
 

 

 م.2021ینایر  12التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 
واألمن  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع سسادال یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالتصدیق على النظام األساسي لمركز  الوطني بخصوص

 .2020) لسنة 17المرافق للمرسوم رقم ( ،العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

 الموقر.برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس 
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،
 

           
      

 يوسف أمحد الغتم                                     

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                         

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                     
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 .الخارجیة وزارةأي ر .4
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .5
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 3د 5ص ل خ أ / ف 497الرقـــم: 
م 2020  ديسمرب 30التاريخ:  

 
 احملرتم    / يوسف أمحد حسن الغتم  سعادة السيد

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

النظــــــام مشــــــرون قــــــا ع   الت ــــــ ي    ــــــ   يطيــــــن لــــــم أ  أر ــــــ  ل ــــــم
األســـــــاا عرلـــــــا الامـــــــي عنظمـــــــر التاـــــــاو  ا ســـــــ مم  اعرا ـــــــ  ل مرســـــــعم 

 .2020( لسنر 17) مرق
 

ــمنا   ــ  ق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتق و  ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــا  مناقشـــــــ  رجـــــــ
رأي ــــــم لار ــــــق   ــــــ  اع  ــــــا يــــــ ل مع ــــــ  أق ــــــا     ــــــر أســــــا    مــــــ  

  اريخق.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 

 

لصـاحلعـلي بن صـاحل ا  
 رئيـس جملـس الشورى
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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالتصدیق على النظام األساسي لمركز 

 2020) لسنة 17العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون

إىل اإلحالة تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2020 دیسمبر 30

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2021ینایر  11

  )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة العرض على اجللسة

مشروع  مضمونبنية و

 القانون

 + مادتاندیباجة 

المصادقة على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي  
) 43(المعتمد من مجلس وزراء الخارجیة بمنظمة التعاون اإلسالمي في دورتھ 

 19إلى  18كستان خالل الفترة (من المنعقدة في مدینة طشقند بجمھوریة أوزب
التنمیة البشریة المستدامة  تحقیق ، ویھدف إنشاء النظام إلىم)2016أكتوبر 

والرفاه االقتصادي للدول األعضاء بالمنظمة في ظل الحاجة  والشاملة،
لمواجھة التحدیات الكبرى المرتبطة بالتشغیل والعمل والحمایة االجتماعیة، 
وتقلیص نسب الفقر في إطار اإلمكانیات المتوفرة، وتحسین ظروف العمل 

مستدام نظام یع نطاق فرص العمل وتطویر والشراكة االجتماعیة، وتوس
 . للحمایة االجتماعیة

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
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رأي وزارة خالصة 

 اخلارجية

 انطالقًاعد انضمام مملكة البحرین لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي یُ  -
التي سبق االنضمام إلیھا،  من مشاركتھا الفاعلة في المنظمات الدولیة

وتلبیة لطموحات شعوب الدول  والعمل على تحقیق أھداف تلك المنظمات
 ن خالل تعزیز التعاون المشترك.م األعضاء

منظمة لعمل الالمترتبة على انضمام مملكة البحرین إلى مركز لتزامات اال -
واجتماعات الجمعیة  ھي: المشاركة في المؤتمرات اإلسالميالتعاون 

المركز إلنجاز المشاریع  نشئھاواللجان التي یُ  ،میة والمجلس التنفیذيوالعم
حول المواضیع الواقعة في اختصاص عملھ،  المعتمدة، وتقدیم تقاریر دوریة

 مساھمة سنویة لصالح موازنة المركز. وتسدید
لعمل لمنظمة التعاون انضمامھا إلى مركز امن خالل البحرین مملكة  تسعى -

في الدعوة التي السعودیة  جانب المملكة العربیةلى إلوقوف ل اإلسالمي
 لمركز، ودعم أعمالھ.إلى ھذا الالنضمام  تھا إلى دول مجلس التعاونوجھ

 على الدیباجة تعدیلمع إجراء  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب

 توصية اللجنة
على  تعدیلبالتوافق مع مجلس النواب بإجراء  الموافقة على مشروع القانون

