
 

 
 
 
 

 م٢٠٢٢ر ف��اي  ٢٢خ: التار�
 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 
 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،،،

 
 

 ٥بتار�خ    )٤د٥/ ف ط/ ص ل م    ٧٢٢رقم (باإلشارة إ�� خطاب معاليكم   

بال املتضمن طلب دراسة  ،  م٢٠٢٢  يناير النظا مشروع قانون  م  تصديق ع�� 

اإلسالمي   املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول   �� املرأة  تنمية  ملنظمة  األسا��ي 

) رقم  للمرسوم  افق  لسنة  ٧٦(املر رأي  ،  )٢٠٢١)  يتضمن  تقر�ر  و�عداد 

 ال�جنة �شأنھ لعرضھ ع�� ا�جلس املوقر. 

معاليكم   إ��  أرفع  أن   �� والطفل �جنة    تقر�ريطيب  املرأة    شؤون 

ب  ،املذ�ور   قانون المشروع  بخصوص   التفضل  باتخاذ   النظربرجاء  والتوجيھ 

 وقر. الالزم لعرضھ ع�� ا�جلس امل

 
 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،، 

 
 
         

 
 الدالل   صاحل  حممد  ابتسام.  د

 جلنة شؤون املرأة والطفل رئيس  
 

 لمرفقات: ا
 .تنفیذيالص  خمللا -
 .ریر اللجنةتق .۱
 .انونیةون التشریعیة والقرأي لجنة الشؤ .۲
 .رأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة .۳
 رأي وزارة الخارجیة. .٤
 .رأي االتحاد النسائي البحریني .٥
 لنواب الموقر ومرفقاتھ.مجلس اقرار  .٦
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 ة احملرتم    الدكتورة ابتسام حممد الداللسعادة  
 شؤون املرأة والطفل رئيس جلنة  

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشببب قا وبببالت  ياأعلبببلي  م بببا  أ  بببا     بببا   يطيبببي أبببر ق  قم ببب  أ ببب 
مل  مببببم ة مملببببم  ملبببب قع ا  أببببلقا   مرببببام يم  مببببم  ملبببب ةم     بببب مر   مل   بببب  

 (.2021( أس م 76أ م  ت  مو   
 

ا مقي ببببب   ي جبببببام م اوشبببببع  قعم  بببببع ب قنمبببببل ع ةأ يببببب  يشببببب ل  معربببببم  
 أع ض  م ا  ملج س خ ا متمل قولاه ث ثم ق ايملع من ةاميخ .

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              

 



 ۱ من ۱ الصفحة

 

 
 

ص تنفيذي لتقرير  م
َّ
 شؤون املرأة والطفلجلنة لخ

 موضوع التقرير
 مشروع قانون �التصدیق على النظام األساسي لمنظمة تنم�ة المرأة

 ). ٢٠٢١) لسنة ٧٦في الدول األعضاء �منظمة المؤتمر اإلسالمي (المرافق للمرسوم رقم (

 . الفصل التشر�عي الخامس – الرا�عدور االنعقاد السنوي العادي  -  م٢٠٢٢ینایر   ٥ اإلحالة إىل اللجنةتاريخ 

 .الفصل التشر�عي الخامس – الرا�عاالنعقاد السنوي العادي دور  - م٢٠٢٢فبرایر  ١٥ انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ٣ عدد االجتماعات

 مضمونه 
الدول األعضاء �منظمة المؤتمر اإلسالمي، وهي منظمة  التصدیق على النظام األساسي لمنظمة تنم�ة المرأة في  

تهدف إلى النهوض بدور المرأة في الدول األعضاء، و�ناء القدرات والمهارات والكفاءات من خالل آل�ات متنوعة،  

 من بینها التدر�ب والتعل�م والتأهیل، �ما یتفق مع م�ادئ وق�م شر�عتنا اإلسالم�ة السمحاء.

 ان ت دی�اجة + ماد بنيته 

 عدم مخالفة مشروع القانون لم�ادئ وأحكام الدستور، وسالمته من الناحیتین الدستور�ة والقانون�ة. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 رأي احلكومة املوقرة

تصدیق على النظام األساسي لمنظمة تنم�ة المرأة في الدول األعضاء �منظمة المؤتمر ال�أتي  

القائمة على تعز�ز وتوطید العالقات مع الدول    مملكة ال�حر�ناإلسالمي انطالقا من س�اسة  

إلیها المملكة،   الفعالة في المنظمات التي انضمت  الشق�قة والصد�قة، والعمل على المشار�ة 

ا  التي وعلى األخص  للنتائج  دعًما  �أتي  العالم، �ما  في  الرئ�س�ة  الدول�ة واإلقل�م�ة  لمنظمات 

حققتها المملكة في مجال تمكین المرأة، واسترشاًدا �مرتكزات المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب  

 الذي أرسى دعائم النهوض �المرأة ال�حر�ن�ة.  –حفظه هللا ورعاه    –الجاللة عاهل البالد المفدى  

 للمنظمةالنظام األساسي مضمون 

) مادة، حیث تناولت  ١٥من عدد ( -فضًال عن الدی�اجة-یتألف النظام األساسي المرافق لمشروع القانون  

) على إنشاء منظمة تنم�ة المرأة  ٢) تعر�ًفا ألهم المصطلحات الواردة في النظام، ونصت المادة (١المادة (

) فقد منحت المنظمة الشخص�ة االعت�ار�ة ٣المي، أما المادة (في الدول األعضاء �منظمة المؤتمر اإلس

