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 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 
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 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 
 

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

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

وتعبببب ي أأ2021(أنسبببب  أ24املرسببببقاأونبببب )قكأ  بببب أ أيطيبببب أنببببقألكأل  بببب أن بببب 
أوشأكأانعنقو تأوانت اوريأانب يل .أ2017(أنس  أ18(أمنأانن )قكأ   أ 13امل دةأ 

أ

ورجببببب قأم   شبببببت أود اسبببببت بأونهببببب ادأرنريبببببرأوشبببببأ) أمت ببببب    أ لي ببببب أ
أمقه أل ص هأثالث ألس ويعأمنأر  يخ .نعرض أهلىأاملجلسأخاللأ

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 
 ) من القانون13بتعدیل المادة (  2021) لسنة 24مرسوم بقانون رقم ( ال

 بشأن العقوبات والتدابیر البدیلة  2017) لسنة 18رقم ( 

   الحكومة أصل مشروع القانون 

 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي   - م2021  دیسمبر 7 اإلحالة إىل اللجنة تاريخ  

 الفصل التشریعي الخامس  –الرابعدور االنعقاد العادي  - م2021 دیسمبر 13 انتهاء اللجنة من املناقشة

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة 

بنية ومضمون املرسوم  

 بقانون 

 مادتان  + دیباجة

) لسنة  18( رقم    قانونال) من  13المادة (   نصاستبدال    المرسوم بقانونیتضمن  
البدیل  2017 والتدابیر  العقوبات  لوزارة  بشأن  صالحیة  یمنح  جدید  بنص  ة، 

 . بطلب استبدال عقوبة بدیلة بالعقوبة األصلیة الداخلیة للتقدم للقاضي
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مربرات االستعجال يف  

 إصدار املرسوم بقانون 

المرسوم   .1 في إن  بالتوسع  السامیة  الملكیة  للتوجیھات  تنفیذًا  بقانون جاء 
تطبیق العقوبات والتدابیر البدیلة خاصة مع التوجھ المستقبلي لتطبیق نظام  

 .ةالسجون المفتوح

إن المرسوم بقانون یمنح الجھة المعنیة بوزارة الداخلیة المرونة والقدرة   .2
بال الخاصة  واألوضاع  الظروف  ومواءمة  تقدیر  علیھم  على  محكوم 

 وظروفھم الشخصیة أو المجتمعیة. 

للمنظومة   .3 والمستمر  الحدیث  التطور  مع  یتماشى  بقانون  المرسوم  إن 
 اإلصالحیة الحالیة من خالل االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان. 

الحفاظ على األسرة من التشتت والعمل على إصالح المحكوم علیھ من خالل   .4
 إلخالل باألمن والمصلحة العامة.إدماجھ في المجتمع مرة أخرى دون ا

وجود شریحة كبیرة من المحكوم علیھم یتعذر علیھم تنفیذ العقوبة ألسباب   .5
الداخلیة، وال یشكل  بالقوانین واللوائح  الملتزمین  النزالء  خاصة، أو من 

 خروجھم من مؤسسة اإلصالح والتأھیل خطًرا على األمن العام. 

تعیشھا مملكة البحرین في ظل جائحة فیروس األوضاع االستثنائیة التي   .6
كورونا؛ األمر الذي یتعین معھ االستعجال في تطبیق أحكام المرسوم بقانون 

 .للتقلیل من كثافة النزالء، وذلك بما ال یخل باألمن العام
 

رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحیب المرسومسالمة 
 

لدى    آراء اجلهات  خالصة  

حضورها اجتماع اللجنة  

 مبجلس الشورى 

 : داخليةوزارة ال •

حیث    توافق رأي وزارة الداخلیة مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة الموقرة،

 بینت الوزارة اآلتي: 

والقدرة  إن المرسوم بقانون یمنح الجھة المعنیة بوزارة الداخلیة المرونة   -

على تقدیر ومواءمة الظروف واألوضاع الخاصة بالمحكوم علیھم وظروفھم  

الشخصیة والمجتمعیة، كما یساھم في إعادة تأھیل وإصالح المحكوم علیھ  

 وإدماجھ في المجتمع مرة أخرى.
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للجھة   - بقانون  المرسوم  أجاز  حیث  البدیلة،  العقوبات  تطبیق  في  التوسع 

دیم طلب العقوبة البدیلة لقاضي تنفیذ العقاب قبل  المعنیة بوزارة الداخلیة تق

مع  بالتنسیق  العقوبة  باقي  استبدال  طلب  أجاز  كما  العقوبة،  بتنفیذ  البدء 

مؤسسة اإلصالح والتأھیل، وذلك بإلغاء شرط "أن یكون قد أمضى نصف 

 العقوبة أو العقوبات المحكوم بھا".
 