 الدیباجة

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م.2021ینایر  12 التاریخ :
 )6الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

 مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالتصديق على خبصوص 

 اإلسالميالنظام األساسي ملركز العمل ملنظمة التعاون 

 2020 ) لسنة17املرافق للمرسوم رقم ( 
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة:
  

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

 ) المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/497الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

مشروع قانون رقم (  ) م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020 دیسمبر 30

لسنة (   ) بالتصدیق على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المرافق 

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن 2020) لسنة 17للمرسوم رقم (

 بشأنھ.رأي اللجنة 
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م2021ینایر  11 المنعقد بتاریخ سسادالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(

 
اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي  )2(

 اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

 .النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .وزارة الخارجیةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب )3(
 

 

 المنصب االسم

 وزارة اخلارجية

 مستشار بإدارة الشؤون القانونیة  أنس یوسف السید 

 سكرتیر ثالث بإدارة الشؤون القانونیة مبارك عبدهللا الرمیحي

 ي الشورى والنوابجملسوزارة شؤون 

 من إدارة شؤون الشورى العالي رباب
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 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -
  

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 اللجانمشرف شؤون  د. سھیرا عبداللطیف 

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

 اإلعالمالعالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

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

 الدستوریة والقانونیة.
 

اثالث
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 اآلتي: خارجیةوزارة البینت 

یُعد انضمام مملكة البحرین لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي انطالقًا من مشاركتھا   -

الفاعلة في المنظمات الدولیة التي سبق االنضمام إلیھا، والعمل على تحقیق أھداف تلك المنظمات 

 األعضاء من خالل تعزیز التعاون المشترك.وتلبیة لطموحات شعوب الدول 
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االلتزامات المترتبة على انضمام مملكة البحرین إلى مركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي  -

ھي: المشاركة في المؤتمرات واجتماعات الجمعیة العمومیة والمجلس التنفیذي، واللجان التي 

قاریر دوریة حول المواضیع الواقعة في یُنشئھا المركز إلنجاز المشاریع المعتمدة، وتقدیم ت

 اختصاص عملھ، وتسدید مساھمة سنویة لصالح موازنة المركز.

لوقوف لتسعى مملكة البحرین من خالل انضمامھا إلى مركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي  -

م جانب المملكة العربیة السعودیة في الدعوة التي وجھتھا إلى دول مجلس التعاون لالنضماإلى 

 إلى ھذا المركز، ودعم أعمالھ.

 

 
ً
 رأي اللجنــة: -اربعــ

 

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالتصدیق على النظام األساسي لمركز تدارست اللجنة      

وزارة مع ممثلي ، 2020 ) لسنة17العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم (

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة والمستشار القانوني للجنة،  ،یةالخارج

، قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیةمشروع البمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

النظام وعلى  ،على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانوناللجنة كما اطلعت 

 .ركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمياألساسي لم
 

التصدیق على منھ على  المادة األولىنصت یتألف مشروع القانون من دیباجة ومادتین، 

 تنفیذیة. المادة الثانیةالنظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، فیما جاءت 

من  -فضالً عن الدیباجة-النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي  یتألفو

حیث منھا األحكام العامة  الفصل األول، مقسمة إلى أربعة فصول، نّظم مادة خمس وعشرین

ومقر  ،تعریفات للمصطلحات الواردة في النظام من المادة األولى حتى الثامنةد تضمنت الموا

وعالقتھ بغیره من المنظمات الدولیة، وتناول  ،ومقاصده ،وأھدافھ ،ووضعھ القانوني ،المركز

وھي الجمعیة  ،أجھزة المركز المادة الرابعة عشرةمن المادة التاسعة حتى  الفصل الثاني
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األحكام  الفصل الثالثھذه األجھزة ووظائفھا، وبین  وتشكیل ،العمومیة والمجلس التنفیذي واألمانة

، موضًحا المالیة في المواد من الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة المتعلقة بالمیزانیة والموارد

المعمول بھا في  المساھمة المتوقعة للدول األعضاء في المیزانیة وفق جدول األنصبة المقررة

باإلضافة  ،ا الخصوصذبھ إطار منظمة التعاون اإلسالمي أو وفق ما تقرره الجمعیة العمومیة

نفقات وآلیة إعداد وتقدیم التقریر السنوي حول المیزانیة إلى بیانھ ما تتألف منھ الموارد المالیة وال

في المواد من التاسعة عشرة  األحكام الختامیة الفصل الرابعوتناول  والتدقیق على الحسابات.

