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قانون رقم )4( ل�سنة 2013

بتعديل بع�س اأحكام المر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002

ب�ساأن الائحة الداخلية لمجل�س ال�سورى

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

ال�شورى،  لمجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

المعدل بالقانون رقم )9( ل�شنة 2006،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة االأولى

ُي�شتبدل بن�شي المادتين )15( و)23( من المر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شورى الن�شان الآتيان :

مادة )15(:

يتكون مكتب المجل�س من الرئي�س ونائبيه، وي�شم اإليهم روؤ�شاء اللجان النوعية المن�شو�س 

عليها في البنود اأوًل وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخام�شًا و�شاد�شًا من الفقرة الأولى من المادة )21( 

من هذه الالئحة بمجرد انتخابهم.

مادة )23(:

يجب اأن ي�شترك الع�شو في اإحدى لجان المجل�س النوعية المن�شو�س عليها في البنود اأوًل 

اأن  وله  الالئحة،  هذه  من   )21( المادة  من  الأولــى  الفقرة  من  وخام�شًا  ورابعًا  وثالثًا  وثانيًا 

ي�شترك في اللجنة المن�شو�س عليها في البند �شاد�شًا.

كما للع�شو اأن ي�شترك في لجنة دائمة واحدة اأخرى من تلك اللجان التي قد ُي�شكلها المجل�س.

المادة الثانية

 2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  المر�شوم  من   )21( المادة  من  الأولى  الفقرة  اإلى  ُي�شاف 

ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شورى بند جديد برقم )�شاد�شًا( ن�شه الآتي:
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مدى  بدرا�شة  وتخت�س  اأع�شاء،  �شبعة  من  وُت�شكل  والطفل،  المراأة  �شئون  لجنة   – �شاد�شًا 

مالءمة الت�شريعات النافذة ذات ال�شلة بالمراأة والطفل مع التفاقيات الم�شادق عليها ، وكل  

ال�شلة  ذات  المو�شوعات  وجميع  القوانين  واقتراحات  القوانين  م�شروعات  اإليها من  يحال  ما 

المراأة  ب�شئون  ال�شلة  ذات  الأخــرى  المخت�شة  اللجان  اإلى  الــراأي  وتقديم   ، والطفل  بالمراأة 

العالقة  ذات  البرلمانية  الموؤتمرات  عن  ت�شدر  التي  والقرارات  التو�شيات  ومتابعة  والطفل، 

بالمراأة والطفل والمحالة من ال�شعبة البرلمانية، ورفع تقاريرها اإلى المجل�س.

المادة الثالثة

اعتبارًا من  القانون  – تنفيذ هذا  فيما يخ�شه  – كل  والوزراء  الوزراء  رئي�س مجل�س  على 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريــــخ: 2 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق: 14 مــــــــــــــــــار�س 2013م


