
 

 

 
 
 

 م2022 مارس 29التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

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

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین حكومة    بخصوصالوطني  

) لسنة  7دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوم بقانون رقم (

المرافق للمرسوم رقم   ،م على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم المتحدة1979

 (بصفة االستعجال)  .م2022) لسنة 4(
 

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 
 

                
 فيصل راشد النعيمي                                        

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                           

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                       
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون  .3
 .مذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل المستشار القانوني للجنة .4
 .وزارة الخارجیةرأي  .5
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .6
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4د  5ص ل خ أ/ ف  801الرقــــم:    

   م2022مارس  23التاريـخ: 

 

 

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

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

بشبببتن يط  ببب    س  روبببم   س ل بببن مشبببرقا وببب ن ن  كمإلببب  نرفببب أن  لنببب يطيببب  
فل حبببريب قبرنببب م  فتمبببم فماحببب   ف ن ببب     دقلببب أحكببب ال فاي ببب ك بببب  حك مببب  

ال ه بببل فلة وببب  بببب  م  كببب  1979س ل بببن  7فم ففببب  ه  بببس ب مراببب ال ب ببب ن ن روبببم  
 ال.2022س ل ببببن  4فل حببببريب قفما بببب  فم بببب م لامببببم فماحبببب    فمرففبببب  ل  رابببب ال روببببم  

  بص   فاااةج لس.

 

كبببببم برجببببب ق من وشببببباس قدرفاببببباس  قإهببببب فد ي ريبببببر بشبببببتنس ما ببببب ن   رأي
 مب ي ريخس.  نأا  هلةرضس ه ل فمج س خ ل م ه  أوص ه 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل         
 رئيس جملس الشورى   

ف/ /  
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین حكومة 
دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوم  

البحرین والمنسق م على العالقة بین مملكة 1979) لسنة 7بقانون رقم (
  م 2022) لسنة  4المقیم لألمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم ( 

 ) بصفة االستعجال( الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل  تاريخ  

 اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعدور االنعقاد العادي ال - م2022مارس  23

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعلدور االنعقاد العادي ا - م2022مارس  28

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة 

مشروع    مضمونبنية و

 نون القا

 تانادم+  دیباجة 

تطبیق أحكام االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج   المادة األولى  ت تضمن 
 ،م1979) لسنة  7بقانون رقم (  المتحدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوماألمم  

، وأعضاء مكتبھ  على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم المتحدة
 تنفیذیة. ةنیالمادة الثافیما جاءت  ،في المملكة

المقیم   المنسقطار التشریعي لعمل تنظیم اإل تتمثل مبررات مشروع القانون في
البحرین مملكة  في  المتحدة  مھام    لألمم  بفصل  المتحدة  األمم  قرار  ضوء  في 

المتحدة لألمم  المقیم  المقیم  المنسق  الممثل  مھام  المتحدة    عن  األمم  لبرنامج 
االتفاق أحكام  تطبیق  خالل  من  وذلك  البحرین    اإلنمائي،  دولة  حكومة  بین 

) لسنة  7بقانون رقم (   حدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوم وبرنامج األمم المت
لحین    ،على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم المتحدة  ،م1979

 حكم العالقة بین الطرفین. یمنفصل   التوصل إلى ترتیب 
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 االتفاق بنية  

 ة مادة دیباجة + ثالث عشر

 . االتفاقحددت نطاق ھذا  األولى:المادة 

الثانیة:   البرنامج اإلنمائي   ال المساعدةكأشبینت  المادة  التي یمكن أن یضعھا 
 .تحت تصرف الحكومة

   .فیذ المشاریعتنتناولت  :ةالثالثلمادة ا

بتبادل المعلومات   أوضحت التزام الحكومة والبرنامج اإلنمائي:  ةالرابع  مادةال
 . المتعلقة بالمشاریع

 . الحكومة واشتراكھا في تنفیذ المشروع بینت قواعد مساھمة: ةالخامس المادة

بالعملة   أفصحت عن تكالیف البرامج التقدیریة المفروض دفعھا:  ةالسادس  مادةال
 .المحلیة