 وتفسیره.كما نظم ھذا الفصل كیفیة تعدیل النظام ، حتى الخامسة والعشرین

تبین أنھ ال  النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالميوباستعراض أحكام 

صدر بقانون، إعماالً لحكم الفقرة الثانیة من المادة یتعارض وأحكام الدستور، وأنھ یلزم لنفاذه أن ی

شروع قانون ) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت ھیئة التشریع والرأي القانوني بإعداد م37(

 بالتصدیق على االتفاقیة. 
 

 تحقیق التنمیة البشریة المستدامة ھدف إلىیوالذي مركز ھذا الإنشاء  أھمیة وترى اللجنة

والرفاه االقتصادي للدول األعضاء بالمنظمة في ظل الحاجة لمواجھة التحدیات الكبرى  ،والشاملة

نسب الفقر في إطار اإلمكانیات  وتقلیص ،المرتبطة بالتشغیل والعمل والحمایة االجتماعیة

 فرص العمل وتطویر وتوسیع نطاق ،وتحسین ظروف العمل والشراكة االجتماعیة ،المتوفرة

تبادل من لى ھذا المركز إوسیمكن انضمام مملكة البحرین ، مستدام للحمایة االجتماعیة نظام

في نطاق العمل، األمر  والحصول على أفضل الممارسات، خبرات مع باقي الدول األعضاءال

الذي سیساھم في االستفادة في تطویر األنظمة التي تتعلق بالعمل والعمال بما یتناسب مع القوانین 

لیھ المركز إواألنظمة المعمول بھا في مملكة البحرین وسیاساتھا في ھذا المجال، وتحقیق ما یصبو 

المرتبطة بالعمل بغرض تحسین الظروف من خالل زیادة الوعي لدى طبقة العمال بالتحدیات 

لى تعزیز فعالیة وقدرات المؤسسات العاملة في إضافة إاعیة والتغلب على تلك التحدیات، االجتم

 .مجال التنمیة االجتماعیة بما یعود بالنفع على فئات العمال في الدول األعضاء في المركز
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وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،  

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

ى الدیباجة، عل النوابي أجراه مجلس ذبالتعدیل ال ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع 

 .وفق الجدول المرفق
 

اامسخ
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 من:

ا.  النعيمي علي فيصل راشد  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  الغتم حسن يوسف أمحد  األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

ادسسا
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 بما یلي:
 

مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالتصدیق على النظام الموافقة من حیث المبدأ على  -

 .2020 ) لسنة17لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم (األساسي 

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

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 
 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     

  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 بالتصدیق على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالميرقم (  ) لسنة (     ) مشروع قانون      
 2020) لسنة 17المرافق للمرسوم رقم ( 

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

 المسمى
 

 مشروع قانون رقم (  )      

) بالتصدیق على النظام لسنة (    

األساسي لمركز العمل لمنظمة 

  التعاون اإلسالمي

 المسمى
 

الموافقة على المســـّمى كما ورد في  

 مشروع القانون.

 المسمى
 

ــّمى كما ورد في  الموافقة على المسـ

 مشروع القانون.

