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 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بإنشاء 6102لسنة  (62)قانون رقم 

 6102( لسنة 61املعدل باملرسوم بقانون رقم )
*

 

 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين. 

  بعد االطالع على الدستور،

 وعلى املعاهدات واالتفاقيات اليت انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين املتعلقة حبقوق اإلنسان،

بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، واملعدل باألمر امللكي  0229( لسنة 32وعلى األمر امللكي رقم )

 ، 0200( لسنة 08رقم )

مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأخذًا يف االعتبار مبادئ باريس املتعلقة 

 ،م0994ديسمرب   02( الصادر يف 38/043املصادق عليها بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

 أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 التعاريف

 (1مادة )

تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها، مـا   يقـت     يف

 سياق النص خالف ذلك:

 : املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.املؤسسة -أ

 : جملس املفوضني باملؤسسة.املفوضني جملس -ب

 : رئيس جملس املفوضني باملؤسسة.الرئيس -ج

 : نائب رئيس جملس املفوضني باملؤسسة.الرئيس نائب -د
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 : عضو جملس املفوضني باملؤسسة.العضو -هـ

 : أعضاء جملس املفوضني باملؤسسة.األعضاء -و

 : اللجان النوعية الدائمة واملؤقتة باملؤسسة.اللجان -ز

 : أمني عام املؤسسة.العام األمني -ح

بـدداء عمـل    ؤسسة وال يكون ملتزماإلجناز مهام واليته يف امل : العضو الذي يكون متفرغا ملتفرغالعضو ا -ط

 أو مهنة أخرى أثناء قيامه مبهام العضوية.
*

 

: العضو الذي يقوم بإجناز مهام واليته يف املؤسسة جبانب التزامه بدداء عمل أو مهنة  املتفرغ غري العضو -ي

أخرى.

 *
 

 

 إنشاء املؤسسة

 (2مادة )

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسـان " تتـوت تعزيـز وتنميـة ومحايـة حقـوق        تنشد مؤسسة مستقلة تسمى "

 ، سـتها، ويكـون مقرهـا مدينـة املنامـة     اإلنسان، وترسيخ قيمهـا، ونشـر الـوعي بهـا، واإلسـهام يف ضـمان ممار      

ويهيد املبنى لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 *
 

استقالاًل ماليًا وإداريـًا، واـارم مهامهـا حبريـة     وتتمتع املؤسسة بالشخصية القانونية االعتبارية املستقلة، 

 وحيادية واستقاللية تامة.

 تشكيل جملس املفوضني
*

 

 (3مادة )

 ،مبن فـيهم الـرئيس ونائـب الـرئيس     لس مفوضني ُيشكل من أحد عشر عضوايكون للمؤسسة جم - أ

 .ةالشخصيات املشهود هلا بالكفاءة والنزاه من

مــن اجلهــات االستشــارية واألكادؤيــة ومؤسســات ا تمــع يــتم اختيــار أعضــاء جملــس املفوضــني  - ب

املدني ، والنقابات واهليئات االجتماعية واالقتصادية واملهنية ، واملدافعني عن حقوق اإلنسان ، علـى  

وجيوز اختيار األعضاء من بني أعضاء السلطة  ،أن يراعى فيه اثيل املرأة واألقليات بشكل مناسب
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ويشـاركون يف النقـاد دون أن يكـون     ،هلم األغلبيـة يف جملـس املفوضـني   ن التشريعية على أال تكو

  .هلم صوت معدود

  .يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء جملس املفوضني - ج

 

 العضوية

 (4مادة )

 يشرتط فيمن يعني عضوًا مبجلس املفوضني ما يدتي:

 أن يكون حبريين اجلنسية. -أ

 يقل عمره عن ثالثني سنة ميالدية كاملة. أال -ب

 أن يكون من ذوي الدراية واالهتمام مبسائل حقوق اإلنسان. -ج

 أن يكون حسن السرية والسمعة والسلوك. -د

أال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم نهــائي بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف جرؤــة  لــة   -هـــ 

