود فعلها.

الجهات وردود فعلها.

حقاا ق اإلنساادن ,إجاارا

المختوة.
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قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
 .تلق الشكد

 .تلق الشكد

المتعلقة بحق ق

المتعلقة بحق ق

اإلنسدن ةراست د والبحث فيهةا

اإلنسدن ةراست د والبحث فيهةا

إحدلة مد تر المسسسة إحدلتاه

إحدلة مد تر المسسسة إحدلتاه

من د إلى ج دت االختودب مع

من د إلى ج دت االختودب مع

المسسسة إحدلته من د إلى ج دت متدبعت د بشكل فعدل ,أ تبواير

متدبعت د بشكل فعدل ,أ تبواير

الشأن بدإلجرا ات ال اجبة

الشأن بدإلجرا ات ال اجبة

 .تلق الشكد

المتعلقة بحق ق

اإلنسدن ةراست د إحدلة مد تر

االختودب مع متدبعت د بشاكل ذ

ذ

الشاأن االتبدع مسدعةت م على اتخدذهد,

االتبدع مسدعةت م على اتخدذهد,

ادع أ المعد نة فا تسا يت د ماع
اة االتبا
ادإلجرا ات ال اجبا
با

أ المعد نة فا تسا يت د ماع

فعدل ,أ تبواير ذ

مسدعةت م علاى اتخدذهاد ,أ
المعد نة ف
المعنية.

الج دت المعنية.

الج دت المعنية.

تس يت د مع الج دت ز .القيدم بدلزيدرات الميةانية فق

ز .القيدم بدلزيدرات الميةانية فق

األو ل المتبعة لروة أ ضادع

األو ل المتبعة لروة أ ضادع
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
المسسسادت

حق ق اإلنسدن فا المسسسادت

ز .القيدم بدلزيدرات الميةانية فق حق ق اإلنسدن ف

األو ل المتبعة لروة أ ضادع اإلوالحية أمادكن االحتجادز

اإلوالحية أمادكن االحتجادز

ةدور
اة والة
ادت العمدليا
التجمعا

ةدور
اة والة
ادت العمدليا
التجمعا

مكدن

مكدن

حق ق اإلنسدن ف

المسسسادت

اإلوالحية أمادكن االحتجادز الوحية التعليمية ،أ أ

التجمعدت العمدلياة الم اقاع عدم آخر يشتبه فا أن يكا ن
الوحية التعليمية أ أ مكادن م قعدً النت د حق ق اإلنسدن.
عدم آخر يشتبه فا أن يكا ن

الوحية التعليمية ،أ أ

عدم آخر يشتبه فا أن يكا ن
م قعدً النت د حق ق اإلنسدن.

 .المبةةادر بالتعةةاون مااع

 .المبةةادر بالتعةةاون مااع

األج ز المختوة بشئ ن الثقافة

األج ز المختوة بشئ ن الثقافة

 .التعااد ن مااع األج ااز واإلعةةالم والتعلةةيم ,تقااةيم

واإلعةةالم والتعلةةيم ,تقااةيم

المختوة بشئ ن التعليم اإلعالم االقتراحدت الت ويدت ف كال

االقتراحدت الت ويدت ف كال

التثقيف ,تقاةيم االقتراحادت مد من شأنه نشر تعزيز ثقدفاة

مد من شأنه نشر تعزيز ثقدفاة

م قعدً النت د حق ق اإلنسدن.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
الت ويدت ف

كل مد من شأنه ال ع بدحترام حق ق اإلنسدن.

اة الا ع
از ثقدفا
ار تعزيا
نشا

ط .التعد ن مع ال يئدت ال طنياة

ط .التعد ن مع ال يئدت ال طنياة

الة لياة,

الة لياة,

بدحترام حق ق اإلنسدن.

المنظمدت اإلقليمية

ط .التعد ن مع ال يئدت ال طنياة

المسسسدت ذات الوالة فا

المنظمدت اإلقليمية

الة لياة ,البلةان األخر

المسسسدت ذات الوالة فا

ال ع بدحترام حق ق اإلنسدن.
المنظمدت اإلقليمية

المسسسدت ذات الوالة فا

المعنية بتعزياز

البلةان األخر

المعنية بتعزياز

حمدية حق ق اإلنسدن.

حمدية حق ق اإلنسدن.

ةيم
ةؤتمرات وتنظة
ةد المة
 .عقة

ةيم
ةؤتمرات وتنظة
ةد المة
 .عقة

الندوات والةدورات التثقيفيةة

الندوات والةدورات التثقيفيةة

 .تنظيم الفعدليدت الاة رات والتدريبية فةي مجةال حقةوق

والتدريبية فةي مجةال حقةوق

مجادل اإلنسةةان ،وإجةةراء البحةةوث

اإلنسةةان ،وإجةةراء البحةةوث

البلةان األخر

المعنية بتعزياز

حمدية حق ق اإلنسدن.
التةريبية التثقيفية فا
حق ق اإلنسدن.

والدراسات في هذا الشتن.

والدراسات في هذا الشتن.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
 .المشةةاركة فةةي المحافةةل

 .المشةةاركة فةةي المحافةةل

المحليةةة والدوليةةة ،وفةةي

المحليةةة والدوليةةة ،وفةةي

استمرات تنظا
اة الما
 .عقا
ايم اجتماعات المنظمات اإلقليميةة

اجتماعات المنظمات اإلقليميةة

النة ات المشدركة ف المحدفال والدولية المعنية بمساسل حقوق

والدولية المعنية بمساسل حقوق

المحلية الة لية ,ف اجتمدعدت اإلنسان.

اإلنسان.

المنظمدت اإلقليمياة

الة لياة

المعنية بمسدئل حق ق اإلنسادن,
إجرا البح أ الةراسدت ف
هذا الشأن.

ل .إوااااةار النشاااارات

ل.

إوةار

النشرات

المطب عدت والبيانات والتقارير

المطب عدت والبيانات والتقارير

ل .إوااااةار النشاااارات الخاصة ،وعرضها على الم قع

الخاصة ،وعرضها على الم قع

المطب عدت ,عرض تقدريرهد اإللكتر ن الخدب ب اد ,ولهةا

الخدب ب د ,ولها
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اإللكتر ن

قرار جملس النواب

نصوص مواد مشروع القانون كما

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
على الم قع اإللكتر ن

الخدب مخاطبة الرأي العام مباشةر أو

مخاطبة الرأي العام مباشر أو

من خالل أي من وساسل اإلعالم.

من خالل أي من وساسل اإلعالم.

ب د.

ماد ()02
للمل

أل من سلطدت الة لة الةست رية إحدلة

مد ير نه إلى المسسسة من م ض عدت تتول
بدختودو د لةراست د إبةا الرأ في د.

ماد ()02

ماد ()02

قرر مجلس الن اب الم افقة على

دون تعديل

النب كمد رة فا المشار ع
بقدن ن.
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ماد ()02
للمل

أل من سلطدت الة لة الةست رية إحدلة

مد ير نه إلى المسسسة من م ض عدت تتول
بدختودو د لةراست د إبةا الرأ في د.

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
ماد ()02

ماد ()02

ماد ()02

 الم افقة على قرار مجلس

قرر مجلس الن اب اآلت :

الن اب بإجرا التعةيالت
التدلية:
 .6إحالل كلمة (أداء) محل كلمة
 .6إحالل كلماة (أداء) محال (أداسها) ,كلمة (مباشةر ) محل

كلمة (أداسها) ,كلمة (مباشةر ) كلمة (مباشرتها) الا ارة فا

محل كلمة (مباشرتها) الا ارة البنة (أ) من المدة .
ف البنة (أ) من المدة .
 .9إضدفة عبدر ف عجز البناة  .9إضدفة عبدر ف عجز البناة
(أ) من المدة نوا د،( :وذلةك (أ) من المدة نوا د،( :وذلةك

101

ماد ()02

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول
بها في تلك الجهات).

بها في تلك الجهات).

(نص الماد بعد التعديل)
أ .للمسسسااة أن تطلااب أ
معل مدت أ بيدنادت أ

ثادئق

تراهد الزمة لتحقيق أهاةاف د أ
اب أ
اة أن تطلاا
أ .للمسسساا
معل مدت أ بيدنادت أ

ممدرست د الختودوادت د مان
ال زارات

األج از المعنياة

ثادئق بدلمملكة ,على تل

الا زارات

101

أ .للمسسسااة أن تطلااب أ
معل مدت أ بيدنادت أ

ثادئق

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
تراهد الزمة لتحقيق أهاةاف د أ

تراهد الزمة لتحقيق أهاةاف د أ

األج ز معد نة المسسسة فا

ممدرست د الختودوادت د مان أداء م دم د تيساير مباشةر
ال زارات

األج از المعنياة اختودودت د ,تز ياةهد بماد

بدلمملكة ,على تل

الا زارات تطلبه ف هذا الشأن ,وذلك وفقًا

األج ز معد نة المسسسة فا

للقوانين واألنظمة المعمول بهةا

أةائ د م دم د تيسير مبدشارت د في تلك الجهات.

ادر
اة إخطا
اختودودت د ,تز ياةهد بماد ب .يج ا ز للمسسسا

تطلبه ف هذا الشأن.