) أهداف  ٥) مدینة القاهرة �جمهور�ة مصر العر��ة �مقر للمنظمة، و�ینت المادة (٤الدول�ة، وحددت المادة (

) الموارد المال�ة  ٧) شروط وأحكام العضو�ة، و�ینت المادة (٦المنظمة واختصاصاتها، وأوضحت المادة (

من مساهمات الدول األعضاء �حسب الحصص التي تحدد ط�ًقا لنس�ة مساهمة �ل دولة في  للمنظمة  

) فقد  ١٠،  ٩،  ٨میزان�ة األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمعونات واله�ات والمنح، أما المواد (

لى أحكام تعیین عددت أجهزة المنظمة ومهام �ل منها واألحكام المتعلقة �ممارسة تلك المهام �اإلضافة إ

) المادة  ونصت  واختصاصاته،  للمنظمة  التنفیذي  عمل  ١١المدیر  ونظم  میثاق  نصوص  تطبیق  على   (

) األحكام  ١٢منظمة المؤتمر اإلسالمي في �ل ما لم یرد �ه نص في النظام المعروض، ونظمت المادة (

�التوق�ع والتصدیق على النظام وم�عاد دخوله حیز التنفیذ، وحدد  ) آل�ات  ١٤،  ١٣ت المادتان (المتعلقة 

) لغات العمل �المنظمة وهي العر��ة واالنجلیز�ة ١٥التعدیل واالنسحاب من النظام، وأخیًرا بینت المادة (

 والفرنس�ة.

 مشروع القانون الموافقة على  قرار جملس النواب املوقر

 مشروع القانون الموافقة على  توصية اللجنة 



 ملرأة والطفللجنة شؤون ا

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة 
 

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 

 ١٠ من ١ الصفحة

 

 
 

 

 م٢٠٢٢ف��اير    ٢٢التار�خ:  

 ) ٢: ( رقم  التقر�ر 

 خبصوص شؤون املرأة والطفلتقرير جلنة 

 املرأة تنمية  ملنظمة األساسي النظام على بالتصديق قانون مشروع 

 ).٢٠٢١ لسنة) ٧٦( رقم  للمرسوم املرافق( اإلسالمي  املؤمتر مبنظمة  األعضاء الدول يف

 الفصل التشري�� ا�خامس – الرا�عدور اال�عقاد العادي 

 مقدمة:

ــار�خ   ــاير    ٥بتــ أرســــــــــــــــل   ،)٤د٥/ ف   ط/ ص ل م    ٧٢٢م، و�موجــــب ا�خطــــاب رقم (٢٠٢٢ينــ

شـــــــــــؤون املرأة  صـــــــــــاحب املعا�� ع�� بن صـــــــــــا�ح الصـــــــــــا�ح رئيس مجلس الشـــــــــــورى إ�� �جنة  

 الدول  ��  املرأة  تنمية  ملنظمة  األســــــــــا�ــــــــــ�ي  النظام  ع�� بالتصــــــــــديق  قانون  مشــــــــــروع  والطفل 

افق(  اإلســـالمي  املؤتمر   بمنظمة  األعضـــاء لدراســـتھ    ،)٢٠٢١ لســـنة)  ٧٦(  رقم  للمرســـوم  املر

 و�عداد تقر�ر يتضمن رأي ال�جنة �شأنھ لعرضھ ع�� ا�جلس املوقر.

 

 



 ١٠ من ٢ الصفحة

 

 
ً
 : إجراءات اللجنة: أوال

 التالية:�� االجتماعات   –آنف الذكر  –مشروع القانون تدارست ال�جنة   )۱(

 الفصل الدور تاریخ االجتماع  رقم االجتماع

 ٥ ٤ م ۲۰۲۲ینایر  ۱۱ ۳

 ٥ ٤ م ۲۰۲۲ینایر  ۲٥ ٥

 ٥ ٤ م ۲۰۲۲فبرایر  ۱٥ ٦
 

 بھ وال�ي اشتملت ع��: ع�� الوثائق املتعلقةقانون ملشروع الاطلعت ال�جنة أثناء دراس��ا   )۲(

 (مرفق)  .سرأي �جنة الشؤون التشريعية والقانونية با�جل .أ

 . (مرفق)با�جلسالشؤون املالية واالقتصادية  �جنة رأي  .ب

 . (مرفق) رأي وزارة ا�خارجية .ج

 . (مرفق) البحر��ي النسائي  االتحاد  رأي  .د

 

بدور اال�عقاد الرا�ع من الفصـــــــــــل التشـــــــــــري��    ا�خامسو�دعوة من ال�جنة حضـــــــــــر اجتماعها   )۳(

 ا�خامس �ل من:

   اخلارجية وزارة 
 . ن القنصلية واإلدار�ة باإلنابةؤو وكيل الوزارة للش خليل �عقوب ا�خياط  سعادة السف��

 . ن القانونيةؤو مستشار بقطاع الش أ�س يوسف السيد  / السيد

 االحتاد النسائي البحريني

 . رئيس االتحاد النسائي البحر��ي أحالم رجب   /السيدة

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب



 ١٠ من ٣ الصفحة

 

 . برملانية ؤونأخصائي ش حصة عبدا�جليل ا�حداد /ةالسيد

  