 :واألوقافالعدل والشؤون اإلسالمية  وزارة   •

في   الرأي الواردمع  توافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  

 مذكرة الحكومة الموقرة. 
 

 ملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: ا •

المبررات التي یرمي إلى تحقیقھا    نسانلحقوق اإلتثمن المؤسسة الوطنیة   -

المرسوم بقانون المذكور، والتي تھدف إلى التوسع في تطبیق العقوبات  

والتدابیر البدیلة، وتطویر منظومة العدالة اإلصالحیة، والحفاظ على األسرة  

الداخلیة   وزارة  ومنح  علیھ،  المحكوم  إصالح  على  والعمل  التشتت،  من 

 ي تقدیر أوضاع المحكوم علیھ. مرونة ف

ترى المؤسسة أن ھذا التعدیل یتسق مع نھج األمم المتحدة بشأن السیاسة  -

التشریعیة الحدیثة القائمة على الحد من تطبیق العقوبات السالبة للحریة، 

المحكوم علیھ في  للحریة، إلدماج  بدائل عقابیة غیر مقیدة  إلى  واللجوء 

ل ینسجم والمقررات الدولیة ذات الصلة بحقوق المجتمع. كما أن ھذا التعدی

غیر   للتدابیر  الدنیا  النموذجیة  المتحدة  األمم  قواعد  السیما  اإلنسان، 

غیر  والتدابیر  السجینات  لمعاملة  المتحدة  األمم  وقواعد  االحتجازیة، 

العدالة  برامج  الستخدام  األساسیة  والمبادئ  للمجرمات،  االحتجازیة 

 لجنائیة. التصالحیة في المسائل ا

 الموافقة على المرسوم بقانون قرار جملس النواب 

 الموافقة على المرسوم بقانون 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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 ) 3الرقم: (
 

 تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

   )13املادة (بتعديل    2021) لسنة  24رسوم بقانون رقم (خبصوص امل

 العقوبات والتدابري البديلةبشأن    2017) لسنة  18قانون رقم (من ال
 

 الفصل التشريعي اخلامس -رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمــة: 

صاحب المعالي السید علي  استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب  

 7) المؤرخ في  4د    5ص ل خ أ / ف    689رقـم (  بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى 

)  24مرسوم بقانون رقم (ال م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  2021  دیسمبر

بشأن العقوبات والتدابیر    2017) لسنة  18من القانون رقم (  )13بتعدیل المادة (  2021لسنة  

لیتم    ،البدیلة بشأنھ  اللجنة  رأي  یتضمن  تقریر  وإعداد  المالحظات  وإبداء  دراستھ  تتم  أن  على 

 جلس.  عرضھ على الم
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ً
 إجراءات اللجنة:  -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

بقانون   )1( المرسوم  اللجنة  الذكر    –تدارست  ا  – آنف  اجتماعھا  بتاریخ    عب لرافي    13المنعقد 

 م.2021 دیسمبر
 

بالمرسوم   )2( المتعلقة  الوثائق  على  دراستھا  أثناء  اللجنة  البحث  اطلعت  موضوع  بقانون 

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي: 

 نص المرسوم بقانون المذكور. -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 .المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسانرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن المرسوم بقانون.   -

 

 : بدعوة من اللجنة حضر االجتماع كل من )3(
 

 المنصب  االسم

 وزارة الداخلية 

 وكیل وزارة الداخلیة  الشیخ ناصر بن عبدالرحمن آل خلیفة

 مدیر إدارة الشؤون القانونیة العقید حسین سلمان مطر 

 إدارة الشؤون القانونیة   النقیب جاسم جبر الدوسري

 لنقیب فیصل عبدالعزیز النجار ا
  رئیس فرع االتصال والمتابعة مع مجلسي

 النواب  و الشورى

 إدارة الشؤون القانونیة  النقیب أحمد عبدهللا الجازي

 مكتب معالي وكیل الوزارة  النقیب مرزوق عبدالكریم سالم  
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 واألوقاف وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

 قانونيمستشار  إسماعیل أحمد الشیخ خلف العصفور 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 عضو مجلس المفوضین الدكتور بدر محمد عادل 
 عضو لجنة الحقوق والحریات العامة 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون برلمانیة  خولة عبدالكریم حمیدان  
 

 

 اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من: حضر  •
 

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني  میادة مجید معارج د. 