السلطدت المختوة ,فا حدلاة
عةم تعاد ن تلا

الا زارات

األج ز ف تز ياة المسسساة
ب .يج ز للمسسساة إخطادر
السلطدت المختوة ,فا حدلاة

ممدرست د الختودوادت د مان
ال زارات األج از المعنياة
بدلمملكة ,على تل الا زارات
األج ز معد نة المسسسة فا
أداء م دم د تيساير مباشةر
اختودودت د ,تز ياةهد بماد
تطلبه ف هذا الشأن ,وذلك وفقًا
للقوانين واألنظمة المعمول بها
في تلك الجهات.

بدلمعل ماادت أ البيدناادت أ

ادر
اة إخطا
ب .يج ا ز للمسسسا

ال ثدئق المطل بة أ منع د مان

السلطدت المختوة ,فا حدلاة
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
عةم تعاد ن تلا

عةم تعاد ن تلا

الا زارات االطالع علي د ,ذل التخدذ ماد

األج ز ف تز ياة المسسساة يلزم من إجرا ات فقًد للقدن ن.

األج ز ف تز ياة المسسساة

بدلمعل ماادت أ البيدناادت أ

بدلمعل ماادت أ البيدناادت أ

ال ثدئق المطل بة أ منع د مان

ال ثدئق المطل بة أ منع د مان

االطالع علي د ,ذل التخدذ ماد

االطالع علي د ,ذل التخدذ ماد

يلزم من إجرا ات فقًد للقدن ن.

ماد ()05

الا زارات

يلزم من إجرا ات فقًد للقدن ن.

ماد ()05
قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()05
 الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإجرا التعةيالت التدلية:
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ماد ()05

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
 .6إضدفة كلمة (تتكةون) قبال
 .6إضدفة كلمة (تتكةون) قبال عبدر (من عدد كاح) الا ارة
عبدر (من عدد كاح) الا ارة
ف السطر الثدن من المدة .
 .9حذف عبدر "وذلةك طبقًةا
ألحكام الالسحة الداخلية" ال ارة

ف عجز المدة .

ف السطر الثدن من المدة .
 .9حذف عبدر "وذلةك طبقًةا
ألحكام الالسحة الداخلية" ال ارة
ف عجز المدة .
يتك ن الج دز اإلةار

(نص الماد بعد التعديل)
يتك ن الج دز اإلةار

للمسسسة

من أمدنة عدماة تكا ن بمثدباة
الج دز التنفيذ

ل اد ,من عةة

يتك ن الج دز اإلةار

للمسسسة

من أمدنة عدماة تكا ن بمثدباة
الج دز التنفيذ

ل اد ,وتتكةون

101

للمسسسة

من أمدنة عدماة تكا ن بمثدباة
الج دز التنفيذ

ل اد ,وتتكةون

من عةة كدف من المستشادرين
الخبرا

البدحثين غيرهم من

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
كدف من المستشدرين الخبارا
البدحثين غيرهم من العادملين

من عةة كدف من المستشادرين
الخبرا

ف األمدنة العدمة ,يتم تعييان م العدملين ف

البدحثين غيرهم من
األمدنة العدمة ,يتم

بقرار من الرئيس بناد علاى تعيين م بقرار من الرئيس بناد
ت وية من األمين العدم ذلا

على ت وية من األمين العدم.

طبقدً ألحكدم الالئحة الةاخلية.

101

العدملين ف

األمدنة العدمة ,يتم

تعيين م بقرار من الرئيس بناد
على ت وية من األمين العدم.

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()02

ماد ()02

قرر المجلس إعدة و

ماد ()02
المدة

 الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإعدة و

على النح ال ارة أةنده.

يوةر بتعيين األمين العدم قرار
من الرئيس بند ً علاى م افقاة
أغلبية األعضد

لماةة أرباع

سن ات قدبلاة للتجةياة لمار
احة  ,يشترط فا

المرشا

لشغل منوب األمين العادم ذات

ماد ()02
المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
يصدر بتعيين األمين العام قرار
من الرسيس بناءً على موافقةة
أغلبية األعضاء ولمةد أربةع
سنوات قابلةة للتجديةد لمةدد
مماثلة ،من بةين الشخصةيات
المشهود لها بالكفاء والنماهةة
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يصدر بتعيين األمين العام قرار
من الرسيس بناءً على موافقة
أغلبية األعضاء ولمد

أربع

للتجديد

لمدد

سنوات

قابلة

مماثلة ،من بين الشخصيات

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
الوفدت الشر ط المطل بة ف

واالسةةتقاللية ،ويشةةترط فةةي

المشهود لها بالكفاء والنماهة

األعضد .

المرشح لشغل منصةب األمةين

واالستقاللية،

في

العام أن يكةون حاصةالً علةى

المرشح لشغل منصب األمين

ةا
ةالوريوس أو مة
ةهاد البكة
شة

العام أن يكون حاصالً على

يعادلها على األقل وأن يكون من

شهاد

ما

ذوي الخبر  ،باإلضافة إلى ذات

يعادلها على األقل وأن يكون من

الشروط المطلوبة في األعضةاء

ذوي الخبر  ،باإلضافة إلى ذات

الوارد في الماد ( )2من هةذا

الشروط المطلوبة في األعضاء

القانون.

الوارد في الماد ( )2من هذا
القانون.
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ويشترط

البكالوريوس

أو

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()07

ماد ()07

ماد ()07

قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()07

 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

بإجرا

التعةيالت

التدلية:
 .6إضدفة عبدر " مةن دون أن
 .0إضدفة عبدر " مةن دون أن

يكون له حق التصةويت" بعاة

يكون له حق التصةويت" بعاة عبدر "وتنفيذ قراراته" الا ارة
عبدر "وتنفيذ قراراته" الا ارة ف من البنة (ب) من المدة .
ف من البنة (ب) من المدة .

 .9إحالل كلمة " لممارسة" محل
كلمة "لتنفيذ" ال ارة ف من البنة

 .9إحالل كلمة " لممارسة" محل
كلمة "لتنفيذ" ال ارة ف من البنة
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
(ج) من المدة .

(ج) من المدة .
(نص الماد بعد التعديل)
يت لى األمين العدم إةار شاس ن
األمدنة العدمة اإلشراف علاى
أعمدل د ,يك ن مسئ الً مبدشر
يت لى األمين العدم إةار شاس ن
األمدنة العدمة اإلشراف علاى
أعمدل د ,يك ن مسئ الً مبدشر

أةائه اجبادت

يت لى األمين العدم إةار شاس ن

أمدم الرئيس ف

ظيفته ,يت لى ب جه خدب مد

األمدنة العدمة اإلشراف علاى

يل :

ال مبدشار
أعمدل د ,يك ن مسئ ً

أمدم الرئيس ف أةائه اجبادت أ .اإلشراف العدم علاى األمدناة
العدمة شس ن العدملين الشس ن
ظيفته ,يت لى ب جه خدب مد
اإلةارية المدلية ,فقدً ألحكادم

171

أمدم الرئيس ف

أةائه اجبادت

ظيفته ,يت لى ب جه خدب مد

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
هذا القدن ن الل ائ

يل :
أ .اإلشراف العدم علاى األمدناة
العدمة شس ن العدملين الشس ن
اإلةارية المدلية ,فقدً ألحكادم
هذا القدن ن الل ائ

القارارات

الودةر تنفيذًا له.
ب .حض ر اجتمدعدت مجلاس
اه,
اذ قراراتا
اين تنفيا
المف ضا
إعةاة تقدرير ة رية كل ثالثة
أش ر متضمنة نشدط المسسساة
سير العمل ف األمدنة العدماة,
مد تم إنجدزه من أعمدل ,فاق

القارارات

الودةر تنفيذًا له.
ب .حض ر اجتمدعدت مجلاس
المف ضين تنفيذ قراراتاه مةن
دون أن يكون له حق التصويت,
إعةاة تقدرير ة رية كل ثالثة
أش ر متضمنة نشدط المسسساة
سير العمل ف األمدنة العدماة,
مد تم إنجدزه من أعمدل ,فاق
الخطط البرامج الم ض عة.
ج .حض ر اجتمدعادت اللجادن
متدبعة أعمدل د ,ت فير مد يلزم

171

يل :
أ .اإلشراف العدم علاى األمدناة
العدمااة شااس ن العاادملين
الشس ن اإلةارية المدلية ,فق ًد
ألحكدم هذا القادن ن اللا ائ
القرارات الودةر تنفيذًا له.
ب .حض ر اجتمدعدت مجلاس
المف ضين تنفيذ قراراتاه مةن
دون أن يكون له حق التصويت,
إعةاة تقدرير ة رية كل ثالثة

أش ر متضمنة نشدط المسسساة
سير العمل ف األمدنة العدماة,

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
الخطط البرامج الم ض عة.

لممارسة اختودودت د ,من ة ن
أن يك ن له حق التو يت.

ج .حض ر اجتمدعادت اللجادن

لألمين العدم أن يف ض كتدبا ًة

متدبعة أعمدل د ,ت فير مد يلزم من يراه من العدملين ف

األمدنة

لتنفيذ اختودودت د ,من ة ن أن العدمة لمبدشر بعاض م دماه
يك ن له حق التو يت.

اختودودته.