 عتباره.بالشرف أو األمانة، إال إذا رد إليه ا

 

 

 تعيني جملس املفوضني واثيل املؤسسة

 (5مادة )

 علـى  مماثلة، ملدد للتجديد قابلة سنوات أربع ملدة ملكي أمر املفوضني جملس أعضاء بتعيني يصدر - أ

 األخـرى،  املتنوعة وا موعات العالقة ذات املدني ا تمع مؤسسات مع مشاورات بعد ذلك يكون أن

 بصــفتهم مهــامهم األعضــاء وؤــارم املتفــرغني، وغــري املتفــرغني األعضــاء امللكــي األمــر يف وحيــدد

.الشخصية

 * 

، لينتخـب مـن بيـنهم    رئاسة أكرب األعضاء احلاضـرين سـنا  يعقد جملس املفوضني أول اجتماع له ب - ب

ــى أن  ــرئيس عل ــًا لل ــنهم    رئيســًا ونائب ــا مــن بــني األعضــاء املتفــرغني، ملثــل مــدة تعيي ــك يكون ، وذل

النسبية لعدد األعضاء احلاضرين، فـإن تسـاوى أكثـر مـن واحـد يف احلصـول علـى هـذه         باألغلبية 

األغلبيـة أججـري االختيــار بيـنهم بالقرعـة ، وإن   يتقــدم أحـد للرتشـي  غــري العـدد املطلـوب أجعلــن         

.انتخاب املرشََّحَين بالتزكية

 * 
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وز للـرئيس أن يفـوغ غـريه    الرئيس هو الذي ؤثل املؤسسة أمام القضاء ويف صالتها مع الغـري، وجيـ   - ج

مـــن األعضـــاء يف بعـــ  اختصاصـــاته، وحيـــل نائـــب الـــرئيس حمـــل الـــرئيس يف مباشـــرة  يـــع 

 اختصاصاته يف حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

 

 تضارب املصاحل
*

 

 (مكرًرا 5مادة )

تلقـي أي مبلـ    حيظر علـى العضـو   ، يف ما عدا احلقوق واملزايا املقررة لعضو جملس املفوضني يف هذا القانون

 مالي نظري أداء أية خدمة أو عمل ـ بصفته ـ لصاحل املؤسسة.

 

 اجتماعات جملس املفوضني

 (6مادة )

 مـرة علـى األقـل كـل ثالثـة أشـهر، بنـاًء علـى دعـوة مـن الـرئيس. وجيـوز             جملـس املفوضـني  جيتمع  - أ

 .للرئيس أو بناء على طلب أغلبية األعضاء دعوة جملس املفوضني إت اجتماع استثنائي يف أي وقت

 يكـون اجتمـاع جملـس املفوضـني صـحيحا      ، ( من هذا القـانون 4مع مراعاة حكم البند )ب( من املادة ) - ب

دغلبيـة  ب ، وتصـدر قراراتـه  من بينهم الرئيس أو نائب الـرئيس  حبضور أغلبية أعضائه، على أن يكون

.، وعند التساوي ُيرج  اجلانب الذي منه رئيس االجتماعأصوات األعضاء احلاضرين

 * 

مــن يــرى االســتعانة برأيــه أو خربتــه يف موضــوع   لــس املفوضــني أن يــدعو إت حضــور اجتماعاتــه   - ج

 أن يكون هلم حق التصويت. ، من دونمطروح للبحث أو املناقشة

 

 

 اللجان النوعية

 (7مادة )

وجيـوز لـه   جملس املفوضني جلانــًا نوعيـة دائمـة مـن أعضـائه ملمارسـة اختصاصـات املؤسسـة،          يشكل - أ

 .تشكيل جلان مؤقتة متى دعت احلاجة إت ذلك

جتتمع اللجان النوعية الدائمـة مـرة واحـدة كـل شـهر علـى األقـل، ويتـوت رئاسـة كـل جلنـة أحـد              - ب