  .أخرى العالقة بالمساعدة المقدمة من مصادر بینت  :السابعة ةالماد

 .استخدام المساعدة بینت المادة الثامنة: 

 . االمتیازات والحصانات نت بیان متض :التاسعة المادة

البرنامج   التسھیالت   تناولت   العاشرة:  ةالماد مساعدة  لتنفیذ  التقدیم    الواجبة 
 . اإلنمائي

 . وقواعد وقف المساعدة أو إنھائھاشروط أوضحت : الحادیة عشرةالمادة 

 طرق وأسالیب تسویة المنازعات.بینت الثانیة عشرة:  المادة

 تضمنت أحكام عامة. الثالثة عشرة:  المادة

رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی السالمة مشروع 

 اجلهات رأي  خالصة  

 وزارة اخلارجية: 

أھمیة   على  الخارجیة  وزارة  في  أكدت  القانون  مع مشروع  التعاون  تعزیز 
المنظمات الدولیة في سبیل إنجاح برامجھا التنمویة، بما یحقق االستفادة التامة 
بھ مملكة   تقوم  الذي  والكبیر  المھم  الدور  یعكس  الذي  البرامج، األمر  من ھذه 

 .فاعًال في األمم المتحدةالبحرین باعتبارھا عضًوا 



3 
 

  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب 

 الموافقة على مشروع القانون  توصية اللجنة 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م2022 مارس 29 :التاریخ
 ) 9الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير

 مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن تطبيق أحكام االتفاق بني خبصوص  

 حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املوافق عليه 

 م على العالقة بني 1979) لسنة  7باملرسوم بقانون رقم (

 مملكة البحرين واملنسق املقيم لألمم املتحدة 

 م 2022) لسنة  4املرافق للمرسوم رقم (

 ) بصفة االستعجال (
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع دور االنعقاد العادي ال
 

 مقدمـة: 
  

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

، م2022 مارس 23 ) المؤرخ في4د 5ص ل خ أ/ ف/801مجلس الشورى رقم (  الصالح رئیس

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن تطبیق  والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

أحكام االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوم  

،  متحدةم على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم ال1979) لسنة  7بقانون رقم (

) رقم  للمرسوم  لسنة  4المرافق  االستعجال   ،م2022)  وإبداء   ،بصفة  دراستھ  تتم  أن  على 

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

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة: 
 

 .م2022 مارس 28 بتاریخ  المنعقد تاسعالاجتماعھا تدارست اللجنة مشروع القانون في   )1(
 

والتي    ، تعلقة بمشروع القانون موضوع النظراطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق الم  )2(

 اشتملت على:  
 

 ھیئة التشریع والرأي القانوني.  ةومذكرمشروع القانون،   -

 .البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائياالتفاق بین حكومة دولة   -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .مذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل المستشار القانوني للجنة -

 .وزارة الخارجیةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.   -
 

 : كل من حضر االجتماع دعوة من اللجنة ب  )3(

 المنصب  االسم

 اخلارجية وزارة 

 الشؤون القانونیة  رئیس قطاع   السفیر محمد عبدالرحمن الحیدان

 الشؤون القانونیة قطاعبمستشار  أنس یوسف السید

 الشؤون القانونیة  قطاع األمین الدكتور إسماعیل 

 الشؤون القانونیة  قطاعب نيسكرتیر ثا  محمد عیسى األنصاري

 والنواب وزارة شؤون جملسي الشورى 

 أخصائي شؤون برلمانیة  رباب عبدهللا العالي 
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 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني   د. میادة مجید معارج 

 مستشار قانوني  أحمد محمد  د. إسالم

 أول  باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 شؤون اللجان  إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سھیرا عبداللطیف  
 أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

   اإلعالمإدارة العالقات و

 أخصائي إعالم وتواصل أول  حسین ماجد 
 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

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

 الدستوریة والقانونیة. 