الخطط البرامج الم ض عة.
ج .حض ر اجتمدعادت اللجادن
متدبعة أعمدل د ,ت فير مد يلزم
لممارسة اختودودت د ,من ة ن
أن يك ن له حق التو يت.
لألمين العدم أن يف ض كتدبا ًة

لألمين العدم أن يف ض كتدبا ًة
من يراه من العدملين ف

مد تم إنجدزه من أعمدل ,فاق

من يراه من العدملين ف

األمدنة

األمدنة

العدمة لمبدشر بعاض م دماه

العدمة لمبدشر بعاض م دماه

اختودودته.

اختودودته.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()04

ماد ()04
قرر المجلس إعدة و

ماد ()04

ماد ()04
المدة  الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإعدة و

على النح ال ارة أةنده.

المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
يك ن للمسسسة الئحاة ةاخلياة
توةر بقرار عن الرئيس بناد ً
على م افقة أغلبياة األعضاد ,
تشمل ب جاه خادب ال يكال
التنظيم لألمدنة العدمة تنظايم

يك ن للمسسسة الئحاة ةاخلياة
توةر بقرار مةن الرئيس بناد ً
على م افقة أغلبياة األعضاد ,
تشمل ب جاه خادب ال يكال
التنظيم لألمدنة العدمة تنظايم
شئ ن العادملين في اد ,وذلةك
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يك ن للمسسسة الئحاة ةاخلياة
توةر بقرار مةن الرئيس بناد ً
على م افقة أغلبياة األعضاد ,
تشمل ب جاه خادب ال يكال
التنظيم لألمدنة العدمة تنظايم

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
شئ ن العدملين في د ,من حياأ باالسترشاد بالقوانين واألنظمةة

شئ ن العادملين في اد ,وذلةك

إجاارا ات ق اعااة تعيياان م ذات العالقة المعمول بهةا فةي

باالسترشاد بالقوانين واألنظمةة

ترقيت م نقل م تحةية مرتبدت م المملكة ويكون للمؤسسة السحة

ذات العالقة المعمول بهةا فةي

أحكادم لتنظةةيم شةةؤونها الماليةةة

المملكة ويكون للمؤسسة السحة

مكدفآت م,

إجرا ات

تأةيب م إن د خةمدت م ,غيار والمحاسبية.

لتنظةةيم شةةؤونها الماليةةة

ذل من شس ن م ال ظيفية ,كماد

والمحاسبية.

تشمل الالئحة التنظايم المادل
المحدسب

للمسسسة ,ذل

كله

بمد يت افق مع قادن ن الخةماة
المةنية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()09

ماد ()09
قرر المجلس إعدة و

ماد ()09
المدة  الم افقة على قرار مجلس
الن اب بإعدة و

على النح ال ارة أةنده.
(نص الماد بعد التعديل)
يلتاازم مجلااس المف ضااين
أعضدسه العدملين ف األمدناة
العدمة بدلمحدفظة علاى سارية
المعل مدت البيدنادت ال ثادئق
الت ترة إلي م.

يحظر على

أعضاء

ماد ()09

مجلس

المفوضين والعاملين في األمانة
العامة إفشاء سرية أية معلومات
أو بيانات يكونوا قد حصلوا أو
اطلعوا عليها بحكم عملهم إال
بناء على أمر صادر من النيابة
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المدة .
يحظر على

أعضاء

مجلس

المفوضين والعاملين في األمانة
العامة إفشاء سرية أية معلومات
أو بيانات يكونوا قد حصلوا أو
اطلعوا عليها بحكم عملهم إال
بناء على أمر صادر من النيابة

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة

ماد ()61

العامة أو المحكمة المختصة،

العامة أو المحكمة المختصة،

ويظل هذا الحظر قاسمًا حتى بعد

ويظل هذا الحظر قاسمًا حتى بعد

انتهاء العضوية أو الخدمة.

انتهاء العضوية أو الخدمة.

ماد ()61

ماد ()61

 الم افقة على قرار مجلس

 قرر مجلس الن اب اآلت :

الن اب بإجرا التعةيالت التدلية:

 .6إضاادفة عباادر " غيةةر

 .6إضاادفة عباادر " غيةةر
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ماد ()61

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
المشروطة والمنسجمة وأهداح المشروطة والمنسجمة وأهداح
المؤسسة" بعة عبدر "التبرعات المؤسسة" بعة عبدر "التبرعات
والمعونات" ال ارة ف البنة(.)9
ا د "،
ادر نوا
ادفة عبا
 .9إضا
وتخضع حساباتها لرقابة ديوان
الرقابة المالية واإلداريةة" فا

والمعونةةات" الاا ارة فاا
البنة(.)9

 .9إضدفة عبدر

وتخضع حساباتها لرقابة ديوان
الرقابة المالية واإلدارية" ف

ن دية الفقر األخير من المدة .

ن دية الفقر األخير من المدة .

(نص الماد بعد التعديل)
يك ن للمسسسة الم ارة المدلياة
الكدفية الت

نو د "،

تمكن د من الن ض
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
بأعبدئ د الم دم المسانة إلي اد
على أفضل جه ,تتك ن هاذه
الم ارة من:

يك ن للمسسسة الم ارة المدلياة

اة الت ا
ادةات المدليا
 .6االعتما

يك ن للمسسسة الم ارة المدلياة تخوب للمسسسة ف بنة مستقل
الكدفية الت

تمكن د من الن ض من الميزانية العدمة للة لة.

بأعبدئ د الم دم المسانة إلي اد  .9التبرعدت

المع ندت غيةر

على أفضل جه ,تتك ن هاذه المشروطة والمنسجمة وأهداح
المؤسسة التا يقار مجلاس
الم ارة من:
المف ضين قب ل د ,ذلا فقاًد
ادةات المدليا
 .6االعتما
اة الت ا للق انين األنظمة المعم ل ب اد
تخوب للمسسسة ف بنة مستقل ف المملكة.
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الكدفية الت

تمكن د من الن ض

بأعبدئ د الم دم المسانة إلي اد
على أفضل جه ,تتك ن هاذه
الم ارة من:
اة الت ا
ادةات المدليا
 .6االعتما
تخوب للمسسسة ف بنة مستقل
من الميزانية العدمة للة لة.

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
من الميزانية العدمة للة لة.

تت لى المسسسة إةار م ارةهد

 .9التبرعدت المع ندت الت يقر المدلية التحكم في د بدساتقاللية
مجلس المف ضين قب ل د ,ذلا
تدمة ,وتخضع حساباتها لرقابةة
فقدً للق انين األنظمة المعما ل
ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
ب د ف المملكة.

 .9التبرعدت المع نادت غيةر
المشروطة والمنسجمة وأهداح
المؤسسة التا

يقار مجلاس

المف ضين قب ل د ,ذلا

فقا ًد

للق انين األنظمة المعم ل ب اد
ف المملكة.
تت لى المسسسة إةار م ارةهد

تت لى المسسسة إةار م ارةهد

المدلية

المدلية التحكم في د بدساتقاللية

التحكم في د بدستقاللية

تدمة ,وتخضع حساباتها لرقابة

تدمة.

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

وردت من احلكومة
ماد ()60

ماد ()60

 قرر مجلس الن اب اآلت :

ماد ()60

ماد ()60

 الم افقة على قرار مجلس
الن اب

بإجرا

التعةيالت

التدلية:
 .6إضدفة عبدر "بشتن حقةوق

 .6إضدفة عبدر "بشتن حقةوق اإلنسان في المملكة" بعة عبادر
اإلنسان في المملكة" بعة عبادر
"وساسر أعمالها" الا ارة فا
"وساسر أعمالها" الا ارة فا
السطر األ ل من المدة .
السطر األ ل من المدة .
 .9إضدفة كلمة (بالتوامي) فا

 .9إضدفة كلمة (بالتوامي) فا
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
عجز المدة .

عجز المدة .
(نص الماد بعد التعديل)

يضع مجلس المف ضين تقريارًا
سن يدً عان ج ا ة المسسساة
يضع مجلس المف ضين تقريارًا

أنشطت د سدئر أعمدل د بشةتن

سن يدً عان ج ا ة المسسساة حقوق اإلنسان في المملكة ،مد
أنشطت د سدئر أعمدل د ,ماد يراه من اقتراحدت ت ويدت ف
يراه من اقتراحدت ت ويدت ف

اةة
ادت د ,يُحا
ادق اختودوا
نطا
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يضع مجلس المف ضين تقريارًا
سن يدً عان ج ا ة المسسساة
أنشطت د سدئر أعمدل د بشةتن
حقوق اإلنسان في المملكة ،مد

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
اةة مع قدت األةا
ادت د ,يُحا
ادق اختودوا
نطا
مع قدت األةا

مد تم اعتمادةه

مد تم اعتمادةه من حل ل لتفدةي د ,يرفع مجلس

من حل ل لتفدةي د ,يرفع مجلس المف ضين تقريره إلاى الملا
المف ضين تقريره إلاى الملا
مجلس ال زرا

مجلس الن اب

مجلس ال زرا

اةة
ادت د ,يُحا
ادق اختودوا
نطا
مع قدت األةا

مجلس الن اب

مجلس الش ر  ,كمد يعارض

مجلس الش ر  ,كمد يعارض تقريااره أماادم الاارأ العاادم
تقريره أمدم الرأ العدم.

يراه من اقتراحدت ت ويدت ف
مد تم اعتمادةه

من حل ل لتفدةي د ,يرفع مجلس
المف ضين تقريره إلاى الملا
مجلس ال زرا

مجلس الن اب

مجلس الش ر  ,كمد يعارض

بالتوامي.