عنـد حبـث أي مـن    سـتعانة ترربتـه   تـرى اال أعضاء جملس املفوضـني، وجيـوز للجنـة أن تسـتعني مبـن      

 املوضوعات الداخلة يف اختصاصاتها من دون أن يكون له حق التصويت.
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للرئيس دعـوة أي جلنـة مـن اللجـان إت االنعقـاد لبحـث       جتتمع اللجان بدعوة من رئيسها، كما جيوز  - ج

أحـد  موضوع يرى أهميته، ويتوت رئاسـة اجتماعـات اللجـان الـيت حيضـرها، كمـا جيـوز لـه تكليـف          

 األعضاء بالبحث أو التحقق من موضوع معني.

 

 

 الداخليةالالئحة 

 (8مادة )

داخليـة الئحة يضع جملس املفوضني 

 *

لتنظـيم عمـل اجتماعاتـه واللجـان، و ديـد اختصاصـاتها، وغـري         

 ذلك من شؤون األعضاء، وتصدر الالئحة بقرار من الرئيس بناء على موافقة أغلبية األعضاء.

 

 

 احلصانة

 (9) مادة

ــمن         ــدخل ض ــيت ت ــائل ال ــار يف املس ــن آراء أو أفك ــه م ــا يبدي ــني عم ــس املفوض ــو جمل ــذة عض ــوز مؤاخ ال جي

إال بعـد موافقـة الـرئيس وحضـور ممثـل عـن       اختصاصات املؤسسـة، وال يـتم إجـراء التحقيـق مـع العضـو       

 جملس املفوضني.

جيوز تفتيش مقر املؤسسة إال بـدمر قضـائي وحبضـور ممثـل عـن النيابـة العامـة، علـى أن يـتم تبليـ             وال

 الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه حلضور التفتيش.

 .ويف  يع األحوال يعترب باطال كل إجراء خيالف ذلك

 

 

 انتهاء العضوية

 (11مادة )

لإلجــراءات ي عضــويتهم إال يف احلــاالت ووفقــا وال تنتهــ جملــس املفوضــني غــري قــابلني للعــزل، أعضــاءأواًل: 

املنصوص عليها يف هذه املادة.

 *
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 تنتهي العضوية يف جملس املفوضني يف أي من احلاالت اآلتية:ثانًيا: 

 الوفاة أو العجز الذي حيول دون أداء مهام العضوية. - أ

 االستقالة. - ب

 ( من هذا القانون. 2فقد العضو أحد الشرطني املنصوص عليهما يف البندين )أ(، )هـ( من املادة ) إذا - ج
 

: جيوز إنهاء العضوية يف جملس املفوضني قبل انتهاء مدتها مبوجب أمر ملكي بنـاء علـى توصـية مـن     ثالًثا

 ا لس تصدر بدغلبية ثلثي أعضائه يف أي من احلاالت اآلتية:

 هذا القانون أو اللوائ  أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.  إذا خالف أحكام - أ

 إذا اختذ عماًل يتعارغ مع أهداف املؤسسة، أو كان من شدنه تعطيل أدائها ملهامها واختصاصاتها.   - ب

إذا تغيب عن حضور مخسة اجتماعات  لس املفوضني أو اللجان من دون عذر يقبلـه الـرئيس رغـم     - ج

 .الداخليةالالئحة قًا ألحكام إنذاره بذلك كتابة وذلك وف
* 

 .( من هذا القانون2إذا فقد العضو الشرط املنصوص عليه يف البند )د( من املادة ) - د
 

 يع األحوال، إذ خال مكان أحد أعضاء جملس املفوضني أليٍّ من احلاالت السـابقة، حيـل حملـه عضـو       ويف

 آخر وفًقا لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون، ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.