 

ا
ً
 :اخلارجيةوزارة  رأي -ثالثـــ

ــبیل إنجاح   الخارجیةوزارة أكدت   على أھمیة تعزیز التعاون مع المنظمات الدولیة في سـ

ــتـفادة الـتاـمة من ـھذه البرامج، األمر اـلذي یعكس اـلدور المھم   برامجـھا التنموـیة، بـما یحقق االســ

   والكبیر الذي تقوم بھ مملكة البحرین باعتبارھا عضًوا فاعًال في األمم المتحدة.

ادت  و  ت عـام  الوزارة  أـف ة البحرین وقـع ا  1979أن مملـك اقـً امج األمم المت   اتـف حـدة  مع برـن

ائي، ینظم العال اون حول  اإلنـم ائي في مـجاالت التـع دة اإلنـم امج األمم المتـح ة وبرـن ة بین المملـك ـق

لألمم المتـحدة في مملـكة    البرامج التنموـیة، وینص على إنشــــاء مكـتب لمنصــــب الممـثل المقیم
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ــدر عن   البحرین ــطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المملكة، وقد صـ ــرف على أنشـ الذي یشـ

ــتحداث  2018الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  ــق المقیم، ومنحھ مھام    قرار باس ــب المنس منص

ــرف على برـنامج األمم المتـحدة اإلنـمائي.    تختلف عن تـلك التي یقوم بـھا الممـثل المقیم اـلذي یشــ

ــق ــیق بین كافة مكاتب المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة في   ویتولى المنسـ المقیم التنسـ

ــراف األعلى علیھا باعتباره أعلى رتبة تمثل األمم المتحدة في  ــلطة اإلشـ مملكة البحرین، ولھ سـ

 مملكة البحرین، بل یعتبر أعلى رتبة من الممثل المقیم.

ة البحرین عل ا من مملـك ھ حرصـــــً ة   ى االلتزاموبیـنت الوزارة أـن اـم ة الـع بقرارات الجمعـی

لألمم المتحدة، وتأكیدًا منھا على تنمیة التعاون المشــترك وتعزیز الشــراكة مع األمم المتحدة في 

البرامج التنمویة، وفي ســبیل تقدیم التســھیالت الممكنة وفقًا لتشــریعات مملكة البحرین الوطنیة،  

نظیم قانوني ینظم عمل المنســق المقیم، والمكتب التابع واالتفاقیات الدولیة؛ فقد كان لزاًما إیجاد ت 

ة البحرین. ھ في مملـك ام    ـل اق الموقع ـع ان االتـف ا ـك امج األمم    1979ولـم ة البحرین وبرـن بین مملـك

في مضـــمونھ یتفق مع المھام المنوطة بالمنســـق المقیم والتي أقرتھا لھ الجمعیة    المتحدة اإلنمائي

ــادر عام  ھالمتحدة في قرارالعامة لألمم   ، وبناء على طلب األمم المتحدة من مملكة  2018ا الصــ

مع المنـسق المقیم وأعـضاء مكتبھ   تنظیم العالقة  یـسري على البحرین في جعل االتفاق آنف الذكر

الممثل المقیم، وحیث إن اســتحداث منصــب المنســق  في المملكة، عالوة على كونھ یســري على 

ــابق اـلذكر المقیم في حقیقـتھ تـعدـیل على   الھیـكل اـلداخلي لألمم المتـحدة، ونظًرا إلى أن االتـفاق ســ

مكتبھ بالمملكة، ورغبة في  یحقق الغایة المطلوبة في تنظیم العالقة مع المنســـق المقیم وأعضـــاء

ــب الوقت من خالل تطبیق   قد یتطلب اعتماده   ھذا االتفاق بدًال من التفاوض حول اتفاق جدیدكسـ

دى األمم المتـحدة إلى اق    ـل اد االتـف اســـــب اعتـم ان من المـن د ـك إجراءات من الممكن أن تطول، فـق

ــاریـًا في الوقت    نبی  1979ـعام    الموقع مملـكة البحرین وبرـنامج األمم المتـحدة اإلنـمائي لیكون ســ

 نفسھ بین مملكة البحرین والمنسق المقیم وأعضاء مكتبھ بالمملكة.
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ارابع
ً
 رأي اللجنــة: -ـــ