 : وحضر اجتماعات ال�جنة من األمانة العامة �جلس الشورى )٤(

 هيئة املستشارين القانونيني 
 . مستشار قانو�ي األستاذ عبدالرحيم ع�� عمر

 . مستشار قانو�ي الدكتورة ميادة معارج 

 أول.  باحث قانو�ي  السيدة/ أمينة ع�� ر�يع 

 إدارة شؤون اللجان 
 . مشرف شؤون ال�جانامل�لف بأعمال   ع�� جواد القطان   / السـيد

 أم�ن سر �جنة.  دانة إبراهيم الشيخ / السيدة 

 إدارة العالقات واإلعالم 
 إعالم وتواصل أول.أخصائي  حس�ن املاجد  / السيد

 . وتواصل  أخصائي إعالم عبدا�جليل  ءسما / السيدة 

 

ا: رأي جلنة الشث
ً
 (مرفق)   ؤون التشريعية والقانونية:اني

إ�� عدم مخالفة    التشريعية والقانونية  الان��ت �جنة الشؤون  ملبادئ وأح�ام   قانون مشروع 

 والقانونية. من الناحيت�ن الدستور�ة تھ وسالمالدستور، 

 اث
ً
 (مرفق)   : املالية واالقتصاديةا: رأي جلنة الشؤون  لث

  النظام   من)  ٧(  املادة  ��  ورد  ما  وخصوًصا  القانون،  مشروعع��    واالقتصادية  املالية   الشؤون  �جنةاطلعت   

 م�ونات   أحد  ي�ون   أن  ع��  تنص  وال�ي  اإلسالمي،  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول   ��  املرأة  تنمية  ملنظمة  األسا��ي



 ١٠ من ٤ الصفحة

 

  لنسبة   طبًقا  تحدد  ال�ي  املعتمدة  ا�حصص  بحسب  األعضاء  الدول   بدفعها  تل��م  ال�ي  املساهمات  املنظمة  موارد

و   املؤتمر  ملنظمة  العامة  األمانة  م��انية  ��  دولة  �ل  مساهمات إ��  اإلسالمي".    مراجعة  خالل  أنھ، ومنأشارت 

ملنظمة  مملكة  انضمام  أن  تب�ن  إل��ا،  املشار  املادة   املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول   ��  املرأة  تنمية  البحر�ن 

 .سنوي  �ش�ل تدفع ،للدولة العامة امل��انية �� إضافية مالية  أعباء عليھ  ت��تب اإلسالمي

امل��انية  أن  ال�جنة    املنظمات   ��   البحر�ن  مملكة   مساهمات  �شأن   بنًدا  تتضمن   للدولة   العامة   و�ينت 

ولعدم.  والدولية  اإلقليمية أنھ،    وم��ا   املرأة  تنمية   منظمة  ��  الدول   مساهمة   �شأن   تفاصيل   أية   توافر   إال 

 .  املنظمة  لهذه  لالنضمام  الفعلية  املالية  الت�لفة   مقدار ع��  الوقوفل�جنة    يمكن  فال  البحر�ن،  مملكة  مساهمة 

  املعنية،  الرسمية  ا�جهة   من  التفاصيل   هذه  عن   االستفسار  يتم   أن  واالقتصادية   املالية  الشؤون   �جنة  واق��حت 

  مقدار(  حول   م��ا   واستفسرت  ا�خارجية   وزارة   بمخاطبة)  والطفل  املرأة   شؤون   �جنة(  ال�جنة  قامت  فقد   وعليھ

  ي��تب   �ان  إذا  وفيما  اإلسالمي،  املؤتمر  ملنظمة  العامة  األمانة  م��انية   ��  البحر�ن   مملكة  ��ا  �ساهم  ال�ي  النسبة

  حالة   ��  بالز�ادة   تتم  ال�ي  املبالغ   ومقدار   النسبة،  هذه   ��   ز�ادة  من   املعروض  القانون   مشروع  ع��   املوافقة   ع��

 ). القانون  مشروع ع�� املوافقة 

 
ً
 :خالل حضورهم االجتماع اخلامس للجنة اخلارجيةا: رأي وزارة  رابع

   �� ال�جنة    وزارة ا�خارجيةأو�ح السادة ا�ختص�ن  بتار�خ  ا�خامس  أثناء حضورهم اجتماع    ٢٥املنعقد 

  تنمية  منظمة  إ�� البحر�ن  مملكة  انضمام يأ�ي حيث، القانون  شروعومؤ�دة مل متوافقة الوزارة  أن، ٢٠٢٢يناير 

  الدول   ب�ن  والتضامن   ةدالوح  وتقو�ة  �عز�ز   ع��  اتأكيًد   اإلسالمي  املؤتمر  منظمةب  األعضاء  الدول   ��  املرأة

   سالمية،اإل 
ً

  ع��   املرأة  تمك�ن  مجال  ��  البحر�ن  مملكة  اتخذ��ا  ال�ي  وا�حثيثة  ا�جادة  ل�خطوات  واستكماال



 ١٠ من ٥ الصفحة

 

 حمد  امللك  ا�جاللة  صاحب  �حضرة  اإلصال��  الن�ج  مرتكزات   ع��  ذلك  ��  مستندة  والدو��،  ا�ح��  الصعيدين

 . البحر�نية املرأة تقدم دعائم أر��ى الذي ، املفدى  البالد عاهل خليفة آل عي��ى بن

 ��   سنوي   �ش�ل  و�شارك  املنظمة،  �شاءإ  ��  أسهمت  ال�ي  الدول   من  �عد  البحر�ن  مملكة وأشاروا إ�� أن   

  ع��  امل��تبة  الل��امات. وأن االفنية  ال�جان  واجتماعات  للمنظمة،  الوزاري   ا�جلس  واجتماع  القمة،  اجتماعات