 

 

 مكافآت األعضاء

 (11مادة )

أمــر ملكــي بتحديــد مكافــدة الــرئيس ونائــب الــرئيس واألعضــاء املتفــرغني ومكافــدة األعضــاء غــري   يصــدر

.املتفرغني

 *
 

 

 اختصاصات املؤسسة

 (12مادة )

يف سبيل  قيق أهدافها حرية التعليق على أي مسدلة متعلقة حبقوق اإلنسان، وتناول أي حالـة   للمؤسسة

 من حاالت حقوق اإلنسان، مبا تراه مناسًبا، وختتص باآلتي:
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 املشاركة يف وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على مستوى اململكة. -أ

بهـا يف اململكـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان والتوصـية بالتعـديالت الـيت          دراسة التشريعات والنظم املعمول -ب

تراهــا مناســبة، خاصــة فيمــا يتعلــق باتســاق هــذه التشــريعات مــع التزامــات اململكــة الدوليــة حبقــوق    

 اإلنسان، كما يكون هلا التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة حبقوق اإلنسان.

حقـوق  مبسـائل  اإلقليمية والدولية املعنيـة  لتنظيمية باملعاهدات حبث مالءمة النصوص التشريعية وا -ج

يف كـل مــا مـن شــدنه تعزيـز ومحايــة     املقرتحــات والتوصـيات إت الســلطات املختصـة   وتقـديم اإلنسـان،  

حقــوق اإلنســان،  مبــا يف ذلــك التوصــية باالنضــمام إت االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة حبقــوق 

 اإلنسان.

لتقارير املوازية، واإلسهام يف صياغة ومناقشة التقارير اليت تتعهد اململكة بتقدؤها دورياًّ وإبـداء  تقديم ا -د

املالحظات عليها، تطبيقًا التفاقيات إقليميـة ودوليـة خاصـة حبقـوق اإلنسـان، ونشـر هـذه التقـارير يف         

 .وسائل اإلعالم

اجلهـات املختصـة إليهـا     اء التقصي الالزم، وتوجيـه انتبـاه  حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، وإجر رصد -ـه

، وعنـد االقتضـاء إبـداء    مع تقديم املقرتحات اليت تتعلق باملبادرات الراميـة إت وضـع حـد هلـذه احلـاالت     

 الرأي بشدن موقف تلك اجلهات وردود فعلها.

نسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى املؤسسـة إحالتـه منهـا إت    تلقي الشكاوى املتعلقة حبقوق اإل  -و

ــاع          ــة االتب ــاإلجراءات الواجب ــدن ب ــري ذوي الش ــال، أو تبص ــكل فع ــا بش ــع متابعته ــاص م ــات االختص جه

 ومساعدتهم على اختاذها، أو املعاونة يف تسويتها مع اجلهات املعنية.

ملعلنـة، لرصـد أوضـاع حقـوق اإلنسـان يف املؤسسـات اإلصـالحية        القيام بالزيـارات امليدانيـة املعلنـة وغـري ا     -ز

عـام آخـر يشـتبه يف أن     وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكـان 

.النتهاك حقوق اإلنسان يكون موقعا

 *
 

بالتعــاون مــع األجهــزة املختصــة بشــئون الثقافــة واإلعــالم والتعلــيم، وتقــديم االقرتاحــات           املبــادرة -ح

 والتوصيات يف كل ما من شدنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق اإلنسان.

التعاون مع اهليئات الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية، واملؤسسـات ذات الصـلة يف البلـدان األخـرى      -ط

 ة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.املعني
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والتعــاون والتنسـيق والتشــاور مـع مؤسســات ا تمـع املــدني ذات    ، عقـد اللقـاءات والفعاليــات املشـرتكة    -ي

ــان،        ــوق اإلنس ــدافعني عــن حق ــرى وامل ــة األخ ــات املتنوع ــة وا موع ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم العالق

، وتقـديم تقـارير بـذلك إت    شـكال االنتهـاك  لتعـرغ ألي شـكل مـن أ   والتواصل مباشرًة مع من يـدعي ا 

جملس املفوضني.