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین حكومة  تدارست اللجنة       

) لسنة  7الموافق علیھ بالمرسوم بقانون رقم (  دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

المرافق للمرسوم رقم  ، م على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم المتحدة1979

للجنة،    ین القانونی   ینوالمستشار  ،الخارجیة وزارة    مع ممثلي  ، بصفة االستعجال  ،م2022) لسنة  4(

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا  

على قرار مجلس  اللجنة  ، كما اطلعت  قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیةمشروع اللسالمة  

م  وعلى االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األم  ،النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانون 

 . المتحدة اإلنمائي
 

 

القانون   الدیباجة- یتألف مشروع  األولىتضمنت  ،  مادتین من    -فضًال عن  تطبیق    المادة 

  أحكام االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوم 

،  م، على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم المتحدة1979) لسنة  7بقانون رقم (

 تنفیذیة.   المادة الثانیةوأعضاء مكتبھ في المملكة، فیما جاءت 

،  نطاق ھذا االتفاق  المادة األولى   حددت  دیباجة وثالث عشرة مادة،االتفاق من    تألفیو 

الثانیة    بینتو  تصرف  المادة  تحت  اإلنمائي  البرنامج  یضعھا  أن  یمكن  التي  المساعدة  أشكال 

الثالثة    تناولتو   ،الحكومة المشاریعالمادة  و تنفیذ  الرابعة    أوضحت،  الحكومة  المادة  التزام 

قواعد مساھمة  المادة الخامسة    بینت ، و والبرنامج اإلنمائي بتبادل المعلومات المتعلقة بالمشاریع

عن تكالیف البرامج التقدیریة  المادة السادسة  أفصحتو   ، الحكومة واشتراكھا في تنفیذ المشروع

بالمساعدة المقدمة من  العالقة المادتان السابعة والثامنة  ت  بین و  ،المفروض دفعھا بالعملة المحلیة

أخرى  المساعدة  ، مصادر  استخدام  أما  وعن  التاسعة  ،  االمتیازات  ن م تضف المادة  بیان  ت 

،  التسھیالت الواجبة التقدیم لتنفیذ مساعدة البرنامج اإلنمائي العاشرة    ةالمادوتناولت  ،  والحصانات
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المادة الثانیة    أوضحتفیما  ،  إنھائھاشروط وقواعد وقف المساعدة أو    الحادیة عشرةالمادة  وبینت  

 أحكام عامة. المادة الثالثة عشرة  تضمنتو ،  طرق وأسالیب تسویة المنازعاتعشرة 

 

في تنظیم اإلطار التشریعي لعمل المنسق  تتمثل  مبررات مشروع القانون    ورأت اللجنة أن 

المتحدة بفصل مھام المنسق المقیم  المقیم لألمم المتحدة في مملكة البحرین في ضوء قرار األمم  

لألمم المتحدة عن مھام الممثل المقیم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك من خالل تطبیق أحكام  

بقانون    االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق علیھ بالمرسوم

) لسنة  7رقم  مملك1979)  بین  العالقة  المتحدةم، على  لألمم  المقیم  والمنسق  البحرین  لحین  ة   ،

 حكم العالقة بین الطرفین. یالتوصل إلى ترتیب منفصل 
 

 

  مشروع قانون رقم ( ) من حیث المبدأ على  بالموافقة    توصي فإن اللجنة    ،على ما تقدم   وبناءً     

  لسنة (  ) بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

م على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق  1979) لسنة  7الموافق علیھ بالمرسوم بقانون رقم (

والموافقة ،  االستعجالبصفة    ،م2022) لسنة  4المرافق للمرسوم رقم (،  المقیم لألمم المتحدة

 على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســ

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

 من: 

ا.  عبدالرمحن حممد مجشري األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  ي عبـداهللا العـراديـعل األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر
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ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -سادسـ

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

 بما یلي: 
 

لسنة (  ) بشأن تطبیق أحكام االتفاق   مشروع قانون رقم ( ) على ن حیث المبدأ الموافقة م  -

الموافق علیھ بالمرسوم بقانون   بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