 باحث سیاسي  محمد عادل العجیمي 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سھیرا عبداللطیف  

 أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

 العالقات واإلعالم إدارة 

 أخصائي إعالم وتواصل   سماء عبدالجلیل 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ً
 ثاني

بقانون من        المرسوم  إلى سالمة  الشورى  بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة  انتھت 

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة. 
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: رأي وزارة الداخلية:
ً
 ثالثا

ال   وزارة  رأي  الواردمع    داخلیةتوافق  الموقرة  الرأي  الحكومة  مذكرة    وزارةالبینت  و،  في 

 اآلتي: 

) لسنة  18) من القانون رقم (13بتعدیل المادة (  2021) لسنة  24رقم (   ن المرسوم بقانونإ .1

البدیلة؛  2017 والتدابیر  العقوبات  المرونة    یمنح   بشأن  الداخلیة  بوزارة  المعنیة  الجھة 

على   وظروفھم  والقدرة  علیھم  بالمحكوم  الخاصة  واألوضاع  الظروف  ومواءمة  تقدیر 

تأھیل ، كما یساالشخصیة والمجتمعیة  علیھ وإدماجھ في  وإصالح المحكوم    ھم في إعادة 

 . مرة أخرى المجتمع

تطبیق .2 في  حیث    التوسع  البدیلة،  بقانونالعقوبات  المرسوم  بوزارة    أجاز  المعنیة  للجھة 

كما أجاز    ،بتنفیذ العقوبة   قبل البدء  العقوبة البدیلة لقاضي تنفیذ العقاب  الداخلیة تقدیم طلب

والتأھیل  بالتنسیق مع مؤسسة اإلصالح  العقوبة  باقي  استبدال  ب ،  طلب  شرط    لغاءإوذلك 

 "أن یكون قد أمضى نصف العقوبة أو العقوبات المحكوم بھا". 

  

: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: 
ً
 رابعا

في مذكرة الحكومة    الرأي الواردمع  وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف    توافق رأي     
 الموقرة.
 

اخامس
ً
 : اإلنسان املؤسسة الوطنية حلقوق : رأي ـ

 

بقانون    اإلنسانلحقوق    الوطنیة  المؤسسة   تثمن       المرسوم  تحقیقھا  إلى  یرمي  التي  المبررات 

العدالة  مة و ، وتطویر منظ البدیلةوالتدابیر ، والتي تھدف إلى التوسع في تطبیق العقوبات  المذكور 

، ومنح وزارة  اإلصالحیة، والحفاظ على األسرة من التشتت، والعمل على إصالح المحكوم علیھ

وترى المؤسسة أن ھذا التعدیل یتسق مع نھج    الداخلیة مرونة في تقدیر أوضاع المحكوم علیھ.
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المتحدة العقوبات    األمم  تطبیق  من  الحد  على  القائمة  الحدیثة  التشریعیة  السیاسة  السالبة بشأن 

كما أن    .للحریة، واللجوء إلى بدائل عقابیة غیر مقیدة للحریة، إلدماج المحكوم علیھ في المجتمع

قواعد األمم المتحدة  السیما    ،والمقررات الدولیة ذات الصلة بحقوق اإلنسانھذا التعدیل ینسجم  

غیر  السجینات والتدابیر    زیة، وقواعد األمم المتحدة لمعاملةالنموذجیة الدنیا للتدابیر غیر االحتجا

التصا العدالة  برامج  الستخدام  األساسیة  والمبادئ  للمجرمات،  المسائل  لاالحتجازیة  في  حیة 

 الجنائیة. 

