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 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم ) تقرير لجنة الخدمات حوليسرني أن أرفع إلى معاليكم 

 بشأن التعليم العالي. 2005( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

،،،بقبول فائق االحتراممعاليكم وتفضلوا 

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل    
 رئيـس جلنــة اخلدمــات      
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  تقرير اللجنة. .1
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.رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .3
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 3د  5/ ف ص ل خ ت 555الرقـــم: 

م 1202  فرباير 42التاريخ:   

�سعادة الدكتورة جهاد عبد اهلل الفاضل     احملرتمة 

�رئيس جلنة اخلدمات 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

ــم  ــ  ل ـــــ ــ      رفـــــ ــ  لـــــ ــم  يطيـــــ ــا و  رقـــــ ــوم رقـــــ ــ   31املرســـــ  2020( لســـــ

رشــــــــي  التع ــــــــ م  2005( لســــــــ   3القــــــــا و  رقــــــــم  رتعــــــــأيك رعــــــــ     ــــــــام 

 العال .

 
 
ــ  ا ــي ت دت ـــــــ ــر رشـــــــ ــأاد  قريـــــــ ــتتً ر  ـــــــ ــتت ردراســـــــ ــا  د اقشـــــــ ررجـــــــ

ر ي ــــــم لعر ــــــت   ــــــق امل  ــــــا يــــــ ل دو ــــــأ  ق ــــــا     ــــــ   ســــــار   دــــــ  

  اريخت.

و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

user
Typewritten Text
24/2/2021



1 
 

  اخلدمات ملخص تقرير جلنة

 العنوان
( 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )

 بشأن التعليم العالي 2005لسنة 

المرسوم أصل 

 بقانون
 الحكومة

 اإلحالة إلى اللجنة
 م2021فبراير  24
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

اللجنة من انتهاء 

 المناقشة

 م2021مارس  9
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 اناجتماع عدد االجتماعات

 مضمونه

يهدف المرسوم بقانون إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، 

 وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.

المرسوم بنية 

 بقانون
 وستة موادديباجة 

رأي لجنة الشؤون 

التشريعية 

والقانونية بمجلس 

 الشورى

 والقانونية الدستورية تينمن الناحي المرسوم بقانونسالمة 
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 رأي الجهات المعنية

 رأي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي: -

الوزارة إلى أن صدور المرسوم بقانون جاء لتوفير الغطاء القانوني  أشار ممثل

المنظم لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، بحيث يتم فصله عن الهيكل 

ليمنح الشخصية االعتبارية واالستقالل  الجديد لوزارة التربية والتعليم، يالتنظيم

مجلس األمناء سيتولى مهمة رسم السياسة التعليمية في  وأنالمالي واإلداري، 

مملكة البحرين، وستتولى األمانة العامة للمجلس عملية تنظيم األعمال اإلدارية، 

وقد بيّن المرسوم بقانون الجزاءات التي تفرض على مؤسسات التعليم العالي في 

 حالة المخالفة. 

وضوع تطوير التعليم العالي حظي أكدّ ممثل مجلس التعليم العالي على أن موقد 

وذلك من خالل إطالق االستراتيجية الوطنية للتعليم  المجلسباهتمام كبير من قبل 

العالي واالستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وأن المجلس سيواصل العمل 

والتنسيق مع هيئة جودة التعليم والتدريب، أما فيما يتعلق بالجزاءات فسيتولى 

م العالي اإلشراف والرقابة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية مجلس التعلي