��    املرأة   تنمية   ملنظمة  انضمامها   حال  اململكة   املعتمدة،  ا�حصص   بحسب   مالية   مساهمة   �سديد تتمثل 

 . املنظمة مجلس  اجتماعات �� املشاركةو 

من    االنضمام  لهذا  ما  ع��  � أهدافمؤكدين    القدرات   و�ناء  عضاء،األ   الدول   ��  املرأة  بدور   ال��وض، 

  سالمية اإل   الشريعة  وقيم  مبادئ   مع  يتفق  بما  والتأهيل  والتعليم  التدر�ب  خالل  من  والكفاءات  واملهارات

  املتعلقة  األنظمة  تطو�ر  من  االستفادة  ��  سيسهم   الذي   األمراملرأة    تنمية  مجال  ��  ا�خ��ات   تبادل، و السمحاء

 . األعضاء الدول  مع املرأة مجال �� الرائدة لتجار��ا اململكة مشاركةإضافة إ��   باملرأة.

 
ً
 ا: رأي وزارة  خامس

ً
 (مرفق)   :على استفسارات اللجنة)  ااخلارجية (رد

  املؤتمر  منظمة  ��  األعضاء  الدول   ��  املرأة  تنمية  منظمة  إ��  البحر�ن  مملكةت الوزارة أن انضمام  أو�ح 

 .  اإلسالمية  الدول   ب�ن  والتضامن  الوحدة  روابط  وتقو�ة  �عز�ز  ع��  اتأكيًد يأ�ي    اإلسالمي
ً

  ل�خطوات   واستكماال

  عضو�ة، وأن  والدو��  ا�ح��  الصعيدين  ع��  املرأة  تمك�ن  مجال  ��  البحر�ن  مملكة  اتخذ��ا   ال�ي  وا�حثيثة  ا�جادة

  من   سُتمك��ا  العر�ية  الدول   �جامعة  التا�عة  املرأة  �جنة  ��  عضو���ا  إ��  إضافةه املنظمة  هذ  ��  البحر�ن  مملكة

  حققتھ  ما  إبراز  إ��  باإلضافة.  األعضاء  الدول   مع   التجارب  هذه  ومشاركة،  املرأة  مجال  ��  الرائدة  تجار��ا  مشاركة 

 .الشأن هذا  �� وتطور  تقدم من



 ١٠ من ٦ الصفحة

 

إ�� أن  املنظمة  بم��انية  ا�خاصة   املالية  البحر�ن   مملكة   ال��امات �� شأن  و  الوزارة   املا��  النظام ، أشارت 

  �األو�  االستثنائية  دورتھ  ��  املرأة  تنمية  ملنظمة  الوزاري  ا�جلس  قبل  منه اعتماد  تم املرأة  تنمية  ملنظمة  واإلداري 

  للمنظمة   وا�حاسبية  املالية  الالئحة  من)  ٣٦(  املادة  نصت  وقد.  ٢٠٢١  مارس  ٢٤  بتار�خ  اف��اضيا  عقدت  ال�ي

  املوازنة  اعتماد  تم  وقد،  األعضاء  الدول   ب�ن  بالتساوي   املنظمة  موازنة  ��  الدول   مساهمات  �سب  توزع  أن  ع��

  وقد ،  بالقاهرة  ٢٠٢١  يوليو  ٧  بتار�خ  عقدت  وال�ي  الثانية  االستثنائية  دورتھ  ��  الوزاري   ا�جلس  قبل  من  لها  �األو�

  دولة   ل�ل  أمر��ي  دوالر  ٢٦٢٬٤٤١٫٠٠  بمقدار  سدادها  واملطلوب  اإللزامية  األعضاء  الدول   مساهمة  تقررت

 .عضو

نت الوزارة إ�� أنھ،      املطلوب   املساهمة  حصة   فإن  املرأة  تنمية   ملنظمة البحر�ن  مملكة   انضمام   حال  و��و�يَّ

  ألن   انظرً .  أعاله  إليھ  املشار   املبلغ  من  أقل  ست�ون   -البحر�ن  مملكة   ف��ا  بما-  عضو  دولة  �ل  قبل  من  سدادها

   دولة  ١٥  ع��  ستوزع  ا�حالة  تلك  ��  امل��انية
ً

.  املساهمة  من  املعفاة  فلسط�ن  دولة  استثناء  مع  دولة  ١٤  من  بدال

  ) ٣٨٢٬٢٣٠٫٠٠(  اإلسالمي التعاون   ملنظمة العامة  األمانة  م��انية  ��  اإللزامية  البحر�ن  مملكة  مساهمة بأن  اعلمً 

 . أمر��ي دوالر

 
ً
 (مرفق)   :البحريني  النسائي  االحتاد رأي  :  اسادس

��    أو�ح  �� رده املكتوب، وكذلك من خالل حضور رئيستھ  البحر��ي،  النسائي  ال�جنة  االتحاد  اجتماع 

  األعضاء   الدول   ��  املرأة  تنمية  ملنظمةتوافق االتحاد وتأييده لالنضمام  ،  ٢٠٢٢يناير    ٢٥املنعقد بتار�خ  ا�خامس  

  و�أن  واإلقلي�ي،  ا�ح��  املستوى   ع��  البحر�نية  للمرأة  مم��ة  إضافة  سي�ون ، وأن ذلك  اإلسالمي  املؤتمر  بمنظمة

،  اإلسالمي  ا�جتمع  وقيم  يتوافق   بما  بدورها  وال��وض  املرأة  تنمية   ��  �ساهمللمنظمة    األسا��ي  النظام   نصوص