تقريااره أماادم الاارأ العاادم
بالتوامي.
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
ماد ()66

ماد ()66

ماد ()66

 قرر المجلس إضدفة عبادر  الم افقة على قارار مجلاس
"والمعدل باألمر الملكةي رقةم الناا اب بإضاادفة عباادر

( )64لسةةنة 6106م "،بعااة "والمعدل باألمر الملكةي رقةم
عبدر "لحقوق اإلنسان."،

( )64لسةةنة 6106م "،بعااة

(نص الماد بعد التعديل)

عبدر "لحقوق اإلنسان."،

يُلغى األمر الملكا رقام ()61
لسنة 9009م ,بإنشد المسسساة

111

ماد ()66

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة
يُلغى األمر الملكا رقام ( )61ال طنية لحق ق اإلنسدن ,والمعدل

يُلغى األمر الملكا رقام ()61

لسنة 9009م ,بإنشد المسسساة باألمر الملكي رقم ( )64لسةنة

لسنة 9009م ,بإنشد المسسساة

ال طنية لحق ق اإلنسدن ,كال 6106م ،كل حكم يتعدرض مع

ال طنية لحق ق اإلنسدن ,والمعدل

حكم يتعدرض مع أحكادم هاذا أحكدم هذا القدن ن.

باألمر الملكي رقم ( )64لسةنة

القدن ن.

6106م ،كل حكم يتعدرض مع
أحكدم هذا القدن ن.

ماد ()62

ماد ()62

ماد ()62

 قرر المجلس الم افقة علاى

دون تعديل

النب كمد رة فا المشار ع
بقدن ن.
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ماد ()62

نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

وردت من احلكومة

على رئايس مجلاس الا زرا

على رئايس مجلاس الا زرا
ال زرا – كل فيمد يخواه –

ال زرا – كل فيمد يخواه –

تنفيذ هذا القدن ن ,يُعمل به من

تنفيذ هذا القدن ن ,يُعمل به من

الي م التدل

الي م التدل

لتدريخ نشاره فا

الجرية الرسمية.

لتدريخ نشاره فا

الجرية الرسمية.
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التاريخ 77 :مايو 1071م

سعادة الدكتورة /عائشة سامل مبارك احملرتمة
رئيــس جلنة حقوق اإلنسان

تلمواوع :مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بإنشاء تلمنصصة تلوطنية ل قوق
تمنصان ،تلمرت ق للمرصوم رقم ( )6لصنة 6104م.

تلصلم عليةم ور مة هللا وبرةاته،،

بتخ

 2خ ب 5104م ،أ رق عخاي طاس د اسي ب صخام طاصخام ئ
كتخب

م 942ص ل ت ق /ف  2د  ،)2نسبش

طا جس ،

مشروع قانون رقم ( )

لصنة ( ) بإنشاء تلمنصصة تلوطنية ل قوق تمنصان ،تلمرت ق للمرصوم رقم ()6
لصنة 6104م ،ىاج اجنش طا ب طات

ع ش بطارخنبن ش  ،بذاك ا نخ ت بىبدطت

طا الحرخت اس اسجنش حربق طفنسخ .

111

ببتخ

 00مايو 6104م ارادت اجناش طا ا ب طات ا ع ش بطارخنبن اش طجت خاهاخ

تلثىىانت وتلعشىىرين ،ح ا ط سعاات اسااج

ا بع طارااخنب طا ااذكب  ،بذاااك بح ااب

طا ست خ طارخنبني بخا جس .

بطنتهت طاسجنش – بعد طا دطباش بطانرخش – ىاج ادم بخا ش

بع طارخنب ا باخد

بأحكخم طادستب .

رأي تلل نة:
ت ى طاسجنش سال ش مشروع قانون رقم ( ) لصنة ( ) بإنشاء تلمنصصة تلوطنية
ل قوق تمنصان ،تلمرت ق للمرصوم رقم ( )6لصنة 6104م،

طانخح ت

طادستب ش بطارخنبن ش.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

111

ملحق رقم ()4
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون محكمة التمييم الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ( )4لسنة 0949م (المعد في
ضوء االقتراح بقانون المعد من مجلس
الشورى) ،ومشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون محكمة التمييم الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 0949م،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )01لسنة
6106م.
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التاريخ 22 :مايو 1024م

التقريـر التاسع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )8لسنة (2181املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى)،
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )8لسنة  ،2181املرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة 1021
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
(  264ص ل ت

 /ف  3د  ) 4املؤرخ يف  99أبريل 9104م ،والذي مت مبوجبه

تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة (2181املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم
من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر
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باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة  ،2181املرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة ،6106
على أن تتم دراستهما وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنما ليتم
عرضه على اجمللس.

أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )4تدارست اللجنة املشروعني املذكورين يف دور االنعقاد العادي الرابع مان الفصال
التشريعي الثالث يف االجتماعني التاليني:
 .2االجتماع العشرون املنعقد بتاريخ

 4مايو 9104م.

 .1االجتماع احلادي والعشرون املنعقد بتاريخ

 6مايو 9104م.

( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروعني بقانونني موضوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروعي القانونني( .مرفق) مشروعي القانونني املذكورين ،ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،واحلكومة بشأهنما( .مرفق)
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( )6دعت اللجنة إىل اجتماعها العشرين:
 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: .2األستاذ سعيد حممد عبداملطلب

مستشار قانوين.

 .1الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة

مستشار قانوين.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشـار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.

ثانيـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أكد ممثال وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أمهية مشروعي القانونني،
مؤكدين توافق الوزارة مع قرار جملس النواب خبصوص املشروعني بقانونني.

ثالثـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة املشروعني بقانونني موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار
جملس النواب ومرفقاته بشأهنما ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي وزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين للمجلس ،وخلصت اللجنة إىل
اين عليها املشروعان بقانونني ،إذ يهدف املشروع بقانون األول إىل
أمهية املبادئ اليت ب ُ
إخضاع أحكام احملاكم الشرعية لرقابة حمكمة التمييز وذلك بتعديل املواد (،95 ،8 ،4
 )56من قانون حمكمة التمييز؛ بغية الطعن يف أحكام احملاكم الشرعية أمام حمكمة التمييز،
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فاملادة ( )8عاُدلت لتتضمن حمكمتني جديدتني مها :حمكمة االستئناف العليا الشرعية،
واحملكمة الكربى الشرعية بصفتها االستئنافية ،حيث أجاز التعديل الطعن على أحكامهما.
كما استثىن املشروع بقانون اإلجراءات الشرعية املتعلقة بدعاوى الطال .
أما املشروع بقانون الثاين فقد جاء تنفيذًا ملرئيات حوار التوافق الوطين برنشاء غرفة يف
حمكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائياًا ،وتطوير العمل القضائي بسرعة الفصل يف
القضايا ،حيث تضمن املشروع بقانون إمكانية الطعن أمام حمكمة التمييز يف األحكام
النهائية الصادرة من احملاكم الشرعية إذا وقع بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم ،إضافة
إىل أن احملكمة تنظر الطعون أوال يف غرفة املشورة ،وال حتدد جلسة إال للطعن الذي ترى
جدارته يف موضوعه ،وهذا من شأنه توفري جهد ووقت احملكمة فال تنظر يف الطعون املعيبة
شكال ،أو تلك اليت أقيمت على أسباب غري جائزة أو على خالف املبادىء اليت استقرت
عليها احملكمة يف أحكامها.
وانتهت اللجنة إىل التوصيات الواردة يف اجلدول املرفق.

رابعـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 32من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علاى
اختيار كل من:
 .2األستاذة دالل جـاسم الزايـد

مقررًا أصليـًا.

 .1األستاذة رباب عبدالنيب العريض

مقررًا احتياطيًا.

خامسـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فرن اللجنة توصي مبا يلي:

 املوافقة على توحيد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادرباملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة (2181املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم مـن
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جملس الشورى) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة  ،2181املرافق للمرسـوم رقـم ( )20لسـنة
 ،6106يف مشروع قانون واحد من حيث املبدأ.
 املوافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون املوحد وذلك بالتفصيل الوارد يفاجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة 2181
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة  ،2181املرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة 1021
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
مسمى املشروع

مسمى املشروع

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
) بتعديل بعض أحكام قانون

) بتعديل بعض أحكام قانون

حمكمة التمييز الصادر باملرسوم

حمكمة التمييز الصادر باملرسوم

بقانون رقم ( )8لسنة 2181

بقانون رقم ( )8لسنة 2181

بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )8لسنة 2181
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( )8لسنة 2181

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

(املشروع األول)

(املشروع الثاين)

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة

الديباجة

الديباجة

 املوافقة على نص الديباجة كماا  املوافقة على قرار جملس الناواب
ورد يف مشروع القانون الثااين ،باملوافقة على نص الديباجة كما ورد
مع إضافة عبارة( :وعلى قـانون يف مشروع القانون الثاين ،مع إضافة
ـادر عبارة( :وعلـى قـانون السـلطة
ـائية الصـ
ـلطة القضـ
السـ
باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة القضائية الصادر باملرسوم بقـانون
ـنة ،1001
ـم ( )41لســ
 ،1001وتعديالته )،يف هناياة رقــ
الديباجة.

وتعديالته )،يف هناية الديباجة.

وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد
التعديل:
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التعديل:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)

حنن محد بن عيساى آل خليفاة حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك حنن محد بن عيسى آل خليفة ملاك حنن محد بن عيسى آل خليفة ملاك
مملكة البحرين.
مملكة البحرين.
مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون اإلجاراءات أماام وعلى قانون اإلجراءات أمام احملاكم وعلى قانون اإلجراءات أمام احملاكم وعلى قانون اإلجراءات أمام احملاكم
احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم الشرعية الصادر باملرسوم بقاانون الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم
بقانون رقم ( )96لسنة ،0286
وتعديالته،
وعلى قانون حمكمة التمييز الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )8لسانة
 ،0282املعدل بالقانون رقم ()2

رقااام ( )96لسااانة ،0286
وتعديالته،
وعلى قانون حمكمة التمييز الصادر
باملرسوم بقانون رقام ( )8لسانة
 ،0282املعدل بالقانون رقم ()2

( )96لسنة  ،0286وتعديالته،
( )96لسنة  ،0286وتعديالته،
وعلى قانون حمكمة التمييز الصاادر وعلى قانون حمكمة التمييز الصاادر
باملرسوم بقانون رقام ( )8لسانة باملرسوم بقانون رقام ( )8لسانة
 ،0282املعدل بالقانون رقام ( ،0282 )2املعدل بالقانون رقام ()2
لسنة ،9112
لسنة ،9112
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)
لسنة ،9112
وعلى قانون السالطة القضاائية
الصادر باملرسوم بقاانون رقام
( )49لساانة  ،9119املعاادل
بالقانون رقم ( )51لسنة ،9116
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائياة
الصادر باملرسوم بقاانون رقام
( )46لساانة  ،9119املعاادل
بالقانون رقم ( )40لسنة ،9115
أقر جملس الشورى وجملس النواب

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
لسنة ،9112

وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قانون السلطة القضائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41الصادر باملرسوم بقانون رقم ()41

لسنة  ،1001وتعديالته،

لسنة  ،1001وتعديالته،

أقر جملس الشورى وجملس الناواب أقر جملس الشورى وجملس الناواب
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)

القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:
وأصدرناه:
املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 إعادة صوغ مقدمة املادة األوىل  :املوافقة على قرار جملس الناواب
برعادة صوغ مقدمة املادة األوىل:

وعلى ذلك يكون نص مقدمة املادة وعلى ذلك يكون نص مقدمة املادة
األوىل بعد التعديل:
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األوىل بعد التعديل:

املادة األوىل

املادة األوىل

مقدمة املادة:

مقدمة املادة:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)
يستبدل بنصوص املواد ( )4و()8
و( )95و( )56من قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقاانون
رقم ( )8لسنة  ،0282النصوص
اآلتية:

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

يستبدل بنصوص املواد ( )4فقارة يستبدل بنصوص املواد ( )1فقـرة يستبدل بنصوص املواد ( )1فقـرة
أوىل ،و( )90و( )95فقرة أخارية أوىل و( )4و( )12و( )12فقــرة أوىل و( )4و( )12و( )12فقــرة
من قانون حمكمة التمييز الصاادر أخرية و( )25من قـانون حمكمـة أخرية و( )25من قـانون حمكمـة
باملرسوم بقانون رقام ( )8لسانة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم
 ،0282النصوص اآلتية:
( )8لســنة  ،2181النصــوص ( )8لســنة  ،2181النصــوص
اآلتية:

اآلتية:
مادة ( )1فقرة أوىل

 قرر اجمللس اآليت:

 إضافة عبارة (أو حمكمة االستئناف117

مادة ( )1فقرة أوىل

 قررت اللجنة املوافقة على قارار
جملس النواب برجراء اآليت:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

العليا الشرعية) بعد عبارة (حمكماة  -إضافة عبارة (أو حمكمة االستئناف
االستئناف العليا) الاواردة يف هناياة العليا الشرعية) بعد عبارة (حمكماة
الفقرة األوىل من املادة (.)9
االستئناف العليا) الواردة يف هناياة
 إحالل عبارة "بأمر ملكي" حمال الفقرة األوىل من املادة (.)9عبارة "مبرسوم" بعد عبارة (ويعفون  -إحالل عبارة "بأمر ملكي" حمال
من مناصبهم) الاواردة يف الساطر عبارة "مبرسوم" بعد عبارة (ويعفون
األول.
من مناصبهم) الاواردة يف الساطر
األول.
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد
التعديل:

مادة ( )1فقرة أوىل

التعديل:

مادة ( )1فقرة أوىل

يعني رئيس حمكم التمييز ووكيلاها يعني رئيس حمكم التمييز ووكيلاها
وقضاهتا ويعفون من مناصبهم بـأمر وقضاهتا ويعفون من مناصبهم بـأمر

ملكي .ويشترط يف كال مناهم أن ملكي .ويشترط يف كال مناهم أن
يكون قد مضى على حصوله علاى
درجة الليسانس أو البكالوريوس يف
القانون مخس عشرة سنة أمضاها يف
االشتغال بعمل قانوين ،أو أن يكون
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يكون قد مضى على حصوله علاى
درجة الليسانس أو البكالوريوس يف
القانون مخس عشرة سنة أمضاها يف
االشتغال بعمل قانوين ،أو أن يكون

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

قد عمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف قد عمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف

العليا أو حمكمة االسـتئناف العليـا العليا أو حمكمة االسـتئناف العليـا
الشرعية ملدة أربع سنوات.

مادة (:)4

مادة ( )4فقرة أوىل:

مادة (:)4

الشرعية ملدة أربع سنوات.

مادة (:)4

 املوافقة على النص كماا ورد يف  قررت اللجنة املوافقة قرار جملس
النواب باملوافقة على النص كما ورد
املشروع بقانون األول.
يف املشروع بقانون األول.
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

(املشروع األول)

(املشروع الثاين)

للخصوم أن يطعنوا أمام حمكماة
التمييز يف األحكام النهائية املنهية
للخصومة كلها يف املواد املدنياة
والتجارية واألحوال الشخصاية
لغري املسلمني واجلزائية وإجراءات
التقاضي أمام احملاكم الشرعية طبقًا

للخصوم أن يطعنوا أماام حمكماة
التمييز يف األحكام النهائية املنهياة
للخصومة كلها يف املاواد املدنياة
والتجارية واألحوال الشخصية لغري
اام
اة واألحكا
المني واجلزائيا
املسا
الشرعية طبقًا ألحكام هذا القانون.

توصية اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة كمـا وعلى ذلك يكون نص املادة:
ورد يف املشروع بقانون األول:
مادة ()4

ألحكام هذا القانون.

مادة ()4

للخصوم أن يطعنوا أماام حمكماة
التمييز يف األحكام النهائياة املنهياة
للخصومة كلها يف املاواد املدنياة
والتجارية واألحوال الشخصية لغاري
املسلمني واجلزائية وإجراءات التقاضي
أمام احملاكم الشرعية طبقًا ألحكاام

للخصوم أن يطعنوا أماام حمكماة
التمييز يف األحكام النهائياة املنهياة
للخصومة كلها يف املاواد املدنياة
والتجارية واألحوال الشخصية لغاري
املسلمني واجلزائية وإجراءات التقاضي
أمام احملاكم الشرعية طبقًا ألحكاام

هذا القانون.

هذا القانون.
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)

ويستثىن من ذلاك اإلجاراءات
الشرعية املتعلقة بدعاوى الطال .
وال جيوز الطعن بطريق التمييز يف
األحكام الصادرة قبل الفصال يف
املوضوع إال إذا ترتب عليها منع

ويستثىن من ذلك اإلجراءات الشرعية
املتعلقة بدعاوى الطال .
وال جيوز الطعن بطرياق التميياز يف
األحكام الصادرة قبال الفصال يف
املوضوع إال إذا ترتب عليهاا مناع

ويستثىن من ذلك اإلجراءات الشرعية
املتعلقة بدعاوى الطال .
وال جيوز الطعن بطرياق التميياز يف
األحكام الصادرة قبال الفصال يف
املوضوع إال إذا ترتب عليهاا مناع

السري يف الدعوى.

السري يف الدعوى.

السري يف الدعوى.

مادة (:)8

للخصوم أن يطعنوا أمام حمكماة
التمييز يف األحكام الصادرة مان
حمكمة االستئناف العلياا املدنياة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

ومن حمكمة االساتئناف العلياا
الشرعية أو من احملكمة الكاربى
املدنية ومان احملكماة الكاربى
الشرعية بصفتهما االساتئنافية يف
األحوال اآلتية:
 -0إذا كان احلكم املطعون فياه
مبنياًا على خمالفة القانون أو خطأ
يف تطبيقه أو تأويله.
 -9إذا وقع بطالن يف احلكام أو
ار يف
بطاالن يف اإلجاراءات أثا
111

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)
احلكم.