) لسنة  7رقم  المتحدة1979)  لألمم  المقیم  البحرین والمنسق  بین مملكة  العالقة  ،  م على 

 .م2022) لسنة 4المرافق للمرسوم رقم ( 
 

 .كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق  د مشروع القانونالموافقة على نصوص موا -
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     

  رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة     



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 ينلثاااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین حكومة دولة البحرین وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 م على العالقة بین مملكة البحرین والمنسق المقیم لألمم المتحدة  1979) لسنة 7الموافق علیھ بالمرسوم بقانون رقم ( 

  م2022) لسنة 4المرافق للمرسوم رقم ( 
 ( بصفة االستعجال) 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

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

 المسمى 

 
) لسنة ( )   مشروع قانون رقم (

بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین  

حكومة دولة البحرین وبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي الموافق  

)  7علیھ بالمرسوم بقانون رقم (

م على العالقة بین  1979لسنة 

مملكة البحرین والمنسق المقیم  

 المتحدةلألمم 

 

 

 المسمى 

 

ــّمى كمــا   المســ الموافقــة على 

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 

ــّمى كما ورد في   الموافقة على المسـ

 مشروع القانون.

 المسمى 

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )  

بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین  

حكومة دولة البحرین وبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي الموافق  

)  7بالمرسوم بقانون رقم (علیھ 

م على العالقة بین  1979لسنة 

مملكة البحرین والمنسق المقیم  

 لألمم المتحدة
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نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

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

 الدیباجة 

ــى آل خلیـفة         نحن حـمد بن عیســ

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

ــوم  موعلى ال )  7بقانون رقم (رسـ

ــة  ل ــن ــة    1979ســ ــالموافق على  ب

حكوـمة دوـلة البحرین  االتـفاق بین  

   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 

وقد   نصھ،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 

 الدیباجة 

الـدیبــاجـة   الموافقــة على نص 

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

الموافقة على نص الدیباجة كما ورد  

 في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

ــى آل خلیفـة         نحن حمـد بن عیســ

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

انون رقم (موعلى ال ــوم بـق )  7رســ

بالموافقة على االتفاق    1979سـنة ل

بین حكوـمة دوـلة البحرین وبرـنامج  

   األمم المتحدة اإلنمائي،

س   ـل ـج وـم الشـــــورى  س  ـل ـج ـم ر  أـق

انون اآلتي نصــــھ، وـقد  النواب الـق

 صدَّقنا علیھ وأصدرناه:

 المادة األولى 

حكومة   بین  االتفاق  أحكام  تطبق 

األمم   وبرنامج  البحرین  دولة 

 المادة األولى  

كما    مادةالنص  الموافقة على  

 ورد في مشروع القانون.

 المادة األولى 

كما ورد   مادةالنص الموافقة على 

 في مشروع القانون. 

 المادة األولى 

حكومة   بین  االتفاق  أحكام  تطبق 

األمم   وبرنامج  البحرین  دولة 
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نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

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

الموافق   اإلنمائي  علیھ  المتحدة 

( بالمرسوم   رقم  لسنة 7بقانون   (

مملكة  1979 بین  العالقة  على   ،

لألمم   المقیم  والمنسق  البحرین 

في مملكة    ھ مكتب المتحدة وأعضاء  

 البحرین. 

علیھ   الموافق  اإلنمائي  المتحدة 

) رقم  بقانون  لسنة  7بالمرسوم   (

مملكة  1979 بین  العالقة  على   ،

لألمم   المقیم  والمنسق  البحرین 

مكتب  وأعضاء  مملكة    ھ المتحدة  في 

 البحرین. 

 نیة المادة الثا

الـوزراء  مـجـلـس  رئـیـس  عـلـى 

ا یخصـــــھ  –والوزراء   ٌل فیـم   –ـك

ل   انون، ویُعـم ذا الـق ام ـھ ذ أحـك تنفـی

بھ من الیوم التالي لتاریخ نشــــره  

 في الجریدة الرسمیة.

 نیة المادة الثا

ا   ادة كـم ة على نص الـم الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 

 نیة  المادة الثا

ة على نص المـادة كمـا   ورد  الموافـق

 في مشروع القانون.