 *
 

عقــد املــؤارات وتنظــيم النــدوات والــدورات التثقيفيــة والتدريبــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، وإجــراء    -ك

 .البحوث والدراسات يف هذا الشدن

والدوليــة املعنيــة مبســائل املشــاركة يف افافــل افليــة والدوليــة، ويف اجتماعــات املنظمــات اإلقليميــة   -ل

 حقوق اإلنسان.

إصدار النشرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلاصة، وعرضـها علـى املوقـع اإللكرتونـي اخلـاص بهـا،        -م

 وهلا  اطبة الرأي العام مباشرة أو من خالل أي من وسائل اإلعالم.

 

 دراسة املوضوعات افالة للمؤسسة

 (11مادة )

وألي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إت املؤسسة من موضوعات تتصل باختصاصها  للملك

 لدراستها وإبداء الرأي فيها.

 

 طلب املعلومات

 (14مادة )

للمؤسســة أن تطلــب أي معلومــات أو بيانــات أو وثــائق تراهــا الزمــة لتحقيــق أهــدافها أو ممارســتها    - أ

املعنية باململكة، وعلى تلك الوزارات واألجهزة معاونة املؤسسـة  الختصاصاتها من الوزارات واألجهزة 

، وإعــداد الــردود وتزويــدها مبــا تطلبــه يف هـذا الشــدن ، مهامهـا وتيســري مباشــرة اختصاصـاتها  يف أداء 

، وذلك وفقًا للقوانني واألنظمة املعمول بهـا يف  واردة يف تقارير املؤسسةواملالحظات على التوصيات ال

.تلك اجلهات

 * 

جيوز للمؤسسة إخطار السلطات املختصة، يف حالة عدم تعاون تلك الوزارات واألجهزة يف تزويد  - ب

املؤسسة باملعلومات أو البيانات أو الوثائق املطلوبة أو منعها من االطالع عليها، وذلك الختاذ ما يلزم 

 من إجراءات وفًقا للقانون.
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 األمانة العامة

 (15مادة )

اجلهاز اإلداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون مبثابة اجلهاز التنفيذي هلا، وتتكون من عدد كاف  يتكون

مــن املستشــارين واخلــرباء والبــاحثني وغريهــم مــن العــاملني يف األمانــة العامــة، ويــتم تعييــنهم بقــرار مــن   

 .الرئيس بناء على توصية من األمني العام

 األمني العام

 (16مادة )

األمني العام قرار من الرئيس بنـاًء علـى موافقـة أغلبيـة األعضـاء وملـدَّة أربـع سـنوات قابلـة          يصدر بتعيني 

واالسـتقاللية، ويشـرتط يف املرشـ      للتجديد ملدد مماثلة، من بني الشخصيات املشهود هلـا بالكفـاءة والنزاهـة   

على األقل وأن يكون من لشغل منصب األمني العام أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوم أو ما يعادهلا 

 ( من هذا القانون.3) باإلضافة إت ذات الشروط املطلوبة يف األعضاء الواردة يف املادةذوي اخلربة، 

 

 

 مسئوليات األمني العام

 (17مادة )

األمني العام إدارة شؤون األمانة العامة واإلشراف على أعماهلا، ويكون مسئواًل مباشـرة أمـام الـرئيس     يتوت

 يف أدائه واجبات وظيفته، ويتوت بوجه خاص ما يلي:

اإلشراف العام على األمانة العامة وشؤون العاملني والشـؤون اإلداريـة واملاليـة، وفًقـا ألحكـام هـذا القـانون         -أ

 القرارات الصادرة تنفيذًا له.واللوائ  و

حضـور اجتماعــات جملــس املفوضـني وتنفيــذ قراراتــه مـن دون أن يكــون لــه حـق التصــويت، وإعــداد      -ب

تقارير دورية كل ثالثة أشهر متضمنة نشاط املؤسسة وسـري العمـل يف األمانـة العامـة، ومـا ز إجنـازه       

 من أعمال، وفق اخلطط والربامج املوضوعة.