 المسمى
 

 مشروع قانون رقم (  )      

) بالتصدیق على النظام  لسنة (   

األساسي لمركز العمل لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

 الدیباجة

 

 

 

 

 الدیباجة
 

وعلى القانون رقم إضــافة عبارة: "

بالتصـــدیق على    2020) لســـنة 2(

تعــدیــل الفقرة األولى من المــادة 

اون   ة التـع اق منظـم ة من میـث امـن الـث

 " إلى نص الدیباجة.ي،اإلسالم

 

 الدیباجة
 

ــة على  قرار مجلس النواب الموافق

وعلى القانون رقم بإضـافة عبارة: "

بالتصـــدیق على   2020) لســـنة 2(

تعــدیــل الـفـقرة األولى من المــادة 

اون   ة التـع اق منظـم ة من میـث امـن الـث

 " إلى نص الدیباجة.ي،اإلسالم

 الدیباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

 

 

ــى آل خلیفــة          نحن حمــد بن عیســ

 .ملك مملكة البحرین

 الدستور،على  االطالع بعد

نة 8قانون رقم (وعلى ال  2010) لـس

ــدیق على المیثـاق المعـدل   بـالتصـــ

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األساسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلســـالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجیة بمنظمة  

التعاون اإلســالمي في دورتھ الثالثة 

ــد   ــقن ــدة في طشــ واألربعین المنعق

ــتان خال ل الفترة بجمھوریة أوزبكس

 م،2016أكتوبر  19إلى  18من 

 

 نص الدیباجة بعد التعدیل

ــى آل خلیفــة         نحن حمــد بن عیســ

 .ملك مملكة البحرین

 الدستور،على  االطالع بعد

نة 8وعلى القانون رقم (  2010) لـس

ــدیق على المیثـاق المعـدل   بـالتصـــ

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األساسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلســـالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجیة بمنظمة  

التعاون اإلســالمي في دورتھ الثالثة 

ــد   ــقن ــدة في طشــ واألربعین المنعق

ـ  تان خالل الفترة بجمھوریة أوزبكـس

 م،2016أكتوبر  19إلى  18من 

 نص الدیباجة بعد التعدیل

ــة          ــى آل خلیف نحن حمــد بن عیســ

 .البحرینملك مملكة 

 الدستور،على  االطالع بعد

 2010) لسـنة 8وعلى القانون رقم (

ــدیق على المیثـاق المعـدل  بـالتصـــ

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األـساـسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلســــالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجیة بمنظمة  

ــالمي في دورتھ الثالثة  التعاون اإلس

ــد   واألربـعـین ـــقن ــدة في طشــ الـمـنـعق

بجمھوریة أوزبكســـتان خالل الفترة 

 م،2016أكتوبر  19إلى  18من 

 
ــى آل خلیفــة          نحن حمــد بن عیســ

 .ملك مملكة البحرین

 الدستور،على  االطالع بعد

نة 8وعلى القانون رقم (  2010) لـس

ــدیق على المیثـاق المعـدل   بـالتصـــ

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األساسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلســـالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجیة بمنظمة  

التعاون اإلســالمي في دورتھ الثالثة 

ــد   ــقن ــدة في طشــ واألربعین المنعق

ـ  تان خالل الفترة بجمھوریة أوزبكـس

 م،2016أكتوبر  19إلى  18من 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

 

 

 

 

أقر مجلس الـشورى ومجلس النواب 

ــدقنا  ــھ، وقد صــ القانون اآلتي نصــ

 علیھ وأصدرناه:

 

ــنــة  2وعلى القــانون رقم ( ) لســ

بالتصدیق على تعدیل الفقرة    2020

األولى من الـمادة الـثامـنة من میـثاق  

 ،يمنظمة التعاون اإلسالم

أقر مجلس الـشورى ومجلس النواب  

ــدقنا  ــھ، وقد صــ القانون اآلتي نصــ

 علیھ وأصدرناه:

 

ــنــة  2وـعـلى اـلقــاـنون رـقم ( ) لســ

بالتصدیق على تعدیل الفقرة   2020

األولى من الـمادة الـثامـنة من میـثاق  

 ي،منظمة التعاون اإلسالم

أقر مجلس الـشورى ومجلس النواب 

ــدقنا  ــھ، وقد صــ القانون اآلتي نصــ

 علیھ وأصدرناه:

 

 

 