 

   نیةالمادة الثا

الــوزراء  مــجــلــس  رئــیــس  عــلــى 

تنفیذ    –كٌل فیما یخـصھ –والوزراء  

ھ من   ل ـب انون، ویُعـم ذا الـق ام ـھ أحـك

ـفي   ــره  نشــ ــارـیخ  ـلت ــاـلي  اـلت اـلـیوم 

 الجریدة الرسمیة.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لثالثااملرفق 

 
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 

 بمجلس الشورى
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م 2022مارس  23 التاريخ: 

 
 

 

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

 
مشوووووان   وووووا(ول ر وووووب أ   لبوووووكا أ   فشووووو ل     ووووو     وووووام ا   وووووا  الموضوووووو : 

ال حووووايو نفا(ووووامل احمووووب المتحووووفق ال(مووووا   الموا وووو     وووو  دنلووووا فوووو و   ومووووا 

ال حووووايو م   ووووع ال ب ووووا فوووو و مم  ووووا 1979  لبووووكا 7فالماسوووووم فنووووا(ول ر ووووب أ

م. 2022  لبوووووكا 4نالمكبووووو  المنووووو ب لةموووووب المتحوووووفقم الماا ووووو  ل ماسووووووم ر وووووب أ

 أفص ا ا ست جال .

 

  ح ا ط  ا نف فمم

 
 

م ووووال  البوووو ف   وووو  فووووو  ووووال  الصووووال  أ فاااا  م، 2022 ماااا    23بتاااا          

نسااااا   ماااااب ، (4د  5ل ت ق/ ف  ص 802م )، ضااااااب  ت بااااا    ااااا ر ووووو ج المج وووووج

مشووووان   ووووا(ول ر ووووب أ   لبووووكا أ   فشوووو ل     وووو     ووووام ا   ووووا  فوووو و   ومووووا 

ال حوووووايو نفا(وووووامل احموووووب المتحوووووفق ال(موووووا   الموا ووووو     ووووو  فالماسووووووم دنلوووووا 

ال حووووايو نالمكبوووو  م   ووووع ال ب ووووا فوووو و مم  ووووا 1979  لبووووكا 7فنووووا(ول ر ووووب أ

م. أفصووووو ا 2022  لبوووووكا 4المنووووو ب لةموووووب المتحوووووفقم الماا ووووو  ل ماسووووووم ر وووووب أ

ت  يإباااا و  لجناااا  ول ااااريع ولت ااااو ية  يولك نمنةاااا ، ي لاااا  لان   اااا  ىإلاااا  ،ا سووووت جال 

 .ل جكا الشؤنل الخارج ا نالف ا  ناحمو الوطك علة   ولاالحظ ت  
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  (  اثوالعكا ت لجنا  ول ااااريع ولت ااااو يةا  يولكا نمنةا  و تاا ع ا     م2022  موارس  23يبتا          

 .ي وو  مجلس ولنموب ب أن   يوالتف  ة ،  ،ولاذ م   ولك نمع  م ويع ، حةث وطليت علىيو شانال

 

لابا د  يأحاا م    إلى عا م م ا لفا  م ااااويع ولكا نمع  –بيا  ولاا ويلا  يولنكا      –يونت ات وللجنا         

 ول ستم .  

 

        
 

 

 ر ي ال جكا:

مشان   ا(ول ر ب أ   لبكا أ   فش ل          ام ا   ا  ف و   وما    توى وللجن  سالم      

  لبكا  7ال حايو نفا(امل احمب المتحفق ال(ما   الموا        فالماسوم فنا(ول ر ب أدنلا  

ال حايو نالمكب  المن ب لةمب المتحفقم الماا   ل ماسوم ر ب م   ع ال ب ا ف و مم  ا  1979

  .مب ولن حةتةب ول ستم    يولك نمنة  ، م. أفص ا ا ست جال 2022  لبكا 4أ

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 رابعالاملرفق 
 

مذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل 
 المستشار القانوني للجنة