ات اللجان ومتابعة أعماهلا، وتوفري ما يلزم ملمارسة اختصاصـاتها، مـن دون أن يكـون لـه     حضور اجتماع -ج

 حق التصويت.

 ولألمني العام أن يفوغ كتابًة من يراه من العاملني يف األمانة العامة ملباشرة بع  مهامه واختصاصاته.
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 التنفيذيةالالئحة 

 (18مادة )

 تنفيذيةالئحة يكون للمؤسسة 
* 

بقـرار مـن الـرئيس بنـاًء علـى موافقـة أغلبيـة األعضـاء، وتشـمل          تصدر 

بوجه خاص اهليكل التنظيمي لألمانة العامة وتنظيم شئون العـاملني فيهـا، وذلـك باالسرتشـاد بـالقوانني      

 واألنظمة ذات العالقة املعمول بها يف اململكة.

 ويكون للمؤسسة الئحة لتنظيم شؤونها املالية وافاسبية.

 

 املعلوماتسرية 

 (19مادة )

حيظر على أعضاء جملس املفوضني والعاملني يف األمانة العامة إفشاء سرية أية معلومات أو بيانـات يكونـوا   

قد حصلوا أو اطلعوا عليها حبكم عملهم إال بنـاء علـى أمـر صـادر مـن النيابـة العامـة أو افكمـة املختصـة،          

 ة أو اخلدمة.ويظل هذا احلظر قائمًا حتى بعد انتهاء العضوي

 

 

 موارد املؤسسة املالية

 (21مادة )

يكون للمؤسسة املوارد املالية الكافيـة الـيت اكنهـا مـن النهـوغ بدعبائهـا واملهـام املسـندة إليهـا علـى أفضـل            

 وجه، وتتكون هذه املوارد من:

العامـة للدولـة   االعتمادات املالية اليت  تاجها املؤسسة ويتم ختصيصـها يف بنـد مسـتقل مـن امليزانيـة       -أ 

 .اليت تصدر بقانون
* 

التربعات واملعونات غري املشروطة واملنسجمة وأهداف املؤسسة اليت يقر جملس املفوضني قبوهلـا، وذلـك    -ب 

 وفًقا للقوانني واألنظمة املعمول بها يف اململكة.
 

، وختضــع حسـاباتها املاليـة لرقابــة   يـة والـتحكم فيهــا باسـتقاللية تامـة    وتتـوت املؤسسـة إدارة مواردهــا املال  

 .ديوان الرقابة املالية واإلدارية
*
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 التقرير السنوي

 (21مادة )

، يتضـمن قسـمًا يوضـ     املؤسسة وأنشطتها وسـائر أعماهلـا   عن جهود يضع جملس املفوضني تقريرا سنويا

يف نطـاق  ، ومـا يـراه مـن اقرتاحـات وتوصـيات      يف وضـع حقـوق اإلنسـان يف اململكـة     مستوى التقـدم احلاصـل  

، ويرفع جملـس املفوضـني تقريـره    وما ز اعتماده من حلول لتفاديها، وُيحدد معوقات األداء اختصاصاتها

.، كما يعرغ تقريره أمام الرأي العام بالتوازيوزراء وجملس النواب وجملس الشورىإت امللك وجملس ال

 *
 

 

 (22مادة )

بإنشـاء املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، واملعـدل بـاألمر امللكـي          0229( لسنة 32األمر امللكي رقم ) يلغى

 ، وكل حكم يتعارغ مع أحكام هذا القانون.0200( لسنة 08رقم )

 

 (21مادة )

تنفيذ هذا القـانون، ويعمـل بـه مـن اليـوم التـالي        -كلَّ فيما خيصه  -رئيس جملس الوزراء والوزراء  على

 .ةلتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسي

 

 ملك مملكة البحرين       

 محد بن عيسى آل خليفة 

 

 رئيس جملس الوزراء        

 خليفة بن سلمان آل خليفة

 

 

 صدر يف قصر الرفاع:

 هـ 0341 رمضان 20بتاريخ: 

 م 0203 يوليو 03 املوافق:


