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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون 

م، املرافق 1976( لسنة 15رقم )
( لسنة 119للمرسوم امللكي رقم )

م "إذاعة ونشر أخبار كاذبة، 2011
 واحلق يف حرية التعبري".. 
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 م 2012 أبريل 22التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السابع واألربعونالتقرير 
الصادر مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات خبصوص 

( لسنة 119، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1976لسنة  (15باملرسوم بقانون رقم )
 )إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري( 2011

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

  مقدمـة :
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 2102-3-3خ أ/  و/ص 824رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م2102مارس  02

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
( 007، املرافق للمرسوم امللكي رقم )0791( لسنة 01بقانون رقم )العقوبات الصادر باملرسوم 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،)إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري( 2100لسنة 
اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من املالحظات وإعد

 .تارخيه
 ة :إجراءات اللجن -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م2102أبريل  04الثاين والعشرين املوافق اجتماعها تدارست اللجنة مشروع القانون يف  (1)
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موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -
 

 ، كل من:اللجنة جتماعاوبدعوة من اللجنة شارك يف  (3)
 

 :وزارة الداخلية، وقد حضر كل من 

 .إدارة الشؤون القانونية  حسني سلمـان مطرالنقيـب  .1

 .إدارة الشؤون القانونية   املالزم أول حممد يونس اهلرمي .2

 

 سعيد حممد عبداملطلبالسيد  وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر 
 .القانوين راملستشا

بـة  حسـن الطوال الدكتور علي  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .املستشار القانوين لشؤون اللجان

 
 .صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 
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ـً  :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي ملخص  -اثالث
 

أن الوزارة تؤيد التعديالت ال  أجراها  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافبني ممثل وزارة      
     جملس النواب املوقر على مواد مشروع القانون.

 

ـً  :وزارة الداخليةرأي ملخص  -ارابع

توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة العدل والشؤون اإلسرالمية واألوقراف علرى         
بالتعديالت ال  أجراها جملس النواب املوقر على مواد املشروع، حيث بني ممثل وزارة الداخلية أنه 

 بعد التعديل.ال توجد أية مالحظات لدى الوزارة على مواد مشروع القانون 
  

 :ةرأي اللجنــخامًسا: 
 

ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية  ،وزارة الداخلية مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
اب النرو قرار جملس  واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، واألوقاف، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشرورى  و ومرفقاته بشأن مشروع القانون،
أن رأت اللجنة والقانونية، و الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الوالذي جاء مؤكًدا لسالمة 

يهدف إىل  0791( لسنة 01بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) تعديل
تنظيم ممارسة احلق يف حرية التعبري، إىل جانب رفع القيود ال  كانت واردة على هذا احلق، فقرد  

( من قانون العقوبات، 017( والفقرة األوىل من املادة )014تضمنت املادة األوىل استبدال املادة )
علمه بأهنا من املمكرن  ( بعد التعديل عقاب من أذاع عمًدا أخباًرا مع 014حيث تناولت املادة )

أن حتدث ضرًرا باألمن الوطين أو بالنظام العام أو بالصحة العامة مىت ترتب على ذلك حردوث  
الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمًدا أخباًرا أو بيانات أو إشاعات كاذبرة أو  

إلقاء الرعب برني  مغرضة أو بث دعايات مثرية إذا كان من شأن ذلك اضطراب األمن العام أو 
( بعد التعديل 017الناس أو إحلاق الضرر باملصلحة العامة، بينما تناولت الفقرة األوىل من املادة )



 49 

معاقبة من نشر بإحدى طرق العالنية حمررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسروبة  
لصاحل العام أو الثقة املاليرة  كذًبا إىل الغري إذا كان من شأهنا اضطراب السلم العام أو اإلضرار با

للدولة، وذلك بعد أن كان العقاب على من نشر بإحدى طرق العالنية أخباًرا كاذبة أو أوراًقرا  
 مصطنعة أو مزورة.