 
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 مذكرة رأي قانون 

وع قانون بشأن تطبيق أحكام االتفاق   بخصوص مشر

  الموافق عليه 
 بي   حكومة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمان 

 عىل العالقة بي   مملكة البحرين   1979( لسنة  7بالمرسوم بقانون رقم ) 

 2022( لسنة  4والمنسق المقيم لألمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

وع بقانون:  / أهداف المشر
ً
 اوال

يع  لعمل المنسق المقيم لألمم المتحدة     تنظيم اإلطار التشر
وع القانون ف  رات مشر تمثل مبر

  ضوء قرار األمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم لألمم المتحدة 
  مملكة البحرين ف 

ف 

، وذ  
نامج األمم المتحدة اإلنمان  لك من خالل تطبيق أحكام االتفاق  عن مهام الممثل المقيم لبر

بي   حكومة البحرين وبرنامج األمم المتحدة إىل حي   التوصل إىل ترتيب منفصل يحكم العالقة  

 .بي   الطرفي   

وع بقانون  / بنية المشر
ً
 ثانيا

القانون   وع  مشر نصت  و الديباجة    منيتألف   ، األوىل  مادتي   أحكام  المادة  تطبيق  عىل  منه 

بالمرسوم   عليه  الموافق    
اإلنمان  المتحدة  األمم  وبرنامج  البحرين  دولة  بي   حكومة  االتفاق 

، عىل العالقة بي   مملكة البحرين والمنسق المقيم لألمم المتحدة  1979( لسنة  7بقانون رقم )

  المملكة، أما 
 فجاءت تنفيذية. المادة الثانية وأعضاء مكتبه ف 

   ويتألف ا 
    –المشار إليه  التفاق بي   حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ً
فضال

ة مادة، حددت    – عن الديباجة   منه نطاق هذا االتفاق، وأوضحت  المادة األوىل  من ثالثة عشر

  تحت ترُصف الحكومة،  المادة الثانية  
نامج اإلنمان    يمكن أن يضعها البر

أشكال المساعدة الت 

نامج  المادة الرابعة  تنفيذ المشاري    ع، وأوضحت المادة الثالثة  وتناولت ام الحكومة والبر  الب  
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وبّينت   بالمشاري    ع،  المتعلقة  المعلومات  بتبادل    
الخامسة  اإلنمان  مساهمة  المادة  قواعد 

وع، و    تنفيذ المشر
اكها ف  امج التقديرية  بينت  المادة السادسة الحكومة واشب  عن تكاليف البر

 فعها بالعملة المحلية. المفروض د

ثت  
ّ
عن العالقة بالمساعدة المقدمة من مصادر أخرى وعن  المادتان السابعة والثامنة  وتحد

المادتان  بيان االمتيازات والحصانات، وتناولت  المادة التاسعة  استخدام المساعدة، وتضّمنت  

عشر   والحادية  ة  مساعالعاشر لتنفيذ  التقديم  الواجبة  التسهيالت  عن  نامج  الحديث  البر دة 

وط وقواعد وقف المساعدة أو انهائها،     وشر
 اإلنمان 

ً
ا ة    واخب  طرق  أوضحت  المادة الثانية عشر

ة وأساليب تسوية المنازعات، ونّصت   عىل أحكام عامة. المادة الثالثة عشر

/ النصوص الدستورية والقانونية: 
ً
 ثالثا

 ( من الدستور، عىل أن: 37تنص المادة ) •

الملك  " م  بما  يبر فوًرا مشفوعة  والنواب  الشورى  إىل مجلس   ويبلغها  بمرسوم،  المعاهدات 

  
ف  ها  ونشر عليها  والتصديق  إبرامها  بعد  القانون  قوة  للمعاهدة  وتكون  البيان،  من  يناسب 

 .الجريدة الرسمية

   
بأراض  المتعلقة  والمعاهدات  والتحالف،  الصلح  معاهدات  أن  ثرواتها  أو    ،الدولةعىل 

السيادةأو    ،الطبيعية التجارة  أ ،بحقوق  الخاصة، ومعاهدات  أو  العامة  المواطني    و حقوق 