ــنــة  2وعلى القــانون رقم ( ) لســ

بالتصدیق على تعدیل الفقرة   2020

األولى من الـمادة الـثامـنة من میـثاق  

 ي،منظمة التعاون اإلسالم

أقر مجلس الـشورى ومجلس النواب 

ــدقنا  ــھ، وقد صــ القانون اآلتي نصــ

 علیھ وأصدرناه:

 

 األولىمادة ال

نظام األساسي لمركز الُصودق على  

العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي 

المعتمد من مجلس وزراء الخارجیة 

بمنظمة التعاون اإلسالمي في دورتھ 

 األولىمادة ال

ة على  المـادة كمـا ورد  نص الموافـق

 في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

ة على  المـادة كمـا ورد  نص الموافـق

 في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

نظام األساسي لمركز الُصودق على  

العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي 

المعتمد من مجلس وزراء الخارجیة 

دورتھ بمنظمة التعاون اإلسالمي في  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من الحكومة

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

الثالثة واألربعین المنعقدة في طشقند 

بجمھوریة أوزبكستان خالل الفترة 

م، 2016أكتوبر  19إلى  18من 

 .والمرافق لھذا القانون

الثالثة واألربعین المنعقدة في طشقند 

بجمھوریة أوزبكستان خالل الفترة 

م، 2016أكتوبر  19إلى  18من 

 والمرافق لھذا القانون.

 

 الثانیةمادة ال
 

ــوزراء  عــلــى ــس ال ــیــس مــجــل رئ

تنفیذ   –كل فیما یخصـھ  –والوزراء 

انون ھ من  ویعمـل  ،أحكـام ھـذا الـق ـب

ــالي ل ــره في الیوم الت ــدة نشــ الجری

 الرسمیة.

 

 الثانیةمادة ال

 

ة على  المـادة كمـا ورد  نص الموافـق

 في مشروع القانون.

 

 الثانیةمادة ال

 

ة على  المـادة كمـا ورد  نص الموافـق

 في مشروع القانون.

 

 الثانیةمادة ال
 

ــوزراء  عــلــى ــس ال ــیــس مــجــل رئ

تنفیذ   –كل فیما یخصـھ  –والوزراء 

ھ من   انون، ویعمـل ـب أحكـام ھـذا الـق

ــدة  ــره في الجری ــالي لنشــ الیوم الت

 الرسمیة.

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2020مبر ديس 31: التاريخ

 
 

 

 المحترم سعادة الأستاذ/ يوسف أحمد حسن الغتم     

 الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيــس لجنة 

 

 
لمركز العمل لمنظمة التعاون مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي الموضوع: 

 م.2020( لسنة 17اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق م، 2020مبر ديس 30بتاريخ      

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  498م )ضمن كتابه رق

لجنة  ىإل ،م2020( لسنة 17افق للمرسوم رقم )التعاون اإلسالمي، المرلمركز العمل لمنظمة 

لجنة الشؤون الخارجية لعليه ته وإبداء المالحظات الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 والدفاع واألمن الوطني.
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الرابع عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020مبر ديس      31وبتاريخ     

لنظام األسؤؤؤؤاسؤؤؤؤي لمركل العم  لمنظمة وا ،المذكور مشؤؤؤؤروع القانون، حيث اطلعت على عش    ر

قانوني المعد من قب  رأي الالناقشؤؤؤؤؤؤؤت كما  وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤؤؤؤ نه، ،التعاون اإلسؤؤؤؤؤؤؤالمي

 .للجنة مستشار القانونيال

 

لمبادئ وأحكام  قانونال مشؤؤؤؤؤؤؤروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة  ترى اللجنة سالمة     

من الناحيتين الدستورية  ،م2020( لسنة 17افق للمرسوم رقم )التعاون اإلسالمي، المر

  .والقانونية

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                                

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 
 

 وزارة الخارجیةرأي 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 









 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امساخلاملرفق 

 
 لس النواب ومرفقاتھقرار مج

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 مــــــــرفــــــــق

(1) 
 

 
 
 
 
 
 





































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.11.2020















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(3) 

 
 
 
 
 
 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةــــــــــــايــــــــــــهــــــــــــن
 مرفقات التقرير
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