 

 17وتضمنت املادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إىل قانون العقوبات برقم )     
ق يف حرية التعبري يف قانون العقوبات أو يف أي قانون خخر يف مكرًرا( تفسر القيود الواردة على احل

اإلطار الضروري الالزم جملتمع دميقراطي، وعلى أن يعد عذًرا معفًيا من العقاب ممارسة احلرق يف  
 038حرية التعبري يف هذا اإلطار، واشتملت املادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء املادتني )

 ن قانون العقوبات.( م098مكرًرا( و)
        

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض وقررت اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على      
، املرافق للمرسوم امللكي 0791( لسنة 01أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

مواد  واملوافقة على ،ية التعبري()إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حر 2100( لسنة 007رقم )
 .كما وردت يف اجلدول املرفق املشروع
 

ـً  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اسادس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :
 

 ـًا.ـأصليمقرًرا   د مجشرياألستاذ عبدالرمحـن حممـسعادة  .1

ـًا.  األستاذ حممد سيف جرب املسلم سعادة .2  مقرًرا احتياطي

 



 44 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابع

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من خراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي:

 
 

بعض أحكام بتعديل مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
، املرافق للمرسوم 1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .)إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري( 2011( لسنة 119امللكي رقم )
 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 
 
 

 املوقر الختاذ الالزم ،،، واألمر معروض على اجمللس

 
 د. صـالح علـي عبدالرمحن                  د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                               نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 
 والدفاع واألمن الوطين      والدفاع واألمن الوطين                                          
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 (15مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 )إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري( 2011( لسنة 119، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1976لسنة  

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
   ى آل خليفـة  حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصرادر  
( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 0791
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     عيسحنن محد بن 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصرادر  
( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 0791
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
( 014ُيستبدل بنصي املرادتني ) 

( فقرة أوىل من قرانون  017و)
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون 

النصران   0791( لسنة 01رقم )
 اآلتيان:

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
( 014ُيستبدل بنصي املرادتني ) 

( فقرة أوىل من قرانون  017و)
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون 

النصران   0791( لسنة 01رقم )
 اآلتيان:

 (:161مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
سنتني وبالغرامة ال  ال تتجراوز  
مائ  دينار أو بإحردى هراتني   
العقوبتني من أذاع عمدًا أخبرارًا  
كاذبة مع علمه بأهنا من املمكرن  
أن حتدث ضررًا باألمن الوطين أو 
بالنظام العام أو بالصحة العامرة،  

 (:161مادة )
 ون تعديلد

 (:161مادة )
 دون تعديل

 (:161مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
سنتني وبالغرامة ال  ال تتجراوز  
مائ  دينار أو بإحردى هراتني   
العقوبتني من أذاع عمدًا أخبرارًا  
كاذبة مع علمه بأهنا من املمكرن  
أن حتدث ضررًا باألمن الوطين أو 
بالنظام العام أو بالصحة العامرة،  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

على ذلرك حردوث   مىت ترتب 
 الضرر.

ويشترط يف األخبرار الكاذبرة   
واملتعلقة بإحداث الضرر براألمن  
الوطين واملنصوص عليها يف الفقرة 
السابقة أن تكون حتريضًا علرى  
العنف، أو من شأهنا أن حترر   
على العنف، وعلى أن يكون بينها 
وبني حدوث ذلرك العنرف أو   
 احتمالية حدوثه رابط مباشر.

ىت ترتب على ذلرك حردوث   م
 الضرر.

ويشترط يف األخبرار الكاذبرة   
واملتعلقة بإحداث الضرر براألمن  
الوطين واملنصوص عليها يف الفقرة 
السابقة أن تكون حتريضًا علرى  
العنف، أو من شأهنا أن حترر   
على العنف، وعلى أن يكون بينها 
وبني حدوث ذلرك العنرف أو   
 احتمالية حدوثه رابط مباشر.

 ( فقرة أوىل:169) مادة
 
 
 

 ( فقرة أوىل:169مادة )
املوافقة على قررار جملرس    -

يعاقب النواب بإحالل عبارة "
باحلبس مدة ال تقـل عـن   

 ( فقرة أوىل:169مادة )
يعاقب باحلبس إحالل عبارة " -

مدة ال تقـل عـن سـنتني    
وبالغرامة اليت ال تقل عـن  

 ( فقرة أوىل:169مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  
سنتني وبالغرامة اليت ال تقل عن 

أو بإحردى هراتني    مائيت دينار
العقوبتني من نشر بإحدى طررق  
العالنية حمرررات أو أوراقرا أو   
صورًا مصرطنعة أو مرزورة أو   
منسوبة كذبا إىل الغري إذا كران  
من شأهنا اضطراب السلم العام أو 

سنتني وبالغرامة اليت ال تقل 
حمل عبرارة   عن مائيت دينار"

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد "
على سنتني وبالغرامة اليت ال 