والخاصة من جامعات وكليات ومعاهد، وال يدخل في نطاق اختصاص المجلس 

اإلشراف على مكاتب الخدمات التعليمية، علًما بأن الجزاءات تصدر عن مجلس 

نويه إلى أن األمناء، وهي جزاءات متعلقة بكافة مؤسسات التعليم العالي، مع الت

المؤسسات الحكومة كجامعة البحرين وغيرها تم تأسيسها بموجب قانون تم فيه 

تحديد كيفية فرض الجزاءات، وعليه فإن مجلس التعليم العالي سيتولى مهمة 

بقانون سسات، وإن الجزاءات قبل المرسوم الرقابة واإلشراف على تلك المؤ

ص حيث لم يكن سحب الترخيص كانت تتمثل في وقف البرنامج أو وقف الترخي

تم تحديدها بشكل  فقد حاليـًا الجزاءاتأما منصوص عليه بالقانون السابق، 

أوضح بحيث يتم اتخاذ التدابير الالزمة بحسب جسامة المخالفة كاإلضرار 

بمصالح الطلبة والكادر التعليمي واإلداري، أواإلضرار بسمعة التعليم في مملكة 

( من الفقرة )ب( من المادة 3فات المدرجة تحت البند )البحرين، كما أن المخال

، وعلى وتخضع للسلطة التقديرية لمجلس األمناء المذكورة ال يوجد بها تدرج

مجلس األمناء إعطاء التبرير القانوني الكافي لفرض الجزاء، ويتم إعطاء مهلة 

تبرات، ستة أشهر إلزالة بعض المخالفات، كالمخالفات المتعلقة باألبنية والمخ

في حال المخالفات الجسيمة فإنه يتم تطبيق الجزاءات األخرى، أما فيما يتعلق و
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بإعادة  ۲۰۲۰) لسنة ۸٥بمعھد البحرین للتدریب؛ فقد نص المرسوم بقانون رقم (

تنظیم وزارة التربیة والتعلیم على إدراج معھد البحرین للتدریب تحت مظلة 

الوزارة وتم تحدید جمیع المسؤولیات والمھام، وعلیھ سیتولى مجلس التعلیم 

خص على البرامج األكادیمیة، العالي مھمة اإلشراف والرقابة على المعھد وباأل

وقد حدد القانون أھداف واختصاصات مجلس التعلیم العالي باإلضافة إلى المھام 

االختصاصات  وھذهالتي تقوم بھا أداتھ اإلداریة المتمثلة في األمانة العامة، 

رسم السیاسة التعلیمیة، ومنح الترخیص لمؤسسات التعلیم العالي،  :تتضمن

ات الدولة وغیرھا، فیما تقوم سین التعلیم العالي وكافة مؤسوتنظیم العالقة ب

األمانة العامة بتولى المھام اإلداریة المختلفة كإصدار التراخیص، واستكمال 

اإلجراءات المختلفة، وضمان استیفائھا للشروط، ومن ثم تقوم برفعھا لمجلس 

 التعلیم العالي للموافقة النھائیة.

  المرسوم بقانونالموافقة على  قرار مجلس النواب

توصیة اللجنة 
 المرسوم بقانون الموافقة على  بمجلس الشورى

 



 جلنة اخلدمات
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 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 (23)رقم التقرير 

 تقرير لجنة الخدمات 

( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )حول 

 بشأن التعليم العالي 2005

الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 

مقدمــة:

(، 3د  5ص ل خ ت / ف  555)، وبموجب الخطاب رقم م2021 فبراير 24 بتاريخ  

أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة 

لسنة ( 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )الخدمات 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم ، بشأن التعليم العالي 2005

.عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة:- أولا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 المذكور في االجتماعات اآلتية: مرسوم القانونتدارست اللجنة  (1)

 التاريخ االجتماع

 م2021مارس  2 (20االجتماع )

 م2021مارس  9 (21االجتماع )
 

موضتتتتتوع الب    بالمرستتتتتوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتىا على الوثائت المتعلقة  (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.الشورىالمرسوم بقانون على مجلس خطاب عرض  -

 2005( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم ) -

 (مرفق) .بشأن التعليم العالي

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

 ( مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. )  -     
 

x  وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، حي  شتتارف في اجتماع اللجنة العشتترين مم لو
 :حضر كل من

 

 المنصب االسم

 األمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبدالغني صالح الشويخ

 مستشار قانوني الدكتور عماد محمد ثابت

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي معلومات حمد المنصوريعبدهللا 
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 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

والدراساتإدارة البحوث   

 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

من  المرسوم بقانونرأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة 

 والقانونية. الدستوريةتين الناحي

 

ا 
ً
 :وجملس التعليم العايل وزارة الرتبية والتعليمممثلي  رأي –ثالثـ

أشار ممثل الوزارة إلى أن صدور المرسوم بقانون جاء لتوفير الغطاء القانوني المنظم لقطاع 

التعليم العالي في مملكة البحرين، بحيث يتم فصله عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية 

الشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري، مؤكًدا على أن مجلس األمناء ليمنح  والتعليم،

 عملية سيتولى مهمة رسم السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وستتولى األمانة العامة للمجلس
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التي تفرض على مؤسسات التعليم  تنظيم األعمال اإلدارية، وقد بيّن المرسوم بقانون الجزاءات

  العالي في حالة المخالفة.

أن موضوع تطوير التعليم العالي حظي باهتمام كبير  أكدّ مم ل مجلس التعليم العالي علىوقد 

ط ق االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي واالستراتيجية الوطنية إوذلك من خ ل  جلسملامن قبل 

ي، وأن المجلس سيواصل العمل والتنسيت مع هيئة جودة التعليم والتدريب، أما فيما للب   العلم

يتعلت بالجزاءات فسيتولى مجلس التعليم العالي اإلشراف والرقابة على مؤسسات التعليم العالي 

ال كومية والخاصة من جامعات وكليات ومعاهد، وال يدخل في نطاق اختصاص المجلس 

ا بأن الجزاءات تصدر عن مجلس األمناء، وهي علمً  ،خدمات التعليميةراف على مكاتب الاإلش

جزاءات متعلقة بكافة مؤسسات التعليم العالي، مع التنويه إلى أن المؤسسات ال كومة كجامعة 

الب رين وغيرها تم تأسيسىا بموجب قانون تم فيه ت ديد كيفية فرض الجزاءات، وعليه فإن مجلس 

 المرسوم الجزاءات قبل  نأ، وقابة واإلشراف على تلك المؤسساتىمة الرالتعليم العالي سيتولى م

بقانون كانت تتم ل في وقف البرنامج أو وقف الترخيص حي  لم يكن س ب الترخيص منصوص 

ت ديدها بشكل أوضح ب ي  يتم اتخاذ التدابير  فقد تم اآلن الجزاءاتأما عليه بالقانون السابت، 

كاإلضرار بمصالح الطلبة والكادر التعليمي واإلداري، أواإلضرار في مواجىة المخالفات ال زمة 

)ب( من  ( من الفقرة3بسمعة التعليم في مملكة الب رين، كما أن المخالفات المدرجة ت ت البند )

 ، وعلى مجلس األمناءوتخضع للسلطة التقديرية لمجلس األمناء المادة المذكورة ال يوجد بىا تدرج

إعطاء التبرير القانوني الكافي لفرض الجزاء، ويتم إعطاء مىلة ستة أشىر إلزالة بعض 

يتم تطبيت  في حال المخالفات الجسيمة والمخالفات، كالمخالفات المتعلقة باألبنية والمختبرات، 

( 85أما فيما يتعلت بمعىد الب رين للتدريب؛ فقد نص المرسوم بقانون رقم )، الجزاءات األخرى

بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم على إدراج معىد الب رين للتدريب ت ت مظلة  2020سنة ل

الوزارة وتم ت ديد جميع المسؤوليات والمىام، وعليه سيتولى مجلس التعليم العالي مىمة اإلشراف 

ت وقد حدد القانون أهداف واختصاصا، والرقابة على المعىد وباألخص على البرامج األكاديمية

مجلس التعليم العالي باإلضافة إلى المىام التي تقوم بىا أداته اإلدارية المتم لة في األمانة العامة، 
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رسم السیاسة التعلیمیة، ومنح الترخیص لمؤسسات التعلیم العالي،  :االختصاصات وتتضمن تلك 

ات الدولة وغیرھا، فیما تقوم األمانة العامة بتولى سوتنظیم العالقة بین التعلیم العالي وكافة مؤس

المھام اإلداریة المختلفة كإصدار التراخیص، واستكمال اإلجراءات المختلفة، وضمان استیفائھا 

 .قوم برفعھا لمجلس التعلیم العالي للموافقة النھائیةللشروط، ومن ثم ت
 

ا
ً
 رأي اللجنة: - رابعـ

) ۳بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۳۱المرسوم بقانون رقم (تدارست اللجنة      

واستعرضت وجھات النظر التي دارت حولھ من قبل أعضاء ، بشأن التعلیم العالي ۲۰۰٥لسنة 

لمستشار القانوني لشؤون اللجان، اوزارة التربیة والتعلیم ومجلس التعلیم العالي وممثلي و اللجنة

وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا 

 والقانونیة. الدستوریة تینمن الناحی المرسوم بقانونلسالمة 

ة مواد، نصت المادة األولى منھ على استبدال تعریفي دیباجة وست المرسوم بقانون منیتألف 

) ۳(الوزیر) و(األمانة العامة لمجلس التعلیم العالي) الواردین في المادة األولى من القانون رقم (

بشأن التعلیم العالي، ونّصت المادة الثانیة على استبدال نصوص المواد (الثالثة)   ۲۰۰٥لسنة 

ادیة عشرة) و(الثانیة عشرة) و(الخامسة عشرة من القانون المذكور، و(الرابعة) و(الثامنة) و(الح

والرابعة عشرة وأضافت المادة الثالثة مواد جدیدة بأرقام الثالثة (مكرر) والخامسة (مكرر) 

(مكرر) إلى القانون، واستبدلت المادة الرابعة عبارة (مجلس األمناء) بكلمة (المجلس) الواردة في 

) الواردة للمجلسبكلمة ( مجلس األمناء)ل، وعبارة (والعاشرةسابعة والتاسعة المواد السادسة وال

بشأن التعلیم العالي، وألغت المادة  ۲۰۰٥) لسنة ۳في المادتین السادسة والسابعة من القانون رقم (

جاءت المادة  حینفي المادة (األولى) من القانون المذكور، في الخامسة تعریف (الوزارة) الوارد 

 دسة مادة تنفیذیة.السا

المرسوم بقانون إلى توفیر غطاء تشریعي منظم لقطاع التعلیم العالي، وبشكل  یھدف

 منفصل عن الھیكل التنظیمي الجدید لوزارة التربیة والتعلیم.
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ومرئيتات الجىتات ذات  وقرار مجلس النواب ومرفقتاتته وبعتد تتدارس المرستتتتتتتوم بقتانون، 

 ، انتىت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية:الع قة

 تتوافت أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية اآلتية: -أوالا 

 ( والتي تنص على ما يلي :7المادة ) -1

ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع الب   العلمي، كما تكفل الخدمات  -أ " 

ا في المراحل األولى التي ا ومجانيً التعليمية وال قافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميً 

يعينىا القانون وعلى الن و الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة ال زمة للقضاء على 

الخاصة بإشراف من  والجامعاتيجوز لألفراد والىيئات إنشاء المدارس  -ج ... األمية.

 ".للقانون ـااالدولة، ووفق

ا ـً وذلك وفق ...حرية الرأي والب   العلمي مكفولة: " أن ( والتي تنص على 23المادة ) -2

 ..."للشروط واألوضاع التي يبينىا القانون

 

 : تشمل واألسسيساهم  المرسوم بقانون في ت قيت مجموعة من المبادئ  – ثانيـاا

توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الىيكل التنظيمي  –أ 

    ( لسنة 85مرسوم رقم )والذي تم إعادة تنظيمه بال الجديد لوزارة التربية والتعليم

 .بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم2020

 نقل تبعية األمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس األمناء. -ب

فصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية  -ج

 الجوانب األخرى.وغيرها من 

إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بىدف تطوير إدارة التعليم من خ ل إعادة هيكلة جديدة  -د

 للوزارة تراعي متطلبات التطوير.
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ا ًًًًًًًًا واالستتتق لية على مجلس التعليم  وال ياديةمن الشتتفافية  االمرستتوم بقانون مزيدً  ضتتفى ي -ثالثـ

باالستتتتق ل المالي  تمتعهالنص على و ،مستتتتقلةً  اعتباريةً  شتتتخصتتتيةً  من همن خ ل العالي 

)وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصتتتدر بتستتتميته مرستتتوم(، ت ت رقابة  واإلداري

والتي  بشتتأن التعليم العالي 2005( لستتنة 3قانون رقم )ت قيت أهداف الفي  تستتىم بصتتورة 

وربط  وجودتىما عالي والب   العلمينصتتتتتتتت عليىا المادة ال انية ب ي  تغطي التعليم ال

مجلس التعليم العالي لفاعلية أك ر  ادورً مخرجات التعليم باحتياجات ستتتتتتوق العمل، وت قت 

في ممارستتة اختصتتاصتتاته المنصتتوص عليىا في المادة الخامستتة من القانون والتي تشتتمل 

إعداد ات: ، ومن بين تلك االختصتاصتمؤستستات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص

وضتتتتتع الشتتتتتروط والمعايير للترخيص ، والستتتتتياستتتتتة العامة للتعليم العالي والب   العلمي

اقتراح إنشتتتاء مؤستتتستتتات التعليم العالي ، وشتتتكالىاأؤستتتستتتات التعليم العالي على مختلف لم

فيىا والتعدي ت  س  ر  د  ال كومي وإقرار حقول التخصتتتتتتص في مختلف المستتتتتتتويات التي ت  

  .وغيرها من االختصاصات التي تضمنتىا تلك المادة التي تطرأ عليىا

ا ًًًًًًًا المخالفات  مواجىة فيالمرسوم بقانون على تعزيز دور مجلس التعليم العالي حرص  – رابعـ

ـتتتتتص لىم   يقاعىاإ يمكناق الجزاءات اإلدارية التي من خ ل توسيع نطالتي يرتكبىا المرخ 

 ال ادية عشرةا للمادة ـتتتتتتً وفق من مؤسسات التعليم العالي ب ت المخالفين من مجلس األمناء 

يقاعه ب ت يمكن إ منصتتتتتتتوص عليه صتتتتتتتراحةً صتتتتتتتى جزاء كان أق في حين، من القانون

وقف "للقانون واللوائح والقرارات الصتتتتادرة بموجبه هو  ات بت مخالفتى المؤستتتتستتتتات التي

نامج علمي لمدة ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو بر

"، مما قد اضتتتطر ال تزيد على ستتتنة دراستتتية واحدة إذا تبين له إخ لىا بشتتتروط الترخيص

المجلس في بعض األحيان للجوء للقواعد العامة فيما يتعلت بستتتتتتت ب الترخيص  خاصتتتتتتتة 

 بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي واجىىا من بعض المؤسسات.

 جادة ن و تطوير التعليم العالي والب   العلمي ادية رييم ل المرسوم بقانون خطوة  -سـاامخا

 :حي  أنه
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التعليم في  والتي أكدت على " أهمية  لمملكة الب رين  2030الرؤية االقتصادية ب ت من ين  -أ

المتخذة لتطوير  جراءاتاإليجب أن تكون و إلى حقيقة، االقتصاديةت ويل رؤية الب رين 

. إننا ب اجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل لإلص حات  ا أساسيـًاالنظام التعليمي م ورً 

 التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي مواطن الفرص

معايير الجودة  الفرص على أعلىاحتياجات الب رين واقتصادها، كما يجب أن تكون تلك 

وضع كما نصت على أهمية "  ،"على القدرة والجدارة ، وأن يتم توفيرها بناءً الممكنة

داء مؤسساتنا ألالمنتظمة  معايير للجودة لجميع مستويات القطاع التعليمي، والمراجعة

تشجيع الب   والتطوير في مؤسسات التعليم و منافسينا.ب التعليمية، والتدريبية، ومقارنتىا

 ."قائم على المعرفة العالي لبناء اقتصاد

( وبصفة خاصة 2022-2019ما تضمنه برنامج عمل ال كومة للسنوات ) معنسجم ي  -ب

ا( بعنوان " تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة" والتي تتضمن : في ـً األولوية رقم )ثال 

( منىا التأكيد على ) االستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والب   العلمي 3البند )