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)
مادة (:)12

مادة (:)12

مادة (:)12

مادة ()12

مادة ()12

 إعادة صوغ املادة وفقًا للمشروع  قررت اللجنة املوافقة على قارار
جملس النواب برعادة صوغ املادة وفقًا
بقانون الثاين.
للمشروع بقانون الثاين.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
التعديل:
بعد انقضاء املواعيد املنصوص عليها بعد انقضاء املواعيد املنصوص عليها

يف املواد السابقة يسلم قسم الكتاب يف املواد السابقة يسلم قسم الكتاب
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

رقم ( )8لسنة 2181

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
"بعد انقضاء املواعياد املنصاوص ملف الطعن إىل املكتب الفين حملكمة ملف الطعن إىل املكتب الفين حملكمة
عليها يف املواد السابقة يسلم قسام التمييز ،وعلى هذا املكتب أن يودع التمييز ،وعلى هذا املكتب أن يودع

الكتاب ملف الطعن إىل املكتاب مذكرة برأيه يف الطعـن يف أقـرب مذكرة برأيه يف الطعـن يف أقـرب
الفين حملكمة التميز ،وعلاى هاذا وقت ممكن مث يرفعـه إىل رئـيس وقت ممكن مث يرفعـه إىل رئـيس
املكتب أن حيرر مذكرة برأياه يف احملكمة ليعني أحد قضـاة احملكمـة احملكمة ليعني أحد قضـاة احملكمـة
الطعن يف أقرب وقت ممكن مث يرفعه مقررًا للطعن ويـأمر بححالتـه إىل مقررًا للطعن ويـأمر بححالتـه إىل
إىل رئيس احملكمة ليأمر برحالته إىل احملكمة منعقدة يف غرفـة مشـورة احملكمة منعقدة يف غرفـة مشـورة
احملكمة منعقدة يف غرفاة مشاورة للنظر يف مدى جدارته للفصـل يف للنظر يف مدى جدارته للفصـل يف
للنظر يف مدى جدارته للفصال يف موضوعه ،فحذا رأت احملكمة منعقدة موضوعه ،فحذا رأت احملكمة منعقدة
موضوعه .فرذا رأت احملكمة منعقدة هبذه الصفة أن الطعن غري مقبـول هبذه الصفة أن الطعن غري مقبـول
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

رقم ( )8لسنة 2181

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
هبذه الصفة أن الطعن غري مقباول لعيب يف الشـكل أو لـبطالن يف لعيب يف الشـكل أو لـبطالن يف
لعيب يف الشاكل أو لابطالن يف إجراءاته أو إلقامتـه علـى غـري إجراءاته أو إلقامتـه علـى غـري
إجراءاته أو إلقامتاه علاى غاري األسباب املبينة يف املادتني  1 ،8من األسباب املبينة يف املادتني  1 ،8من
األسباب املبيناة يف املاادتني ( )8هذا القانون أو بسبب خمالفته ملبـدأ هذا القانون أو بسبب خمالفته ملبـدأ
و( )2من هذا القانون ،أو بسابب سابق للمحكمة يكفي للرد علـى سابق للمحكمة يكفي للرد علـى
خمالفته ملبدأ سابق للمحكمة يكفي سبب الطعن املعروض وأنه ال وجه سبب الطعن املعروض وأنه ال وجه
للرد على سبب الطعن املعاروض للعدول عن هذا املبـدأ ،قـررت للعدول عن هذا املبـدأ ،قـررت
وأنه ال وجه للعدول عن هذا املبدأ ،احملكمة عدم قبول الطعن بقرار غري احملكمة عدم قبول الطعن بقرار غري
قررت احملكمة عدم قبول الطعان قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة
بقرار غري قابال للطعان وذلاك تثبت يف حمضر اجللسـة وألزمـت تثبت يف حمضر اجللسـة وألزمـت
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
بأسباب موجزة تثبات يف حمضار الطاعن باملصروفات فضـالً عـن الطاعن باملصروفات فضـالً عـن
اري ذلا
اة .وإذا رأت غا
اجللسا
مصادرة الكفالة.
اك مصادرة الكفالة.
حددت جلسة لنظر الطعن وعينت وإذا رأت غري ذلك حددت جلسة وإذا رأت غري ذلك حددت جلسة
أحد قضاة احملكمة مقررًا له.
لنظر الطعن وحيق هلا يف هذه احلالة لنظر الطعن وحيق هلا يف هذه احلالة
وعلى قسم الكتاب إخطار حماامي أن تستبعد من الطعن ما ال يقبل من أن تستبعد من الطعن ما ال يقبل من

اخلصوم الذين أودعوا ماذكراهتم ،األسباب أمام حمكمـة التمييـز يف األسباب أمام حمكمـة التمييـز يف
باجللسة احملددة لنظر الطعان قبال إشارة موجزة ألسباب االستبعاد .إشارة موجزة ألسباب االستبعاد.
انعقادها بعشرة أيام علاى األقال وعلى قسم الكتاب إخطار حمـامي وعلى قسم الكتاب إخطار حمـامي
وذلك بكتاب مسجل.
اخلصوم الذين أودعوا مـذكراهتم ،اخلصوم الذين أودعوا مـذكراهتم،
باجللسة احملددة لنظر الطعن قبـل باجللسة احملددة لنظر الطعن قبـل
117

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
انعقادها بعشرة أيام علـى األقـل انعقادها بعشرة أيام علـى األقـل
وذلك بكتاب مسجل.
مادة ( )12فقرة أخرية:

وذلك بكتاب مسجل.
مادة ( )12فقرة أخرية:

 املوافقة على النص كماا ورد يف  قررت اللجنة املوافقة على قارار
املشروع بقانون الثاين.
مادة (:)12

مادة ( )12فقرة أخرية:

جملس النواب باملوافقة على النص
كما ورد يف املشاروع بقاانون
الثاين.

وعلى ذلك يكون نص املادة كمـا وعلى ذلك يكون نص:
ورد يف املشروع بقانون الثاين:
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

(املشروع األول)

(املشروع الثاين)

إذا نقض احلكم املطعاون فياه
ملخالفته قواعد االختصاص تقتصر
حمكمة التمييز على الفصل يف هذه
املسألة ،وتعني عناد االقتضااء
احملكمة املختصاة الايت يصاح

ومع ذلك ويف غري األحكام الصادرة
من احملاكم الشرعية إذا حكمات
احملكمة بنقض احلكم املطعون فياه
وكان املوضوع صاحلًا للفصل فياه
بكامله وبغري اختاذ إجراء جديد أو

مادة ( )12فقرة أخرية
ومع ذلك ويف غري األحكام الصادرة
من احملاكم الشارعية إذا حكمات
احملكمة بنقض احلكم املطعون فياه
وكان املوضوع صاحلًا للفصل فياه
بكامله وبغري اختاذ إجراء جدياد أو
كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها
احلكم يف املوضاوع ،وااا عناد
االقتضاء حتديد جلسة لنظره.

111

توصية اللجنة

مادة ( )12فقرة أخرية
ومع ذلك ويف غري األحكام الصادرة
من احملاكم الشارعية إذا حكمات
احملكمة بنقض احلكم املطعون فياه
وكان املوضوع صاحلًا للفصل فياه
بكامله وبغري اختاذ إجراء جدياد أو
كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها
احلكم يف املوضاوع ،وااا عناد
االقتضاء حتديد جلسة لنظره.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

للخصوم التداعي إليها برجراءات كان الطعن للمرة الثانياة وجاب
عليها احلكم يف املوضوع ،واا عند
جديدة.
وإذا نقض احلكم لغري ذلك مان االقتضاء حتديد جلسة لنظره.
األسباب حتيل القضية إىل احملكمة
اليت أصدرته لتحكم فيهاا مان
جديد بناء على طلب اخلصاوم،
ويف هذه احلالة يتحتم على احملكمة
اليت أحيلت إليها القضية أن تتباع
حكم حمكمة التمييز يف املساألة
القانونية اليت فصلت فيها.
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نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)

ومع ذلك ويف غاري األحكاام
الصادرة من احملاكم الشارعية إذا
حكمت احملكمة بنقض احلكام
املطعون فيه وكان املوضوع صاحلًا
للفصل فيه بكامله وبغاري اختااذ
إجراء جديد أو كان الطعن للمرة
الثانية وجب عليهاا احلكام يف
املوضوع ،واا عند االقتضاء حتديد
جلسة لنظره.

مادة ( )25فقرة أخرية:

مادة (:)25

 املوافقة على النص كماا ورد يف  قررت اللجنة املوافقة على قارار
املشروع بقانون األول مع نقال
جملس النواب باملوافقة على النص
عبارة "والشرعية" الاواردة يف
كما ورد يف املشاروع بقاانون
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)

مادة (:)25

السطر الثاين لتكون قبل العباارة
الواردة يف هناية املادة واليت تنص
على "قدره مائة دينار".

األول مع نقل عبارة "والشرعية"
الواردة يف السطر الثاين لتكاون
قبل العبارة الواردة يف هناية املادة
واليت تنص على "قادره مائاة
دينار".

 قررت اللجنة حاذف عباارة
" فقرة أخرية" من عنوان املادة؛
ألن املادة يف األصل فقرة واحدة
وليس فيها فقرة أخرية.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

بغري إخالل بأي قانون يعفي مان
الرسوم القضائية ،يفرض رسام
ثابت على الطعاون باالتمييز يف
املواد املدنية والتجارية والشارعية
واألحوال الشخصية لغري املسلمني

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

التعديل:

التعديل:

مادة ( )25فقرة أخرية
بغري إخالل بأي قانون يعفاي مان
الرسوم القضائية ،يفرض رسم ثابت
على الطعون بالتمييز يف املواد املدنية
والتجارية واألحوال الشخصية لغاري

مادة ()25
بغري إخالل بأي قانون يعفاي مان
الرسوم القضائية ،يفرض رسم ثابت
على الطعون بالتمييز يف املواد املدنية
والتجارية واألحوال الشخصية لغاري

املسلمني والشرعية قدره مائة دينار .املسلمني والشرعية قدره مائة دينار.