   
ا من النفقات غب  الواردة ف  ـً حمِّ ل خزانة الدولة شيئ ـُ   ت

والمالحة واإلقامة، والمعاهدات الت 

ان  .ية أو تتضمن تعديال لقواني   البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانونالمب  

وطها العلنية ا شية تناقض شر ـً وط   أي حال من األحوال أن تتضمن المعاهدة شر
 . "وال يجوز ف 
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 ، عىل أن: الداخلية لمجلس الشورى   ( من الالئحة125تنص المادة ) 

المختصة  " اللجنة  إىل  الرئيس  الفقرة  يحيل    
ف  عليها  المنصوص  واالتفاقيات  المعاهدات 

( من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها إىل المجلس. وللمجلس أن  37الثانية من المادة )

أو     حالة الرفض 
له أن يعدل نصوصها. وف  أو يؤجل نظرها، وليس  أو يرفضها  يوافق عليها 

     التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان 
يشمل النصوص أو األحكام الت 

  أدت إىل الرفض أو التأجيل
 . "تضمنتها المعاهدة أو االتفاقية والت 

 

  
/ الرأي القانون 

ً
 رابعا

  عىليعتبر تطبيق أحكام االتفاق بي   حكومة مملكة البحرين وبرنامج األمم المتحدة   
  اإلنمان 

  مملكة البحرين، العالقة بي   مملكة البحرين ومنسق المقيم لألمم المتحدة و 
أعضاء مكتبه ف 

  مملكة  
ويعتبر المنسق المقيم لألمم المتحدة الممثل المعي   لألمي   العام لألمم المتحدة ف 

التنموي  البحرين، األنشطة  بتوجيه  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق  دور    
يأن  البالد،    ةكما    

ف 

األ   توتشمل مسؤوليا تنسيق  المتحدة ضمان  لألمم  المقيم  لألمم المنسق  اإلنمائية  نشطة 

ها من   وي    ج لتعزيز ودعم القدرات الوطنية وغب  المتحدة. وانشاء منصة للتسليم المنسق والب 

 األنشطة. 

وع  من خالل ما سبق يتبي   لنا بأن الو      يعتبر   قانونبمشر
استحداث منصب المنسق المقيم ف 

االتفاق يحقق الغاية المطلوبة    وإنتعديل عىل الهيكل الداخىل  لألمم المتحدة،    هو حقيقته  

  كسب الوقت من  
  تنظيم العالقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة، ورغبة ف 

ف 

 من التفاوض حول اتفاق جديد قد يتطلب اعتماده لدى األمم  
ً
خالل تطبيق هذا االتفاق بدال

الممكن أن تطول، فقد كان من المناسب اعتماد االتفاق الموقع عام    المتحدة إىل إجراءات من 

  الوقت نفسه 1979
 ف 
ً
 .ليكون ساريا
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التنمية   فانلذا   لتحقيق  الجهود  يدعم    
اإلنمان  المتحدة  األمم  نامج  لبر المقيم  المنسق 

  
نامج األمم المتحدة اإلنمان    مختلف دول العالم وتتمثل المهمة الشاملة لبر

   المستدامة ف 
 ف 

  جهودها وتحقيق اهداف التنمية  
المستدامة، وانه سيتم تطبيق أحكام  مساعدة الحكومة ف 

( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  7اتفاق  البحرين  1979(  مملكة  حكومة  بي    االتفاق    بشأن 

لألمم   المقيم  والمنسق  البحرين  مملكة  بي    العالقة  عىل    
اإلنمان  المتحدة  األمم  وبرنامج 

  مملكة البحرين.  المتحدة وأعضاء
 مكتبه ف 

 

 ،،،
ً
وك لتقدير اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه مناسبا  واألمر مب 

 

ام والتقدير                                   وتفضلوا بقبول فائق االحب 

 

 د. ميادة مجيد المعارج                                                                                           

                                                                                               
 المستشار القانون 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امساخلاملرفق 

 
 وزارة الخارجیةرأي 

 
 

 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 السادساملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



٢٢ مارس ٢٠٢٢م

١٨٦ ف٥ د٤
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