 .مائيت دينار" تتجاوز
 

حمرل عبرارة    مائيت دينـار" 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد "

على سنتني وبالغرامة اليت ال 
 .تتجاوز مائيت دينار"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مدة ال تقل عـن   يعاقب باحلبس
سنتني وبالغرامة اليت ال تقل عن 

أو بإحردى هراتني    مائيت دينار
العقوبتني من نشر بإحدى طررق  
العالنية حمرررات أو أوراقرا أو   
صورًا مصرطنعة أو مرزورة أو   
منسوبة كذبا إىل الغري إذا كان من 
شأهنا اضطراب السلم العرام أو  

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
سنتني وبالغرامة ال  ال تتجراوز  
مائ  دينار أو بإحردى هراتني   
العقوبتني من نشر بإحدى طررق  
العالنية حمرررات أو أوراقرا أو   
صورًا مصرطنعة أو مرزورة أو   
منسوبة كذبا إىل الغري إذا كان من 
شأهنا اضطراب السلم العرام أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

اإلضرار بالصاحل العام أو بالثقرة  
 املالية للدولة.

 

اإلضرار بالصاحل العام أو بالثقرة  
 للدولة.املالية 

 

لثقرة  اإلضرار بالصاحل العام أو با
 املالية للدولة.

 املادة الثانية
 
 
 
 
 

تضاف إىل قرانون العقوبرات   
الصادر باملرسوم بقرانون رقرم   

مادة جديدة  0791( لسنة 01)
 ( مكررًا نصها اآليت:17برقم )

ُتفسر القيود الواردة على احلق يف 

 املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب بإعادة صياغة املادة.

 املادة الثانية
إعادة صوغ املادة لتصبح على  -

النحو الوارد يف النص بعرد  
 التعديل.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

تضاف إىل قرانون العقوبرات   
الصادر باملرسوم بقرانون رقرم   

مادة جديدة  0791( لسنة 01)
 ( مكررًا نصها اآليت:17برقم )

ُتفسر القيود الواردة على احلق يف 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 

ُتضاف إىل قرانون العقوبرات   
بقرانون رقرم    الصادر باملرسوم

مادة جديدة  0791( لسنة 01)
 ( مكررًا نصها اآليت:17برقم )

ُتفسر القيود الواردة على احلق يف 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

التعبري يف هذا القرانون أو يف أي  
قانون خخر يف اإلطار الضرروري  

وفقـًا  ميقراطري  الالزم جملتمع د
ملبادئ ميثاق العمـل الـوطين   

ويعد عذرًا معفيًا من  والدستور،
العقاب ممارسة احلرق يف حريرة   

 التعبري يف هذا اإلطار.

التعبري يف هذا القرانون أو يف أي  
قانون خخر يف اإلطار الضرروري  

وفقـًا  الالزم جملتمع دميقراطري  
ملبادئ ميثاق العمـل الـوطين   

ويعد عذرًا معفيًا من  والدستور،
العقاب ممارسة احلرق يف حريرة   

 التعبري يف هذا اإلطار.

حرية التعبري يف هذا القانون أو يف 
أي قررانون خخررر يف اإلطررار 
الضروري الالزم جملتمع دميقراطي، 
ويعد عذرًا معفيًا مرن العقراب   
ممارسة احلق يف حرية التعربري يف  

 ار.هذا اإلط
 

 املادة الثالثة
( مكرررًا  038ُتلغى املرادتني ) 

( من قرانون العقوبرات   098و)
الصادر باملرسوم بقرانون رقرم   

 .0791( لسنة 01)
 
 

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 املادة الثالثة
( مكرررًا  038ُتلغى املرادتني ) 

( من قرانون العقوبرات   098و)
بقرانون رقرم   الصادر باملرسوم 

 .0791( لسنة 01)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الرابعة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الرابعة
 دون تعديل

 املادة الرابعة
 دون تعديل

 املادة الرابعة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م1101مارس  10التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون رئيــس جلنة  

 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصاارر  رقم ) ( لسنة ) ( قانون الموضوع: مشروع

، المرافاال لرمرسااوم المركاا  رقاام 0499( لساانة 09بالمرسااوم بقااانون رقاام )

 ) إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحل ف  حرية التعبير(. 1100( لسنة 004)

 
 ورحمة هللا وبركاته،،السالم عريكم 

 

 

معاااال  السااايد عرااا  باااح راااال  الصاااال  ر اااي  ، أ فااا  م1121ماااخ    21بتاااخ    