 

ا
ً
 : رأي اللجنة: سادســ

 
 

) من القانون رقم  13بتعدیل المادة (  2021) لسنة  24مرسوم بقانون رقم (التدارست اللجنة   

وزارة الداخلیة،    :، بحضور ممثلي كل منالعقوبات والتدابیر البدیلةبشأن    2017) لسنة  18(

واألوقاف،ووزارة   اإلسالمیة  والشؤون  اإلنسان،    العدل  لحقوق  الوطنیة  والمستشار  والمؤسسة 

الشؤون   لجنة  ومرفقاتھ، وعلى رأي  النواب  قرار مجلس  اللجنة على  للجنة، واطلعت  القانوني 

 اء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة. التشریعیة والقانونیة والذي ج 
  
، تضمنت المادة األولى استبدال  مادتین  من  –فضالً عن الدیباجة    -ویتألف المرسوم بقانون    

، بنص جدید یمنح  ، العقوبات البدیلةنبشأ  2017) لسنة  18) من القانون رقم (13نص المادة (

تنفیذ العقاب بطلب استبدال العقوبة األصلیة  لقاضي    لیة للتقدمخ المعنیة بوزارة الداصالحیة للجھة  

) المادة  في  علیھا  المنصوص  العقوبات  أكثر من  أو  بدیلة  بعقوبة  تنفیذھا  في  البدء  ) من  2قبل 

أو   األصلیة بعقوبة بدیلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة القانون، وكذلك طلب استبدال العقوبة 

حین جاءت  في    .جموع العقوبات المحكوم بھا إذا توافرت في المحكوم علیھ اشتراطات معینة م

 تنفیذیة.   ةثانیالمادة ال
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كما    )13ونص المادة (  ، كما ورد في النص األصلي)  13(  ةنص المادوفیما یلي جدول یوضح  

 ورد في المرسوم بقانون:

) كما ورد باملرسوم بقانون  13نص املادة ( كما ورد يف النص األصلي ) 13نص املادة (   
من  تطلب  أْن  الداخلیة  بوزارة  المعنیة  للجھة  یجوز 
األصلیة   بالعقوبة  یستبدل  أْن  العقاب  تنفیذ  قاضي 
المحكوم بھا قبل البدء في تنفیذھا عقوبة بدیلة أو أكثر  

) من ھذا القانون،  2المادة (من المنصوص علیھا في  
بشرط أال یكون في ذلك خطر على األمن العام، وأن  
یكون المحكوم علیھ قد أدى االلتزامات المالیة المحكوم  

لم یكن من المستحیل    بھا علیھ من المحكمة الجنائیة ما
 علیھ الوفاء بھا. 

كما یجوز للجھة المعنیة بوزارة الداخلیة بعد التنسیق 
اإل مؤسسة  قاضي مع  من  تطلب  أْن  والتأھیل  صالح 

تنفیذ العقاب أن یستبدل بالعقوبة األصلیة المحكوم بھا 
المادة  في  المنصوص علیھا  أكثر من  أو  بدیلة  عقوبة 

أو 2( العقوبة  باقي  تساوي  لمدة  القانون،  ھذا  من   (
مجموع العقوبات المحكوم بھا، وذلك إذا توافرت في 

 المحكوم علیھ االشتراطات اآلتیة: 
 أن یكون حسن السیرة والسلوك. -1
 أال یكون في اإلفراج عنھ خطر على األمن العام.  -2
بھا   -3 المحكوم  المالیة  االلتزامات  أدى  قد  یكون  أن 

لم یكن من المستحیل    علیھ من المحكمة الجنائیة، ما
 علیھ الوفاء بھا. 

 
 

ویفصل قاضي تنفیذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال 
 النیابة العامة. 

 
الباب  أحكام  البدیلة  العقوبات  تنفیذ  بشأن  وتسري 
اإلجراءات  قانون  من  الخامس  الكتاب  من  الخامس 

) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  لسنة  46الجنائیة   (
2002   ". 

من   تطلب  أْن  والتأھیل  اإلصالح  لمؤسسة  یجوز 
األصلیة  بالعقوبة  یستبدل  أْن  العقاب  تنفیذ  قاضي 

أ بدیلة  بھا عقوبة  المنصوص المحكوم  من  أكثر  و 
) من ھذا القانون، لمدة تساوي 2علیھا في المادة (

بھا،  المحكوم  العقوبات  مجموع  أو  العقوبة  باقي 
االشتراطات  علیھ  المحكوم  في  توافرت  إذا  وذلك 

 اآلتیة: 
 
 
 
 
 
 
 

أو   -1 العقوبة  مدة  نصف  أمضى  قد  یكون  أْن 
 العقوبات المحكوم بھا.

 والسلوك.أن یكون حسن السیرة  -2
اإل -3 في  یكون  األمن  أال  على  خطر  عنھ  فراج 

 العام.
أْن یكون قد أدى االلتزامات المالیة المحكوم بھا   -4

ما الجنائیة،  المحكمة  من  من    علیھ  یكن  لم 
 الوفاء بھا. علیھ المستحیل

بعد سماع  الطلب  في  العقاب  تنفیذ  قاضي  ویفصل 
 أقوال النیابة العامة.

 
الباب   أحكام  البدیلة  العقوبات  تنفیذ  بشأن  وتسري 
الخامس من الكتاب الخامس من قانون اإلجراءات 

) لسنة 46الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
2002 . 
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 لألسباب التالیة:   ننوأھمیة إصدار المرسوم بقا  ورأت اللجنة   

بقانون    إن .1 للتوجیھات  جاء  المرسوم  العقوبات    الملكیةتنفیذًا  تطبیق  في  بالتوسع  السامیة 

 .ةخاصة مع التوجھ المستقبلي لتطبیق نظام السجون المفتوح  والتدابیر البدیلة

تقدیر   .2 على  والقدرة  المرونة  الداخلیة  بوزارة  المعنیة  الجھة  یمنح  بقانون  المرسوم  إن 

 الشخصیة أو المجتمعیة. ومواءمة الظروف واألوضاع الخاصة بالمحكوم علیھم وظروفھم  

الحالیة  والمستمر للمنظومة اإلصالحیة    مع التطور الحدیث  إن المرسوم بقانون یتماشى .3

 . خالل االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان  نم

إدماجھ في  ل  إصالح المحكوم علیھ من خالالحفاظ على األسرة من التشتت والعمل على   .4

 . والمصلحة العامةالمجتمع مرة أخرى دون اإلخالل باألمن 

، أو من  یتعذر علیھم تنفیذ العقوبة ألسباب خاصة  وجود شریحة كبیرة من المحكوم علیھم .5

  من مؤسسة اإلصالح   وال یشكل خروجھم   بالقوانین واللوائح الداخلیة،   النزالء الملتزمین

 خطًرا على األمن العام.  والتأھیل

األمر    ؛ جائحة فیروس كورونا  البحرین في ظلاألوضاع االستثنائیة التي تعیشھا مملكة   .6

بقانون   یتعین معھ االستعجال في تطبیق أحكام  الذي النزالء ل  المرسوم    ، لتقلیل من كثافة 

 وذلك بما ال یخل باألمن العام.

البرلمان بین دوري        بقانون في فترة غیاب  المرسوم  تقدم، ونظًرا لصدور  وتماشًیا مع ما 

من الفصل التشریعي الخامس، وأخذًا في االعتبار ظروف  والرابع  الثالث   العادییناالنعقادین  

االستعجال التي استوجبت إصدار األداة القانونیة الالزمة، حیث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا 

فإن اللجنة تتفق مع أھداف المرسوم بقانون ومبرراتھ، وترى  وعلیھ  ) من الدستور؛  38للمادة (

 لتوصیة بالموافقة علیھ. أھمیة ا
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ا
ً
 : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سابعــ

 

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

ا أصلي  عبدالرمحن حممد مجشري  سعادة األستاذ  .1
ً
 مقرر

ً
 ا.   ـ

ا.   رادي ـ ي عبداهللا العـعلسعادة األستاذ  .2
ً
ا احتياطي

ً
 مقرر

 
ا: توصية اللجنة: ثامن

ً
 ــ

 

مناقشــات وما أبدي من آراء أثناء دراســة المرســوم بقانون، فإن اللجنة في ضــوء ما دار من       

 توصي بما یلي:

) من القانون رقم 13بتعدیل المادة (  2021) لسنة  24مرسوم بقانون رقم (الالموافقة على     -

 . بشأن العقوبات والتدابیر البدیلة 2017) لسنة 18(
 

 الالزم،،، واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 
 

 فيصل راشد النعيمي                                    يوسف أمحد الغتم        

 ةرئيس اللجن                                                            نائب رئيس اللجنة       
        



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 الثايناملرفق 
 

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 
 بمجلس الشورى

 
 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2021 ديسمبر 8 : التاريخ

 
 

 

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

 
 

(  18)  ( من القانون رقم13بتعديل المادة )  2021( لسنة  24)  قانون رقمب  المرسومالموضوع:  

 . البديلة بشأن العقوبات والتدابير 2017لسنة 

 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  ،  م2021  ديسمبر   7بتاريخ       

 2021( لسنة  24)  قانون رقمب  المرسومنسخة من  ،  (4د    5ص ل ت ق/ ف    690م )كتابه رق

  ىإل  ، .البديلة  بشأن العقوبات والتدابير  2017( لسنة  18)  ( من القانون رقم13بتعديل المادة )

لمناقش وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  المالحظات  لجنة  وإبداء  الشؤون  لعليه  ته  لجنة 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 

 

، حيث  منا ثالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2021  ديسمبر  8وبتاريخ      

على   ب الاطلعت  بشأنه   ،المذكور  قانونمرسوم  النواب  مجلس  المذكرة  ،  وقرار  استعرضت  كما 

  فريق العمل من المتدربين، و للجنة   د، والمستشار القانوني المساعالمعدة من قبل المستشار القانوني 

 .نسة وعد عواد جمعةاآل، و سيد إياد حسن محمد ال بهيئة المستشارين القانونيين



2 

 

لمبتاد  وأحاتام    قتانونمرستتتتوم ب الإلى عتدم مختال تة    –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة        

   .الدستور

 

 رأي اللجنة:

( من القانون  13بتعديل المادة )  2021( لسنة  24)  قانون رقمب  المرسوم  ترى اللجنة سالمة     

  .الناحيتين الدستورية والقانونيةمن  ، البديلة بشأن العقوبات والتدابير 2017( لسنة 18) رقم

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ثالثلااملرفق 

 
 اإلنسان المؤسسة الوطنیة لحقوقرأي 

 
 
 
 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



man/hzd 

السيد علي بن صالح الصالح الموقرمعايل 

الشورىرئيـــس مجلـــس  

تحية طيبة،

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمنحضور اجتماع لجنة الموضوع: 

( لسنة 18( من القانون رقم )13بتعديل المادة ) 2021( لسنة 24)لمناقشة المرسوم بقانون رقم 

 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. 2017

بشاااااب  ط    2021 ديسااااامب  8( ارمؤ خ يف 4د 5/ ف أص د خ  94باإلشاااااا خ اب معال كماريم       

ة رحق ق اإلنساااااا  دع خ ارمؤساااااساااااة ار طني بمج سااااام  ارم    رجنة ارشاااااؤخ  ارةا اية خارواام خا ك 

ك ئيات ، خارحصااااااااا   ع   2021 ديسااااااااامب  13ارم ااق  االثني  خارمزكع عقوه ي مرحضااااااااا   اا ماع ا 

( ك  ارقان       13ب مويل ارمادخ   2021( رسااااانة 24ارم سااااا م بقان         ارمؤساااااساااااة بةصااااا ص

 بشب  ارمق بات خار وابي  اربوي ة. 2017( رسنة 18 

اارمؤساااساااة  ضااا  عا االا مام  خع يه، يسااا  اروك    بو  كحمو عاد  ، اذ سااا ف يما  ا ارمن ه عنه سااا   

رمماريم  ك ئيات ارمؤسسة كما خأ اق ة ارحق ق خارحريات ارماكة. رجنعض  كج س ارم  ضي ، عض  

 .ارمذك   أعاله ارم س مبةص ص 

  ارمؤسااااااااسااااااااة خاساااااااا موادعا ار ام ر  ماخ  ارمام  يف كل كا ك  شاااااااابنه تم يز خ ماية  ق ق ي  كع ت

 اإلنسا  يف كم مة اربحري .

شاكري  خكقوري  تماخ  كماريم  ارمس م  كمنا رما ايه مي  ختقوم خطننا ارم يز.

خت ض  ا بقب   اائق ار حية خخاا  اال   ام.

 علي أحمـــــــــد الدرازي المهندس 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان رئيس

3-2/312/2021 

عا 1443 امادى ا خ  5

 م 2021 ديااسمباااااا  9

12 ديسمبر 2021
504 و أ خ
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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بخصوص 

 بتعديل 2021( لسنة 24قانون رقم )المرسوم ب

  بشأن العقوبات والتدابير البديلة 2017( لسنة 18القانون رقم ) من (13المادة )

 

 المقدمة:

الموقر يف كل ما يتعلق بالمسووووووووووائل بات الصوووووووووولة بحقوق  الشووووووووووور تثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

اإلنسووووان بارتبارم المؤسووووسووووة الدسووووتويية القووووامنة لحماية الحقوق والحليات العامة  وم  كامل التقدير 

من القانون ( 13بتعديل المادة ) 2021( لسووووووووونة 24المرسووووووووووم بقانون رقم )لالرتبارات التي يرمي إليها 

الشوووووووووويون الخار ية   وبناًء رلى طلب لجنة بشووووووووووأن العقوبات والتدابير البديلة 2017( لسوووووووووونة 18رقم )

للجنة الموقرة   المرسوووووم بقانونبالمجلس  فإن المؤسووووسووووة تحيل مرئياتها  و   والدفاع واألمن الوطني

 اإلنسان بات الصلة.واضعة يف االرتبار أ كام الدستور والصكوك واالتفاقيات الدولية لحقوق 

األوىل  المادة تقووووووووومن آنف البيان يتكون فقوووووووووال رن الديبا ة من مادتين   المرسووووووووووم بقانونو يث أن 

يف  ين  بشأن العقوبات والتدابير البديلة  2017( لسنة 18من القانون رقم ) (13المادة )استبدا  نص 

 أن المادة الثانية تنفيذية.

  2014( لسوونة 26للمؤسووسووة من مال  ما تقوومنتم أ كام قانون إنشووائها رقم ) ولما كان  الوالية المقررة

( والتي تنص 12وبالتحديد الفقرة )ب( من المادة ) 2016( لسوووووووونة 20المعد  بالمرسوووووووووم بقانون رقم )

 رلى أن للمؤسسة الوطنية:

ة دراسوووة التشوووليعات والنعم المعمو  بها يف المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسوووان والتو وووي"

ما وووة فيما يتعلق باتسووواق هذم التشوووليعات م  الت امات  مناسوووبة راها تبالتعديالت التي 

التو ية بإ دار تشليعات  ديدة بات  لة  االمملكة الدولية بحقوق اإلنسان  كما يكون له

 ".بحقوق اإلنسان

ض  التي تر  محل البيان يف الموا المرسوم بقانون و  أ كام مرئياتها المؤسسة ستقصر ورليم  فإن 

 أن لها مساًسا أو تأثيًرا مباشرا رلى  قوق اإلنسان و لياتم األساسية.

 :اآليترلى النحو وبلك 
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 :يف أ ل القانون ( كما ورد13المادة )نص 

أْن تطلب من قاضوووووي تنفيذ العقاب أْن يسوووووتبد  بالعقوبة األ ووووولية  لمؤسوووووسوووووة اإل وووووال  والتأهيليجوز 

كثر من المنصووووص رليها يف المادة ) ( من هذا القانون  لمدة تسووواوا با  2المحكوم بها رقوبة بديلة أو أ

 المحكوم بها  وبلك إبا توافرت يف المحكوم رليم االشتراطات اآلتية: العقوبة أو مجموع العقوبات

 .المحكوم بها ون قد أمقى نصف مدة العقوبة أو العقوباتأْن يك    (1

 أْن يكون  سن السيرة والسلوك.    (2

 أال يكون يف اإلفراج رنم مطر رلى األمن العام.    (3

أْن يكون قووود أد  االلت اموووات المووواليوووة المحكوم بهوووا رليوووم من المحكموووة الجنوووائيوووة  موووا لم يكن من     (4

 المستحيل رليم الوفاء بها.

 ويفصل قاضي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد سماع أقوا  النيابة العامة.

البديلة أ كام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانون اإل راءات  وتسوووووورا بشووووووأن تنفيذ العقوبات

 .2002( لسنة 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 يف المشروع بقانون: كما ورد( 13المادة )نص 

أْن تطلب من قاضووووووي تنفيذ العقاب أْن يسووووووتبد  بالعقوبة األ وووووولية  للجهة المعنية بوزارة الدامليةيجوز 

بديلةالمحكوم بهووا  كثر من المنصوووووووووص رليهوا يف الموادة ) قبول البدء يف تنفيذها رقوبة  ( من هذا 2أو أ

د  االلت امووات القووانون  بشووووووووور  أال يكون يف بلووك مطر رلى األمن العووام  وأن يكون المحكوم رليووم قوود أ

 .المالية المحكوم بها رليم من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل رليم الوفاء بها

أْن تطلب من  للجهة المعنية بوزارة الداملية بعد التنسوووووويق م  مؤسووووووسووووووة اإل ووووووال  والتأهيلكما يجوز 

كثر من المنصوووووووص قاضووووووي تنفيذ العقاب أن يسووووووتبد  بالعقوبة األ وووووولية المحكوم بها رقوبة بديلة  أو أ

( من هذا القانون  لمدة تسوووواوا با  العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها  وبلك 2رليها يف المادة )

 إبا توافرت يف المحكوم رليم االشتراطات اآلتية:

 أن يكون  سن السيرة والسلوك.    -1

 أال يكون يف اإلفراج رنم مطر رلى األمن العام.    -2

كون قووود أد  االلت اموووات المووواليوووة المحكوم بهوووا رليوووم من المحكموووة الجنوووائيوووة  موووا لم يكن من أن ي    -3

 المستحيل رليم الوفاء بها.