 . اإلسالمي املؤتمر منظمةب�ن مملكة البحر�ن و  املثمر التعاون أن االنضمام سيعزز و 



 ١٠ من ٧ الصفحة

 

 س
ً
 : رأي اللجنة: اابع

الدول  تدارست    �� املرأة  تنمية  ملنظمة  األسا��ي  النظام  ع��  بالتصديق  قانون  مشروع  ال�جنة 

إ�� ال��وض بدور املرأة �� الدول األعضاء، و�ناء القدرات    الذي ��دف  ،عضاء بمنظمة املؤتمر اإلسالمياأل 

د العالقات مع  وتوطي . و�عز�ز  سالمية السمحاءاإل واملهارات والكفاءات بما يتفق مع مبادئ وقيم شريعتنا  

، وذلك بالتصديق  ع�� املشاركة الفعالة �� املنظمات ال�ي انضمت إل��ا اململكة  تأكيًداو   ،الدول الشقيقة

 . سالمياإل منظمة املؤتمر  ع�� النظام األسا��ي ملنظمة تنمية املرأة �� الدول األعضاء ب

املشروع   هذا   -يتألف 
ً

الديباجة  فضال ع��  -عن  األو��  املادة  نصت  مادت�ن،  ع��   من  التصديق 

وزراء    سالمي املعتمد من مجلساإل النظام األسا��ي ملنظمة تنمية املرأة �� الدول األعضاء بمنظمة املؤتمر  

املؤتمر   ملنظمة  ��  اإل ا�خارجية  املنعقدة  والثالث�ن  السا�عة  دورتھ   �� ْمِبھسالمي 
َ

بجمهور�ة    ُدوش

 املرافق لهذا القانون، فيما جاءت املادة الثانية تنفيذية.   ،م٢٠١٠مايو  ��  طاجيكستان  

 -�تألف النظام األسا��ي املرافق ملشروع القانون  و 
ً

مادة، حيث  )  ١٥دد ( من ع   -عن الديباجة  فضال

) ع�� إ�شاء منظمة تنمية  ٢ألهم املصط�حات الواردة �� النظام، ونصت املادة ( ا) �عر�ًف ١تناولت املادة (

 � املؤتمر  املرأة  بمنظمة  األعضاء  الدول  (  ، سالمياإل �  املادة  ال�خصية  ٣أما  املنظمة  منحت  فقد   (

) مدينة القاهرة بجمهور�ة مصر العر�ية كمقر للمنظمة، و�ينت  ٤االعتبار�ة الدولية، وحددت املادة (

) ٧املادة () شروط وأح�ام العضو�ة، و�ينت  ٦) أهداف املنظمة واختصاصا��ا، وأو�حت املادة (٥املادة (

قد عددت أجهزة املنظمة ومهام �ل م��ا واألح�ام املتعلقة  ) ف١٠،  ٩،  ٨(  املالية للمنظمة، أما املواد املوارد

ضافة إ�� أح�ام �عي�ن املدير التنفيذي للمنظمة واختصاصاتھ، ونصت املادة  اإل بممارسة تلك املهام ب

سالمي �� �ل ما لم يرد بھ نص �� النظام اإل ) ع�� تطبيق نصوص ميثاق ونظم عمل منظمة املؤتمر  ١١(



 ١٠ من ٨ الصفحة

 

 ) املادة  ونظمت  ح�� ١٢املعروض،  دخولھ  وميعاد  النظام  ع��  والتصديق  بالتوقيع  املتعلقة  األح�ام   (

املادتان التنفيذ النظام، وأخ��ً )  ١٤،  ١٣(  ، وحددت  التعديل واال��حاب من  (  اآليات  املادة  ) ١٥بينت 

 .لغات العمل باملنظمة و�� العر�ية واالنجل��ية والفر�سية

وع�� نصوص النظام األسا��ي سالف الذكر، ،  اطلعت ال�جنة ع�� نصوص مواد مشروع القانون 

النواب ومرفقاكما   و اتھطلعت ع�� قرار مجلس  آراء  ،  القانون، وع��  باملوافقة ع�� مشروع  الذي جاء 

الش �جنة  رأي  وع��  املعنية،  ا�جهات  ع��  ؤو ومرئيات  ي��تب  أنھ  أو�ح  الذي  واالقتصادية  املالية  ن 

األ  الدول   �� املرأة  تنمية  ملنظمة  األسا��ي  النظام  ع��  باملصادقة  القانون  مشروع  ع��  عضاء  املوافقة 

لنسبة مساهمة مملكة البحر�ن �� م��انية األمانة العامة    اطبًق   اماليً   اال��اًم   ، سالمياإل بمنظمة املؤتمر  

ن التشريعية والقانونية الذي  ؤو ع�� رأي �جنة الش  اكما أطلعت ال�جنة أيضً   ،سالمياإل ملنظمة املؤتمر  

 والقانونية.  ع�� سالمة مشروع القانون من الناحيت�ن الدستور�ة  اجاء مؤكًد 

ال�جنة   السعادة أعضاء  ب�ن أ�حاب  القانون  النظر حول مشروع  تبادل وتداول وجهات  و�عد 

واالستئناس برأي املستشار القانو�ي، ان��ت ال�جنة إ�� املوافقة ع�� مشروع القانون املعروض لألسباب 

 اآلتية: 

 
ً

ملنظمة تنمية املرأة �� الدول  : جاء مشروع القانون باملصادقة ع�� النظام األسا��ي  أوال

 
ً
نفاذ املؤتمر اإلسالمي،  بمنظمة  (  ااألعضاء  املادة  الثانية من  الفقرة  ) من  ٣٧�حكم 

" أن  ع��  تنص  ال�ي    املتعلقة   واملعاهدات  والتحالف،   الص�ح   معاهدات الدستور 

 أو  العامة  املواطن�ن  حقوق   أو  السيادة   بحقوق   أو  الطبيعية  ثروا��ا  أو   الدولة  بأرا��ي

حمل  ال�ي  واملعاهدات  واإلقامة،  واملالحة  التجارة  ومعاهدات  �خاصة،ا
ُ
 الدولة  خزانة  ت



 ١٠ من ٩ الصفحة

 

   تتضمن  أو   امل��انية  ��  الواردة  غ��  النفقات  من  اشيئً 
ً

  يجب   البحر�ن،  لقوان�ن  �عديال

 بقانون".  تصدر أن لنفاذها 

سالمي املنعقد  اإل ومن حيث أن مجلس وزراء خارجية الدول األعضاء بمنظمة املؤتمر  

ْمِبھ  ��    ٢٠١٠مايو  ��  
َ

أت) -٢/٣٧بجمهور�ة طاجيكستان قد أصدر قراره رقم (ُدوش

�شأن تأسيس منظمة تنمية املرأة واعتماد نظامها األسا��ي، وقد دخل هذا النظام  

التنفيذ �عد تصديق خمس عشرة دول   ح�� 
ً

) منھ، لذا  ١٢بنص املادة (  ة عليھ عمال

 ٤بالتوقيع عليھ بتار�خ    - إيمانا م��ا بأهمية هذا النظام-فقد قامت مملكة البحر�ن  

   ٢٠٢١مارس  
ً
باملوافقة    ٢٣/٩/٢٠١٩لقرار مجلس الوزراء املوقر الصادر بتار�خ    انفاذ

 ع�� التوقيع والتصديق ع�� النظام األسا��ي للمنظمة. 

( : جاء مش ثانًيا  ال�ي تنص  ٥روع القانون متوافًقا مع أح�ام املادة  /ب) من الدستور 

"تكفل أن   ا�جتمع   ��   وعملها  األسرة   نحو  املرأة  واجبات  ب�ن  التوفيق  الدولة  ع�� 

  واالقتصادية   والثقافية  واالجتماعية  السياسية  ا�حياة   ميادين  ��   بالرجال  ومساوا��ا

 اإلسالمية".  الشريعة بأح�ام إخالل دون 

ا 
ً
: جاء تصديق مملكة البحر�ن ع�� النظام األسا��ي ملنظمة تنمية املرأة �� الدول  ثالث

�عز�ز  ع��  القائمة  اململكة  سياسة  من  انطالقا  اإلسالمي  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء 

وتوطيد العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل ع�� املشاركة الفعالة �� 

 ة. ، وع�� األخص املنظمات الدولية واإلقليمينضمت إل��ا اململكةاملنظمات ال�ي ا

 مع أح�ام الدستور والقانون. ا املعروض ي�ون قد جاء متفًق فإن مشروع القانون ولذلك 



 ١٠  من ١٠ الصفحة

 

افقة ع��   باملو ال�جنة  تو��ي  تقدم  القانون  و�ناء ع�� ما   مشروع 
ً
اتفاق ا مع قرار مجلس  املعروض 

 النواب املوقر. 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: : اثامن

 
ً

) من الالئحة الداخلية �جلس الشورى، اتفقت ال�جنة ع�� اختيار �ل  ٣٩لنص املادة (  إعماال

 من:

ـا.ــلــرًرا أصــمق األستاذة م�ى يوسف خليل املؤ�د -١
ً
 يــــــ

ا.مقرًرا   األستاذة سبيكة خليفة أحمد الفضالة -٢
ً
 احتياطيـ

 

 

 
ً
 توصية اللجنة:  :اتاسع

 �� ضوء املناقشات واآلراء ال�ي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن ال�جنة تو��ي باآل�ي:  

= املوافقة ع�� مشروع قانون بالتصديق ع�� النظام األسا��ي ملنظمة تنمية املرأة �� الدول   

 سالمي.األعضاء بمنظمة املؤتمر اإل 

 = املوافقة ع�� نصوص مواد مشروع القانون، كما وردت با�جدول املرفق.  
 

 الالزم،واألمر معروض ع�� ا�جلس املوقر التخاذ 

 

 

 
 

 املؤيد   خليل  يوسف مىن

 اللجنة نائب رئيس 
 الدالل   صاحل  حممد  ابتسام . د

 جلنة شؤون املرأة والطفل رئيس  
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توقيع الرئيسة
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المؤيد



 ٢من  ١ الصفحة

 ) ٢٠٢١  لسنة)  ٧٦(   رقم  للمرسوم املرافق (   اإلسالمي   املؤمتر  مبنظمة  األعضاء  الدول   املرأة يف   تنمية  ملنظمة   األساسي  النظام  على  بالتصديق  قانون   مشروع 

 اللجنة   أقرتها   كما  املواد  نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

 المسمى: 

  النظام   على  بالتصدیق      لسنة)   (  رقم قانون  مشروع

  بمنظمة  األعضاء  الدول  في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي

 اإلسالمي  المؤتمر

 المسمى: 

الموافقة على  

المسمى كما ورد في 

 قانون بمشروع ال

 المسمى: 

الموافقة على  

المسمى كما ورد في 

 قانون بمشروع ال

 المسمى: 

  النظام  على  بالتصدیق     لسنة  )   (  رقم قانون  مشروع

  بمنظمة   األعضاء  الدول  في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي

 اإلسالمي  المؤتمر

 الدیباجة

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة 

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

  األعضاء  الدول  في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي  النظام  وعلى

 الخارجیة  وزراء  مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،  المؤتمر  بمنظمة

 المنعقدة  والثالثین   السابعة  دورتھ  في  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة

 ۲۰  إلى  ۱۸  من  الفترة  خالل  طاجیكستان  بجمھوریة  دوشنبیھ  في

 ،۲۰۱۰ مایو

 الدیباجة

  على الموافقة

  تورد كما الدیباجة

 مشروعال في

 . قانونب

 الدیباجة

  على الموافقة

  تورد كما الدیباجة

 مشروعال في

 . قانونب

 الدیباجة

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة 

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

  األعضاء   الدول   في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي  النظام  وعلى

 الخارجیة   وزراء  مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،  المؤتمر  بمنظمة

 المنعقدة   والثالثین   السابعة  دورتھ  في  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة

 ۲۰  إلى  ۱۸  من  الفترة  خالل  طاجیكستان  بجمھوریة  دوشنبیھ  في

 ،۲۰۱۰ مایو



 ٢من  ٢ الصفحة

 

 اللجنة   أقرتها   كما  املواد  نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

 وقد  نصھ،  اآلتي  القانون  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر

 : وأصدرناه علیھ صدقنا

  وقد   نصھ،  اآلتي  القانون  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر

 : وأصدرناه علیھ صدقنا

 :المادة األولى

  الدول   في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي  النظام  على  ُصودق

  وزراء  مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،  المؤتمر  بمنظمة  األعضاء

 والثالثین  السابعة  دورتھ  في  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  الخارجیة

  ۱۸  من  الفترة  خالل  طاجیكستان  بجمھوریة  دوشنبیھ  في  المنعقدة

 .القانون لھذا والمرافق ،۲۰۱۰  مایو ۲۰ إلى

 :المادة األولى

المادة  على الموافقة

  في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 :المادة األولى

المادة  على الموافقة

  في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 :المادة األولى

  الدول   في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي  النظام  على  ُصودق

  وزراء   مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،  المؤتمر  بمنظمة  األعضاء

 والثالثین   السابعة  دورتھ  في  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  الخارجیة

  ۱۸  من  الفترة  خالل  طاجیكستان  بجمھوریة  دوشنبیھ  في  المنعقدة

 .القانون لھذا والمرافق ،۲۰۱۰  مایو ۲۰ إلى

 :المادة الثانیة

  تنفیذ   -یخصھ  فیما  كلٌّ -  والوزراء  الوزراء  مجلس  رئیس  على

  في   نشره  لتاریخ  التالي  الیوم  من  بھ  ویُعمل  القانون،  ھذا   أحكام

 . الرسمیة الجریدة

 :المادة الثانیة

المادة  على الموافقة

  في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 :المادة الثانیة

المادة  على الموافقة

  في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 :المادة الثانیة

  تنفیذ   -یخصھ  فیما  كلٌّ -  والوزراء  الوزراء  مجلس  رئیس  على

  في   نشره  لتاریخ  التالي  الیوم  من  بھ  ویُعمل  القانون،  ھذا   أحكام

 . الرسمیة الجریدة



 ملرأة والطفللجنة شؤون ا

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الثا�املرفق 
 

 والقانونية   التشريعية   الشؤون  جلنة   رأي 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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 م2022 يناير 10 التاريخ: 
 

 

 

 احملرتمة            ابتسام حممد صاحل الدالل ة/  سعادة الدكتور
 رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل                    

 
 

الدول الموضوع:   في  المرأة  تنمية  لمنظمة  األساسي  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع 

 (. 2021( لسنة 76بمنظمة المؤتمر اإلسالمي )المرافق للمرسوم رقم )األعضاء 

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق    م2022  يناير  5بتاريخ       

النظام    ، نسخة من( 4د    5ص ل ت ق/ ف    723م )كتابه رق بالتصديق على  قانون  مشروع 

الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي )المرافق للمرسوم األساسي لمنظمة تنمية المرأة في  

( لسنة  76رقم  لمناقش،  (2021(  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  وإبداء إلى  ته 

 . للجنة شؤون المرأة والطفل المالحظات عليه 

 

، دي عشر ا حالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2022  يناير  10وبتاريخ      

كما استعرضت المذكرة ،  وقرار مجلس النواب بشأنه  ،المذكور  قانونلامشروع  حيث اطلعت على  

للجنة، المساعد  القانوني  والمستشار  القانوني،  المستشار  قبل  من  بهيئة   ةالمتدربو المعدة 

 .وعد عواد جمعةنسة اآلالمستشارين القانونيين 
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لمبتاد  وأحاتام    مشتتتتروع القتانونإلى عتدم مختال تة    –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة        

  .الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمنظمة تنمية المرأة في   ترى اللجنة سالمة     

من   ، (2021( لسنة  76اإلسالمي )المرافق للمرسوم رقم ) الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر  

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 

 

 



 ملرأة والطفللجنة شؤون ا

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالث املرفق 
 

   الشؤون   جلنة   رأي 

 واالقتصادية   املالية 

 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 

 

 

 2022ینایر  30التاریخ: 

 

 املوقر        صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل    

 رئيس جملس الشورى
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

 

مشروع قانون بالتصديق على النظام الرأي املايل للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول 

 األساسي ملنظمة تنمية املرأة يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
 
 

، 2022ینایر  23 المؤرخ في )4د  5ف  /ط مص م  12(رقم  معالیكملى كتاب عطفًا ع       

الشؤون المالیة لجنة ل المالي رأيالالحصول على  شؤون المرأة والطفل فيلجنة  رغبةتضمن ملوا

مشروع قانون بالتصدیق على النظام األساسي لمنظمة تنمیة المرأة في الدول  حولواالقتصادیة 

 األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

 

) المنعقد 15ھا رقم (المذكور، في اجتماع مشروع القانونبحثت بأنھا  معالیكم تفید اللجنة

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ ما ترونھ  ،المالي بخصوصھوأعدت رأیھا ، 2022ینایر  30بتاریخ 

  وھو على النحو اآلتي:الزًما بشأنھ. 

 

 رأي اللجنة:
ا ما ورد في المادة (، لنظرمش���روع القانون محل ااطلعت اللجنة على  من  )7وخص���وص���ً

والتي تنص ، لمنظمة تنمیة المرأة في الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالميالنظام األساسي 
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 بحسبالدول األعضاء  بدفعھا تلتزمالتي  مساھماتال المنظمةارد مو أحد مكوناتیكون أن  على

الحص���ص المعتمدة التي تحدد طبقًا لنس���بة مس���اھمات كل دولة في میزانیة األمانة العامة لمنظمة 

 المؤتمر اإلسالمي.

لمنظمة تنمیة  مملكة البحرین المادة المش����ار إلیھا، یتبین أن انض����ماممراجعة ومن خالل 

في  إض�������افیةتترتب علیھ أعباء مالیة  المرأة في الدول األعض�������اء بمنظمة المؤتمر اإلس�������المي

 .بشكل سنويالمیزانیة العامة للدولة تدفع 

مس����اھمة ومنھا تنمیة المرأة  في منظمة لعدم توافر أیة تفاص����یل بش����أن مس����اھمة الدولو

علًما  .لالنضمام لھذه المنظمة على مقدار التكلفة المالیة الفعلیة مملكة البحرین، فال یمكن الوقوف

في المنظمات اإلقلیمیة  مملكة البحرین تتض���من بندًا بش���أن مس���اھماتالعامة للدولة ن المیزانیة بأ

س�����تفس�����ر عن ھذه التفاص�����یل من الجھة أن ت ش�����ؤون المرأة والطفللجنة على نقترح ف، والدولیة

 ة.ت العالقاذالرسمیة 

 ،،،بقبول فائق التحیة والتقدیرمعالیكم وتفضلوا 

 خالد حسني املسقطي        

رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

۳۱ ینایر ۲۰۲۲م
٦٤٦ و ل م ق



 ملرأة والطفللجنة شؤون ا

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الثالث املرفق 
 

 وزارة اخلارجية   رأي 

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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 ملرأة والطفللجنة شؤون ا

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 
 الرابعاملرفق 
 

 البحريني   النسائي االحتاد   رأي

 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 



 نحو إصالحات تشريعية اجتماعية واقتصادية  

2030تعزز استقرار المرأة واألسرة البحرينية في ضوء أهداف التنمية المستدامة   

Tel:+973-77444457, Fax:+973-77444475, Whatsapp:+973-35045450, P.O.Box: 39162 East Riffa-Bahrain 
E-mail:bahwu2006@gmail.com website www.bahwu.com Facebook: Bahwu Bahrain, Instagram: bahwu

1920 /   م ش ا ن ب/   :الرقم

 2022 يناير 19: التاريخ

الموقر  معالي السيد علي بن صالح الصالحصاحب ال

 رئيس مجلس الشورى

هللا وبركاته ،،   ةالسالم عليكم ورحم

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي   مرئيات االتحاد بخصوصالموضوع:   

    بمنظمة المؤتمر اإلسالمي  لمنظمة تنمية المرأة في الدول األعضاء

ع لمقامكم الكريم خالص االحترام والتقدير مثمنين جهود مجلس الشورى الموقر  فيطيب لنا أن نر

 نظمة والقرارات المحققة لهذا الغرض.مرأة البحرينية من خالل إقرار األفي النهوض بال

إلى خطاب معاليكم رقم د م ط /ف  15  وباإلشارة  في    4د    5ص   2022يناير    16المؤرخ 

حول   البحريني  النسائي  االتحاد  بمرئيات  والطفل  المرأة  شئون  لجنة  تزويد  طلب  بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول األعضاء بمنظمة  

ن هللا تعالي ستكون إضافة بإذيرى بأن هذه اإلتفاقية    سالمي، نحيط معاليكم بأن االتحادالمؤتمر اإل

واإلقليمي المحلي  المستوى  البحرينية على  للمرأة  تساهم في    ، مميزة  المشروع  وبأن نصوص 

تنمية المرأة والنهوض بدورها بما يتوافق وقيم المجتمع اإلسالمي كما وتعزز التعاون المثمر مع  

 منظمة المؤتمر اإلسالمي. 

تقدير خالص التحية والل  قبووتفضلوا معاليكم  ب 

ي رئيسة االتحاد النسائي البحرين 

 أحالم رجب      
19 ینایر 2022

516 و أ خ
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 ملرأة والطفللجنة شؤون ا

 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 ورىــشــلس الـجـم

 انــلجـؤون الــإدارة ش

 
 

 الخامساملرفق 
 

 

 ومرفقاته  املوقر   النواب  جملس  قرار 
 
 
 
 

ـرابعادور االنعقاد العادي    ل

 الخامسالفصل الترشيعي 
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