 قاانون مشاروع مان (، نساة 1121 -9 -9ص ل ت ق/  913، ضمن كتخبا   ما)  المجر 

( 09بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصارر بالمرسوم بقانون رقام )  رقم ) ( لسنة ) (

) إذاعاة ونشار أخباار  1100( لسانة 004لرمرساوم المركا  رقام ) ، المرافل 0499لسنة 

، إلى لجنا  للؤان ا للتؤاي  و   للوخنةنوا ،  للاا لمنخمؤات   كاذبة، و الحل ف  حرية التعبير(

 .للؤن ا للةخ جو   للدفخع  لألمن للةطني للجن   إبدلء للمالحظخت علو 
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للحاخي  ، عودت لجن  للؤن ا للتؤي  و   للوخنةنو  لجتمخعهخ م1121مخ    12 بتخ         

 للواخنةني  للاا بحواة  للمستؤاخ  ،للماككة  واخنةالل مؤاي ع، حوث لطل ا  علاى  للثالثون

 بخلمجلس.

 

 

لمباخي   أحااخم  واخنةالل مؤاي عإلى عدم مةخلفا   –ب د للمدل ل   للنوخش  – لنته  لللجن        

 للدستة .

 

 

 رأي الرجنة:

بتعااديل بعااض أحكااام قااانون  رقاام ) ( لساانة ) (قااانون  مشااروعتاايا لللجناا  سااالم       

، المرافال لرمرساوم المركا   0499( لسنة 09العقوبات الصارر بالمرسوم بقانون رقم )

مان ، ) إذاعة ونشار أخباار كاذباة، و الحال فا  حرياة التعبيار( 1100( لسنة 004رقم )

 للنخحوتون للدستة     للوخنةنو .

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

الصادر باملرسوم بقانون العقوبات 
م، املرافق 1976( لسنة 15رقم )

( لسنة 1للمرسوم امللكي رقم )
م. "إساءة استعمال الوظيفة 2012

 العامة، واجلرائم املخلة بسري العدالة"
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 م 2012 أبريل 22التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامن واألربعونالتقرير 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( خبصوص 

( لسنة 1، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1976لسنة  (15ملرسوم بقانون رقم )با
 ة()إساءة استعمال الوظيفة العامة، واجلرائم املخلة بسري العدال 2012

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

  مقدمـة :
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 2102-3-3خ أ/  ل/ص 831رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م2102مارس  02

بتعديل بعض أحكام قانون مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 



 000 

( 0، املرافق للمرسوم امللكي رقم )0791( لسنة 01العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
على أن تتم دراسته  ،اجلرائم املخلة بسري العدالة()إساءة استعمال الوظيفة العامة، و 2102لسنة 

اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة وإبداء املالحظات وإعد
 .أسابيع من تارخيه

 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م2102أبريل  04الثاين والعشرين املوافق اجتماعها تدارست اللجنة مشروع القانون يف  (5)
 

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (6)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقومرفقاته. )قرار جملس النواب  -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -
 

 ، كل من:اللجنة جتماعاوبدعوة من اللجنة شارك يف  (7)
 

 :وزارة الداخلية، وقد حضر كل من 

 .إدارة الشؤون القانونية  النقيـب حسني سلمـان مطر .3

 .الشؤون القانونية إدارة  املالزم أول حممد يونس اهلرمي .4
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 سعيد حممد عبداملطلبالسيد  وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر 
 .القانوين راملستشا

 

ة الدكتور علي حسـن الطوالبـ كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (1)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 
 .صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        

 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 
 

ـًاثالثــ  :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي ملخص  -ـ
أن الوزارة تؤيد التعديالت ال  أجراها  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافبني ممثل وزارة      

     جملس النواب املوقر على مواد مشروع القانون.
 

ـًارابعـــ  :وزارة الداخليةرأي ملخص  -ـ
وزارة العدل والشؤون اإلسرالمية واألوقراف علرى    توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي      

التعديالت ال  أجراها جملس النواب املوقر على مواد املشروع، حيث بني ممثل وزارة الداخلية أنه 
 ال توجد أية مالحظات لدى الوزارة على مواد مشروع القانون بعد التعديل.