 ويفصل قاضي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد سماع أقوا  النيابة العامة.

اإل راءات وتسوووووورا بشووووووأن تنفيذ العقوبات البديلة أ كام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانون 

 .2002( لسنة 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )



 

3 

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:

محل الدراسووة  والتي  المرسوووم بقانونالتي يرمي إىل تحقيقها  المبررات وبشوودة تثمن المؤسووسووة .1

التوسوووووووو  يف  ىلإ -هيية التشوووووووولي  والرأا القانويل اإليقووووووووا ية مذكرةال سووووووووبما وردت يف – تهدف

تطبيق العقوبووات والتوودابير البووديلووة  رلى النحو الووذا يتموواشووووووووووى والتطوير الحووديووث والمسووووووووووتمر 

لمنعومة العدالة اإل وووووووال ية الحالية من مال  االلت ام بمبادا  قوق اإلنسوووووووان  باإلضوووووووافة إىل أن 

رليم  التعديل المقتر  من شووأنم الحفاع رلى األسوورة من التشووت  والعمل رلى إ ووال  المحكوم

يف المجتم  مرة أمر  دون اإلمال  باألمن والمصوووولحة العامة  فقوووواًل رن أن المقتر  يمن  الجهة 

المعنية بوزارة الداملية المرونة والقدرة رلى تقدير وموائمة العروف واألوضاع الخا ة بالمحكوم 

  رليم وظروفهم الشخصية واال تمارية.

 

( كما وردت يف المرسوووووووووم بقانون محل 13وتر  المؤسووووووووسووووووووة أن التوسوووووووو  الذا انتهجتم المادة ) .2

تتسوووووق تماًما والنها السوووووائد يف األمم المتحدة بشوووووأن السوووووياسوووووية التشوووووليعية الحديثة الدراسوووووة 

تطبيق العقوبات السووووووووووالبة للحلية  واللجوء إىل بدائل رقابية  ير مقيدة  من القائمة رلى الحد

تكون قادرة رلى إدماج المحكوم رليم يف المجتم  نحو إ ووووووال م  و علم نا ًعا فيم  وهي للحلية  

بدائل بال أدىن تصووووب رلى نحو مباشوووور يف تعيي  و ماية  قوق اإلنسووووان و ليات األسوووواسووووية  نحو 

 تحقيق العدالة النا  ة.

 

( من المرسووووووم بقانون المذكور 13ما سوووووبق تر  المؤسوووووسوووووة أن التعديل الوارد يف المادة ) موأما .3

  السووووووووويما قوارد األمم المتحدة أرالم ينسوووووووووجم والمقررات الدولية بات الصووووووووولة بحقوق اإلنسوووووووووان

 لمعوواملووة المتحوودة األمم قواروود  و(1) )قواروود طوكيو( النموب يووة الوودنيووا للتوودابير  ير اإل تجووا يووة

  والمبادا األساسية الستخدام (2) (بانكوك قوارد) للمجرمات اإل تجا ية  ير والتدابير السجينات

 .(3)براما العدالة التصالحية يف المسائل الجنائية 

*    *    * 

                                                 

اإل تجا ية )قوارد طوكيو(  ارتمدت بمو ب قرار الجمعية العامة لألمم قوارد األمم المتحدة النموب ية  الدنيا للتدابير  ير  (1)

 .1990ديسمبر  14(  المؤرخ يف 45/110المتحدة رقم )

  ارتمدت بمو ب قرار الجمعية (بانكوك قوارد) للمجرمات اإل تجا ية  ير والتدابير السجينات لمعاملة المتحدة األمم قوارد (2)

 .2010ديسمبر  21المؤرخ يف    (65/229العامة لألمم المتحدة رقم )

  الصووادرة رن المجلس االقتصووادا واال تماري المبادا األسوواسووية السووتخدام براما العدالة التصووالحية يف المسووائل الجنائية (3)

 .2002يوليو  24  المؤرخ يف 12/2002التاب  لألمم المتحدة  بمو ب قرارم رقم )



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 رابعالاملرفق 
 

 ومرفقاتھقرار مجلس النواب 
 
 
 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



 ٦ ديسمرب ٢٠٢١م

١٤٦ ف٥ د٤
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