قدره مائة دينار.
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

(املشروع األول)

(املشروع الثاين)

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

توصية اللجنة

املادة الثانية

 املوافقة على النص كماا ورد يف  املوافقة على قرار جملس الناواب
باملوافقة على النص كما ورد يف
املشروع بقانون األول.
املشروع بقانون األول.
وعلى ذلك يكون نص املادة كمـا وعلى ذلك يكون نص املادة كمـا

ورد يف املشروع بقانون األول:

ورد يف املشروع بقانون األول:

يستبدل بعنوان الباب الثاين مان يستبدل بعنوان الباب الثااين مان يستبدل بعنوان الباب الثاين من قانون يستبدل بعنوان الباب الثاين من قانون
قانون حمكمة التميياز الصاادر قانون حمكماة التميياز الصاادر حمكمة التمييز الصاادر باملرساوم حمكمة التمييز الصاادر باملرساوم
باملرسوم بقانون رقم ( )8لسانة باملرسوم بقانون رقام ( )8لسانة بقانون رقم ( )8لسنة  0282العنوان بقانون رقم ( )8لسنة  0282العنوان
اآليت:
اآليت:
 0282العنوان اآليت:
 0282العنوان اآليت:
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)
الباب الثاين:

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
الباب الثاين:

الباب الثاين:

الباب الثاين:

يف الطعن بالتمييز يف املواد املدنية يف الطعن بالتمييز يف املواد املدنياة يف الطعن بالتمييز يف املواد املدنية يف الطعن بالتمييز يف املاواد املدنياة
اوال
ارعية واألحا
اة والشا
والتجارية والشرعية واألحوال والتجارية واألحوال الشخصية لغري والتجارية والشرعية واألحوال والتجاريا
الشخصية لغري املسلمني.
الشخصية لغري املسلمني.
املسلمني واألحكام الشرعية.
الشخصية لغري املسلمني.
املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

 املوافقة على املادة كما وردت يف  املوافقة على قرار جملس الناواب
باملوافقة على املادة كماا وردت
املشروع بقانون الثاين ،مع إضافة
يف املشروع بقانون الثاين ،ماع
عبارة ( ،وخيتص بنظـر ذلـك
إجراء التايل:
دائرة لإلجراءات الشرعية) يف
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
هناية املادة.
 تصحيح اخلطأ النحوي يف كلماة(يضاف) لتصبح (تضاف).

 إضافة عبارة ( ،وخيتص بنظر ذلكدائرة لإلجراءات الشرعية) يف
هناية املادة.
 تصحيح اخلطأ النحوي يف كلماة(يضاف) لتصبح (تضاف).

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد
التعديل:
التعديل:
على وزيار العادل والشائون يضاف للمادة ( )8من قانون حمكمة تضاف للمادة ( )8من قانون حمكمة تضاف للمادة ( )8من قانون حمكمة
اإلسالمية تنفيذ هاذا القاانون ،التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقام التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقام
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)

ويعمل به من اليوم التايل لتااريخ ( )8لسنة  ،0282فقرة جديادة ( )8لسنة  ،0282فقارة جديادة ( )8لسنة  ،0282فقارة جديادة
نصها اآليت:
نصها اآليت:
نصها اآليت:
نشره يف اجلريدة الرمسية.
مادة ( )8فقرة جديدة:

مادة ( )8فقرة جديدة:

مادة ( )8فقرة جديدة:

وللخصوم أن يطعنوا أمام حمكماة
التمييز يف األحكام الصاادرة مان
حمكمة االستئناف العليا الشرعية ،أو
من احملكماة الكاربى الشارعية،
بصفتها االستئنافية ،إذا وقع بطالن

وللخصوم أن يطعنوا أماام حمكماة
التمييز يف األحكام الصاادرة مان
حمكمة االستئناف العليا الشرعية ،أو
من احملكمة الكربى الشرعية ،بصفتها
االن يف
اع بطا
اتئنافية ،إذا وقا
االسا

وللخصوم أن يطعنوا أمام حمكماة
التمييز يف األحكام الصاادرة مان
حمكمة االستئناف العليا الشرعية أو
من احملكمة الكربى الشرعية بصفتها
االن يف
اع بطا
اتئنافية إذا وقا
االسا
اإلجراءات أثر يف احلكم.
يف اإلجراءات أثر يف احلكم ،وخيتص اإلجراءات أثر يف احلكم ،وخيـتص
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع الثاين)

بنظر ذلك دائـرة لإلجـراءات بنظر ذلـك دائـرة لإلجـراءات
الشرعية.

املادة الرابعة

الشرعية.

املادة الرابعة

املادة الرابعة

 املوافقة على النص كماا ورد يف  املوافقة على قرار جملس الناواب
املشروع بقانون الثاين.
111

باملوافقة على النص كما ورد يف

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة

نصوص املواد

التمييز الصادر باملرسوم بقانون التمييز الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة 2181
(املشروع األول)

كما أقرها جملس النواب

رقم ( )8لسنة 2181

توصية اللجنة

(املشروع الثاين)
املشروع بقانون الثاين.

وعلى ذلك يكون نص املادة كمـا وعلى ذلك يكون نص املادة كمـا
ورد يف املشروع بقانون الثاين:

ورد يف املشروع بقانون الثاين:

على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والاوزراء على رئيس جملس الوزراء والاوزراء
– كل فيما خيصه – تنفياذ هاذا – كل فيما خيصه – تنفياذ هاذا – كل فيما خيصه – تنفياذ هاذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التاايل القانون ،ويعمل به من اليوم التاايل القانون ،ويعمل به من اليوم التاايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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ملحق رقم ()5
تقرير لجنة الخدمات بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العمل في القطاع األهلي
الصادر بالقانون رقم ( )22لسنة
6106م ،المرافق للمرسوم الملكي
رقم ( )01لسنة 6102م.

111

طاتخ

 05 :خ ب 5104
تقرير جلنة اخلدمات الثالث والعشرون

بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر
بالقانون رقم ( )63لسنة  ،2102املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )01لسنة 2102
دور االنعقاد العادي الرابع  -الفصل التشريعي الثالث

مقدمـة :
طسااتس ت اجنااش طابااد خت كتااخل صااخحل طا عااخاي طاسا د اسااي با صااخام
طاصخام ئ

جس

طا ب ى

م /920ص ل خ ت /ف2د ) 4طا

خ

راااي  54أب ااال 5104م ،راااي دب طالنعراااخد طاعاااخدي طا طباااع ااا طا صااال
طات

عي طاثخا  ،بطاذي تم ب بجب تكس ف طاسجنش بد طسش ب نخ ش مشىروع

قىىىانون بتعىىىديع بعىىىض أ ةىىىام قىىىانون تلعمىىىع ىىىت تلقطىىىاع تنهلىىىت تلصىىىادر
بالقىانون رقىىم ( )22لصىىنة  ،6106تلمرت ىىق للمرصىىوم تلملةىىت رقىىم ()01
لصىىىنة  ،6104اساااج أ تاااتم د طسااات بىبااادطت طا الحراااخت بىاااادطد تر ااا
ت

أي طاسجنش ب تن ا تم ا

اسج طا جس

أسخب ع.
111

ري باد أ صخه ثالثاش

أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنايذ تلتةليف تلمذةور أعله قاما تلل نة بام رتءتا تلتالية:
( )4تدط سااات طاسجناااش
بطا نعرد بتخ

ااا بع طاراااخنب راااي طجت خاهاااخ طاثخاااا بطاع ااا

 14خ ب 5104م.

( )5ط سعت طاسجناش أثناخت د طساتهخ اساج طابثاخئق طا تعسراش ب ا بع طاراخنب
ب بع طانر بطاتي ط ت ست اسج:
 طاااا أي طادساااتب ي بطاراااخنبني اسجناااش طا ااا ب طات ااا ع ش بطارخنبن اااش
ب جس


ط

طا ب ى.
جس

رق)

طانبطل ب ررخت .

رق)

( )2خ ك ري طجت خع طاسجنش ا طأل خناش طاعخ اش باخا جس

تلىدةتور م مىـد

عبدهللا تلدليمـت تلمصتشار تلقانونت لشنون تلل ان.

 تباج أ خنش سـ طاسجنش تلصيد أيوب علت طريف أمين صر تلل نة.
ثانيـًا -رأي اللجنــة :
تدط ست طاسجنش
ب تن بجهخت طانر

بع طارخنب طا ذكب أاااله اخدة اخدة ،بتببداات
بال أا اخت طاسجناش ،بطا ست اخ طاراخنبني ا ا ب
111

طاسجخ بخا جس .
ط سعت طاسجنش اسج أي اجنش طا ا ب طات ا ع ش بطارخنبن اش ب جسا
طا اااب ى بطااااذي جاااخت

كااادط اساااال ش

ااا بع طاراااخنب

ااا طاناااخح ت

طادساااتب ش بطارخنبن اااش ،ك اااخ ط سعااات طاسجناااش اساااج الحراااخت طاحكب اااش،
ب الحرخت " ئش طات
طا ررش بخا
بخارااخنب

ع بطفرتخت طارخنبني" طابط دة ري طا ذك ة طات س ش

بع برخنب  ،باسج خنب طاع ل راي طار اخع طأل ساي طاصاخد
اام  )22اساانش  ،5105باسااج ااخنب طانرخبااخت طاع خا ااش طاصااخد

بخا سبم برخنب

م  )22اسنش  ،5115بتعد الت .