لخدمة القطاعات األخرى وت سين جودة التعليم والتدريب مع ضمان مواءمتىا  ومخرجاته

فضل الممارسات لتطوير المؤسسات واالستفادة من التجارب الدولية وأسوق العمل 

 .(التعليمية وتشجيع القطاع الخاص على االست مار في القطاع التعليمي

مية المستدامة وبصفة خاصة دعم جىود مملكة الب رين في تعزيز ت قيت أهداف التني  -ج

وهو ما تم التأكيد عليه في  ت قيت التعليم الجيد والشامل للجميع( المتصل ب4الىدف رقم )

المقدم  2030  هداف التنمية المستدامةأل الب رين لمملكة ولاألالتقرير الوطني الطوعي 

 (.2018)يوليو هداف التنمية المستدامة ألالمنتدى السياسي رفيع المستوى إلى 

ا في مجال تطوير التعليم العالي ـً ا ودوليـً ينسجم المرسوم بقانون مع الجىود المبذولة عربي  -د

" وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي " الصادرة والب   العلمي ومن ذلك ما نصت عليه 

ا : التعليم ـً رابع -وبصفة خاصة الفصل ال اني، 2020لبرلمان العربي" في سبتمبر عن ا

 إلى المادة التاسعة واألربعين(ن العالي والب   العلمي ، المواد من ) المادة ال انية وال  ثي



9 
 

المادة السابعة ما نصت عليه ومن بينىا الىامة  والتي أكدت على مجموعة من األمور

خذ بمنىج إدارة الجودة الشاملة واالعتماد : " األحي  تضمنت ضرورةوال  ثون 

نشاء ة الرشيدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وإوالتنافسية وال وكم

كاديمي وتطبيقات الجودة وضمان المنافسة بين مؤسسات مؤسسات ووكاالت االعتماد األ

 التعليم العالي وفت المعايير الدولية". 
   

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -خامسـ

 

( من ال ئ ة الداخلية لمجلس الشتتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعماالً لنص المادة )      

 كل من :

ا أصليـاا.       الدكتورة فاطمة عبدالجبـار الكوهجــــيسعادة  .1  مقررا

ا احتياطياا.     األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  .2  مقررا
 

 

ا
ا
 توصية اللجنة: -سادسـ

، فإن اللجنة  المرستتتوم بقانونفي ضتتتوء ما دار من مناقشتتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتتة     

 توصي بما يلي:

بتعديل بعض أحكام القانون  2020( لسًًًًًًنة 31المرسًًًًًًوم بقانون رقم ) الموافقة على -

 بشأن التعليم العالي. 2005( لسنة 3رقم )
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 
 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت         ز        ــزي فايــة رمــاذة هالــاألست         

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات            



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 
 
 الثاين املرفق 
 

طاب عرض المرسوم بقانون خ
 على مجلس الشورى

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشريعي 













 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 
 

 املرفق الثالث 
 

رأي لجنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 
 

 م2021 مارس 2 التاريخ:
 
 

 المحترمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبدهللا محمد الفاضل 
 رئيــس لجنة الخدمات 

 
 

 
( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 بشأن التعليم العالي. 2005

 
 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق ، م2021فبراير  24بتاريخ      

 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )نسخة من ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  556م )كتابه رق

لجنة الشؤون  ىإل، عاليبشأن التعليم ال 2005( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 للجنة الخدمات.ته وإبداء المالحظات عليه التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 
 خامسالعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2021 مارس 2وبتاريخ     

، كما ، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤؤؤ نهالمذكور قانونمرسؤؤؤؤؤؤوم ب، حيث اطلعت على الوالعشرررررررين

 للجنة. يالمذكرة المعدة من قبل المستشار القانوناطلعت على 

 

لمبادئ وأحكام  قانونمرسؤؤؤؤؤؤؤوم بالإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور



2 
 

 
 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالمة     

  .والقانونية الدستوريةمن الناحيتين ، عاليبشأن التعليم ال 2005( لسنة 3)

 
 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                                 
 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 
 
  الرابعاملرفق 

 

 قرار مجلس النواب ومرفقاته
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشريعي 



٢٣ - ٢ - ٢٠٢١م

١٢٢ ف ٥ د ٣
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