  
ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ

ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية  ،وزارة الداخلية مع ممثلي القانون مشروعتدارست اللجنة      
اب النرو قرار جملس  واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، واألوقاف، 



 001 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشرورى  و ومرفقاته بشأن مشروع القانون،
أمهية رأت اللجنة والقانونية، و الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الوالذي جاء مؤكًدا لسالمة 

املوافقة على مشروع القانون، وذلك متاشًيا مع أحكام العهد الدويل اخلراص براحلقوق املدنيرة    
منه، والذي وافقت مملكة البحرين على االنضمام له مبوجب القانون  (9والسياسية، خاصة املادة )

، حيث تضمن التعديل حتديد املتهمني احملتمل ارتكاهبم جلرمية التعرذيب،  2111( لسنة 11رقم )
فشمل املوظف العام واستحدث املكلف خبدمة عامة، وهو من املالئمات املوضروعية املترروك   

 تقديرها للمشرع.
ديد املقصود بالتعذيب ليشمل إحلاق أ م شديد أو معاناة شديدة بالغري، سواء كان كما مت حت     

هذا األ م أو هذه املعاناة بدنًيا أو نفسًيا، وقد وسع التعديل لكال النصني من نطاق احلماية اجلنائية 
بعبارة )بأي شخص(، بعد أن كان النص قبل التعديل حمدًدا بثالثة أشخاص جمين عليهم، وهرم  

املتهم والشاهد، واخلبري(، ومت حتديد اهلدف أو الغر  من القيام بارتكاب هذه اجلرميرة ييرث   )
أصبح على النحو التايل: )ألغرا  مثل احلصول منه أو من أي شخص خخر على معلومرات أو  
اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو شخص خخر، أو ألي سبب من األسباب يقروم علرى   

 وع(.التمييز من أي ن
        
بتعديل بعض مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( وقررت اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على      

، املرافق للمرسوم امللكي 0791( لسنة 01أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
واملوافقة  ،العدالة( )إساءة استعمال الوظيفة العامة، واجلرائم املخلة بسري 2102( لسنة 0رقم )
 .كما وردت يف اجلدول املرفق مواد املشروع على
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :
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ـًا.  د مجشرياألستاذ عبدالرمحـن حممـسعادة  .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستاذ حممد سيف جرب املسلم سعادة .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــــ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من خراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي:

 
 

بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
، املرافق للمرسوم 1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

)إساءة استعمال الوظيفة العامة، واجلرائم املخلة بسري  2012( لسنة 1امللكي رقم )
 .العدالة(

 

 تفصياًل يف اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت  -
 

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. صـالح علـي عبدالرمحن                    د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                               نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين      والدفاع واألمن الوطين                                          
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 (15العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون 

 )إساءة استعمال الوظيفة العامة، واجلرائم املخلة بسري العدالة( 2012( لسنة 1، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1976لسنة  
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصرادر  
( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0791
( لسرنة  11وعلى القانون رقم )

باملوافقة علرى انضرمام    2111
مملكة البحرين إىل العهد الردويل  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

 الديباجة
 دون تعديل

 

 ةالديباج
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصرادر  
( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0791
( لسرنة  11وعلى القانون رقم )

باملوافقة علرى انضرمام    2111
مملكة البحرين إىل العهد الردويل  

ص باحلقوق املدنية والسياسية، اخلا
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

( مرن  9وعلى األخص املرادة ) 
 العهد الدويل،

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

( مرن  9وعلى األخص املرادة ) 
 العهد الدويل،

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
(، 214ُيستبدل بنص املرادتني ) 

( من قرانون العقوبرات   232)
الصادر باملرسوم بقرانون رقرم   

 النصرران 0791( لسررنة 01)
 اآلتيان:

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
(، 214ُيستبدل بنص املرادتني ) 

( من قرانون العقوبرات   232)
الصادر باملرسوم بقرانون رقرم   

النصرران  0791( لسررنة 01)
 اآلتيان:

 (:201مادة )
 
 

 (:201مادة )
املوافقة على قرار جملس النواب  -

جسـديًا أو  بإحالل عبرارة " 

 (:201مادة )
جسـديًا أو  . إحالل عبرارة " 0

بـدنيًا أو  " حمل عبرارة " معنويًا

 (:201مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

 
 
 
 
 
 

ُيعاقب بالسجن كل موظف عام 
أو شخص ُمكلف خبدمة عامرة  
أحلق عمدا أملًا شديدًا أو معانراًة  

، جسديًا أو معنويًاشديدًة، سواء 
بشخص حيتجزه أو حتت سيطرته 
بغر  احلصول منه أو من شخص 
خخر على معلومات أو اعترراف،  
أو معاقبته على عمل ارتكبره أو  

بـدنيًا أو  " حمل عبارة "معنويًا
تصررحيح اخلطررأ و "،عقليــًا

النحوي الوارد يف الفقرة الثانية 
" شـخص من املادة يف كلمة "

 ".شخصًالتصبح "

 

 ".عقليًا
. تصحيح اخلطأ النحوي الوارد 2

يف الفقرة الثانية من املادة يف كلمة 
 ".شخصًا" لتصبح "شخص"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ُيعاقب بالسجن كل موظف عام 
أو شخص ُمكلف خبدمة عامرة  
أحلق عمدا أملًا شديدًا أو معانراًة  

، جسديًا أو معنويًاشديدًة، سواء 
بشخص حيتجزه أو حتت سيطرته 
بغر  احلصول منه أو من شخص 
خخر على معلومات أو اعترراف،  
أو معاقبته على عمل ارتكبره أو  

 
 
 
 
 
 

ُيعاقب بالسجن كل موظف عام 
أو شخص ُمكلف خبدمة عامرة  
أحلق عمدا أملًا شديدًا أو معانراًة  
شديدًة، سواء بردنيا أو عقليرا،   
بشخص حيتجزه أو حتت سيطرته 
بغر  احلصول منه أو من شخص 
خخر على معلومات أو اعترراف،  
أو معاقبته على عمل ارتكبره أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص 
خخر، أو ختويفه أو إكراهه هو أو 
شخص خخر، أو ألي سبب مرن  
األسباب يقوم على التمييز من أي 

 نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام 

عامرة  أو شخص ُمكلف خبدمة 
حيتجرزه أو حترت    شخصًاهدد 

سيطرته بأي من األفعال املبينة يف 
الفقرة األوىل من هذه املرادة، أو  
بل إذا ارتكبت هذه األفعال من ق

طرف خخر بتحرريض منره أو   
 مبوافقته أو بقبوله.

وتكون العقوبة السرجن املؤبرد   

يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص 
ر، أو ختويفه أو إكراهه هو أو خخ

شخص خخر، أو ألي سبب مرن  
األسباب يقوم على التمييز من أي 

 نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام 

عامرة  أو شخص ُمكلف خبدمة 
حيتجرزه أو حترت    شخصًاهدد 

سيطرته بأي من األفعال املبينة يف 
الفقرة األوىل من هذه املرادة، أو  
 إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل
طرف خخر بتحرريض منره أو   

 مبوافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السرجن املؤبرد   

يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص 
أو ختويفه أو إكراهه هو أو خخر، 

شخص خخر، أو ألي سبب مرن  
األسباب يقوم على التمييز من أي 

 نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام 

عامرة  أو شخص ُمكلف خبدمة 
هدد شخص حيتجرزه أو حترت   
سيطرته بأي من األفعال املبينة يف 
الفقرة األوىل من هذه املرادة، أو  
إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل 

خخر بتحرريض منره أو   طرف 
 مبوافقته أو بقبوله.

وتكون العقوبة السرجن املؤبرد   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

عندما يؤدي التعذيب إىل مروت  
 اجملين عليه.

وال تطبق هذه املادة على حاالت 
األ م أو املعاناة الناشرئة عرن أو   
املترتبة على أو املالزم إلجراءات 

 أو عقوبات قانونية.
وال تسري مدة التقرادم بشرأن   

م التعذيب املنصوص عليهرا  جرائ
 هبذه املادة.

عندما يؤدي التعذيب إىل مروت  
 اجملين عليه.

وال تطبق هذه املادة على حاالت 
األ م أو املعاناة الناشرئة عرن أو   
املترتبة على أو املالزم إلجراءات 

 أو عقوبات قانونية.
وال تسري مدة التقرادم بشرأن   

التعذيب املنصوص عليهرا  جرائم 
 هبذه املادة.

عندما يؤدي التعذيب إىل مروت  
 اجملين عليه.

وال تطبق هذه املادة على حاالت 
األ م أو املعاناة الناشرئة عرن أو   
املترتبة على أو املالزم إلجراءات 

 أو عقوبات قانونية.
وال تسري مدة التقرادم بشرأن   

يب املنصوص عليهرا  جرائم التعذ
 هبذه املادة.