ك خ ط سعت طاسجنش اسج

ط

جس

طانبطل باسج طا رراخت طاابط دة

طانبطل بطا ت ثسش ري :الحراخت طالتحاخد طاعاخم انرخباخت ا اخل

بر ط

جس

طابح

 ،ب ئ خت طالتحخد طاح انرخبخت ا خل طابح

.

تااتاف طا ا بع برااخنب  ،ر ااال ا ا طاد بخجااش ،ا
صاات تلمىىادة تنولى
ن ّ

ااخدت  ،ح ا

نه ااخ اسااج طسااتبدطل ابااخ ة طالتحااخد طانرااخبي طا عنااي

طاااذي حاادده طااابز ) بعبااخ ة طالتحااخد طاعااخم انرخبااخت ا ااخل طابحا
ب دت رااي ااخنب طاع اال رااي طار ااخع طأل سااي طاصااخد بخارااخنب
اسنش  ،5105ر خ جختت تلمادة تلثانية
بح

طا

بع برخنب

أ طف خ ة ىاج طالتحخد طاعخم انرخبخت ا خل طابح

) أ ن ااخ
اام )22

خدة تن ذ ش.
د ب دت

رااي بعااض نصاابص ااخنب طاع اال رااي طار ااخع طأل سااي طاصااخد بخا ساابم
برااخنب

اام  )22اساانش  ،5112ببعااد صاادب طاتعااد الت طاالحرااش اسااج

طا سااابم براااخنب

ااام  )22اسااانش  5100بتعاااد ل بعاااض أحكاااخم اااخنب

طانرخبااخت طاع خا ااش ،ررااد أصاابم ا حااق أي نرااخبت
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أب أكثاا

ا طانرخبااخت

طا ت ااخبهش ت ااك ل طتحااخد نرااخبي جد ااد ،ببخا عاال ررااد تاام ىن ااخت طالتحااخد طاح ا
انرخبااخت ا ااخل طابحاا
طابح

 ،ب اا ثاام رساام عااد طالتحااخد طاعااخم انرخبااخت ا ااخل

طابط د ري خنب طاع ل ري طار خع طأل سي ب طابح د طاراخئم بطااذي

ثل ا خل طابحا

 ،طأل ا طااذي ت سال عا ىجا طت طاتعاد ل اساج طابجا
ا طتحااخد نرااخبي حخا ااخ ،با ت خ ااج ااذط

طا ب ا ّ سس ااـخ ،بذاااك ابجاابد أكث ا
طاتعد ل ع بخ ي أحكخم خنب طاع ل.

ع ش د ط ت تعاد ل طا اخدة طا طبعاش ا طاراخنب

ك خ أ طاسس ش طات

م  )2اسنش  5114ب ات طاه ئاش طاعخ اش استات
طابز

طالجت اخاي بطااذي انم

طا بتص سس ش طبت خ طالتحخد طانرخبي طألكث ت ث ال ا طاع اخل راي

ا ااب ش جس ا
تجس دط ا خ
بري

ىدط ة ئااش طاتاات
ت طاسس ش طات

طالجت ااخاي ،بأ

ااذط طا ا بع ااتتي

ع ش.

ابت ذااك ،تا ى طاسجناش طاتبصا ش بخا بطرراش ،ا ح ا طا بادأ،

اسج مشروع قانون بتعديع بعىض أ ةىام قىانون تلعمىع ىت تلقطىاع تنهلىت
تلصادر بالقانون رقم ( )22لصنة  ،6106تلمرت ق للمرصىوم تلملةىت رقىم
( )01لصنة .6104

ثالثــًًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
ىا خال اانص طا اخدة  ) 29ا طاالئحاش طادطبس اش ا جسا
طاسجنش اسج طبت خ كل

:
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طا اب ى ،طت رات

 .2تلدةتورة هـــــاد عبدهللا تلاااـــــع
 .4تنصتاذ عبدتل ليع عبدهللا تلعويناتت

مقررت أصليـاا
ا
مقررت ت تياط ايا.
ا

رابعـًا :توصيـة اللجنـة:
رااي

اابت ااخ دط

اا

نخ ااخت ب ااخ أباادي اا آ طت أثنااخت د طسااش

بع طارخنب  ،رإ طاسجنش تبصي ب خ سي:

 -تلموت قة ،من يد تلمبدأ ،عل

مشروع قانون بتعديع بعض أ ةام

قانون تلعمع ت تلقطاع تنهلت تلصادر بالقانون رقم ( )22لصنة
،6106تلمرت ق للمرصوم تلملةت رقم ( )01لصنة .6104
 -تلموت قة عل

موتد مشروع تلقانون ةما وردا تاصيل ت تل دوع

تلمر ق.
وتنمر معروض عل تلم لس تلموقر لتخاذ تللزم ،،،

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

خليل إبراهيم الذوادي

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

تولصية اللجنة

قرار جملس النواب

نص املادة كما أقرتها اللجنة

مشروع قانون رقم ( ) لسـنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسـنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسـنة ( ) مشروع قانون رقم ( ) لسـنة ( )
بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف
القطاع األهلي ،الصادر بالقـانون القطاع األهلي ،الصادر بالقـانون القطاع األهلي ،الصادر بالقـانون القطاع األهلي ،الصادر بالقـانون
رقم ( )35لسنة 1021م.

رقم ( )35لسنة 1021م.

الديباجة

رقم ( )35لسنة 1021م.

الديباجة

الديباجة

رقم ( )35لسنة 1021م.

الديباجة

حنن محد بان عيساى آل خليفاة  قرر اجمللس املوافقة على نـص  املوافقة على نص الديباجة كما حنن محد بان عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين

الديباجة كمـا ورد يف املشـروع ورد يف املشروع بقانون.
بقانون.
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ملك مملكة البحرين

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

تولصية اللجنة

قرار جملس النواب

بعد اإلطالع على الدستور،

نص املادة كما أقرتها اللجنة

بعد اإلطالع على الدستور،

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر

باملرسوم بقانون رقام ( )33لسانة

باملرسوم بقانون رقام ( )33لسانة

 ،9119وتعديالته،

 ،9119وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع األهلي

وعلى قانون العمل يف القطاع األهلي

الصادر بالقانون رقام ( )36لسانة

الصادر بالقانون رقام ( )36لسانة

،9109

،9109

أقر جملس الشورى وجملس الناواب

أقر جملس الشورى وجملس الناواب

القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

وأصدرناه:

وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

تولصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى
تُستبدل عبارة (االحتاد النقايب املعين
الذي حيدده الوزير) بعبارة (االحتااد

 قرر اجمللس املوافقة علـى نـص  املوافقة على نص املادة كما ورد
املادة كمـا ورد يف املشـروع

يف املشروع بقانون.

بقانون.

تُستبدل عبارة (االحتاد النقايب املعين
الذي حيدده الوزير) بعبارة (االحتاد

العام لنقابات عمال البحرين) أينماا

العام لنقابات عمال البحرين) أينما

وردت يف قانون العمل يف القطااع

وردت يف قانون العمل يف القطاع

األهلي الصادر بالقانون رقام ()36

األهلي الصادر بالقانون رقم ()36

لسنة .9109

لسنة .9109
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

تولصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

 قرر اجمللس املوافقة علـى نـص  املوافقة على نص املادة كما ورد على رئيس جملس الوزراء والوزراء –
على رئيس جملس الوزراء والوزراء –
كل فيما خيصه – تنفيذ هذا القانون،

املادة كمـا ورد يف املشـروع

يف املشروع بقانون.

بقانون.

كل فيما خيصه – تنفيذ هذا القانون،
ويُعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره
يف اجلريدة الرمسية.

ويُعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره
يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ 1 :مايو 1071م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون بتعديع بعض أ ةام قانون تلعمع ت تلقطاع تنهلت
تلصادر بالقانون رقم ( )22لصنة  ،6106تلمرت ق للمرصوم تلملةت
رقم ( )01لصنة .6104
ت ية طيبة وبعد،

بتاريخ  11أبريل 1071م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 111ص ل ت ق  /ف  1د  ،)1نسخة مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم
( )36لسنة  ،2112المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )11لسنة 6104؛ إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الخدمات.
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ببتخ

 4خ ب 5104م ،اردت اجنش طا ب طات

تلعشرين ،ح

ط سعت اسج

بع طارخنب

ع ش بطارخنبن ش طجت خاهخ
جس

طا ذكب  ،ب ط

طانبطل

ب تن  ،بذاك بح ب طا ست خ طارخنبني بخا جس .

بطنتهت طاسجنش – بعد طا دطباش بطانرخش – ىاج ادم بخا ش

بع طاراخنب ا باخد

بأحكخم طادستب .
رأي تلل نة:
ت ا ى طاسجنااش سااال ش مشررروع قررانون بتعررديل بعررض أحكررام قررانون العمررل فرري
القطرراع األهلرري الصررادر بالقررانون رقررم ( )36لسررنة  ،2112المرافررق للمرسرروم
الملكي رقم ( )11لسنة 6104؛

طانخح ت

طادستب ش بطارخنبن ش.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

111