 (:232مادة )
 
 
 
 

 (:232مادة )
املوافقة على قرار جملس النواب  -

جسـديًا أو  بإحالل عبرارة " 
"بـدنيًا أو  حمل عبارة  معنويًا"

 (:232مادة )
جسـديًا أو  إحالل عبرارة " . 0

 "بـدنيًا أو حمل عبرارة   معنويًا"
 .عقليًا"

تصحيح اخلطأ املطبعي يذف . 2

 (:232مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

 
 
 

يعاقب بالسجن كل شخص أحلق 
عمدا أملًا شديدًا أو معاناًة شديدًة، 

، بشخص جسديًا أو معنويًاسواء 
حيتجزه أو حتت سيطرته بغرر   
احلصول منه أو من شخص خخر 
على معلومرات أو اعترراف أو   
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه 
يف أنه ارتكبه هو أو شخص خخر، 
أو ختويفرره أو إكراهرره هررو أو 
شخص خخر، أو ألي سبب مرن  
األسباب يقوم على التمييز من أي 

تصررحيح اخلطررأ ، وعقليــًا"
"أو املطبعي يرذف عبرارة   

 ارتكبه".

 "أو ارتكبه".عبارة 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب بالسجن كل شخص أحلق 
عمدا أملًا شديدًا أو معاناًة شديدًة، 

، بشخص جسديًا أو معنويًاسواء 
حيتجزه أو حتت سيطرته بغرر   
احلصول منه أو من شخص خخر 
على معلومرات أو اعترراف أو   
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه 
يف أنه ارتكبه هو أو شخص خخر، 
أو ختويفرره أو إكراهرره هررو أو 
شخص خخر، أو ألي سبب مرن  
األسباب يقوم على التمييز من أي 

 
 
 

يعاقب بالسجن كل شخص أحلق 
عمدا أملًا شديدًا أو معاناًة شديدًة، 
سواء بدنيًا أو عقليا، بشرخص  
حيتجزه أو حتت سيطرته بغرر   
احلصول منه أو من شخص خخر 
على معلومرات أو اعترراف أو   
معاقبته على عمرل ارتكبره أو   
ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو 
أو شخص خخر، أو ختويفره أو  

هو أو شخص خخرر، أو  إكراهه 
ألي سبب من األسباب يقوم على 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

 نوع.
ويعاقب بالسجن كرل شرخص   

صًا خخر حيتجزه أو حتت هدد شخ
سيطرته بأي من األفعال املبينة يف 
الفقرة األوىل من هذه املرادة، أو  
إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل 
طرف خخر بتحرريض منره، أو   

 مبوافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السرجن املؤبرد   
عندما يؤدي التعذيب إىل مروت  

 اجملين عليه.
 

وال تسري مدة التقرادم بشرأن   
ائم التعذيب املنصوص عليهرا  جر

 نوع.
ويعاقب بالسجن كرل شرخص   

صًا خخر حيتجزه أو حتت هدد شخ
سيطرته بأي من األفعال املبينة يف 
الفقرة األوىل من هذه املرادة، أو  
إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل 
طرف خخر بتحرريض منره، أو   

 مبوافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السرجن املؤبرد   
عندما يؤدي التعذيب إىل مروت  

 اجملين عليه.
 

وال تسري مدة التقرادم بشرأن   
ائم التعذيب املنصوص عليهرا  جر

 التمييز من أي نوع.
ويعاقب بالسجن كرل شرخص   
هدد شخصًا خخر حيتجزه أو حتت 
سيطرته بأي من األفعال املبينة يف 
الفقرة األوىل من هذه املرادة، أو  
إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل 
طرف خخر بتحرريض منره، أو   

 مبوافقته أو بقبوله.
ن العقوبة السرجن املؤبرد   وتكو

عندما يؤدي التعذيب إىل مروت  
 اجملين عليه.

وال تسري مدة التقرادم بشرأن   
جرائم التعذيب املنصوص عليهرا  

 هبذه املادة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 وردت من احلكومة كما

 هبذه املادة. هبذه املادة.
 املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –

هذا القانون، وُيعمل به اعتباًرا من 
اريخ نشرره يف  اليوم الترايل لتر  
 اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، وُيعمل به اعتباًرا من 
اليوم الترايل لتراريخ نشرره يف    

 اجلريدة الرمسية. 
 

 
 
 
 
 



 011 

 

 

 م1101مارس  10التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصارر بالمرسوم بقانون الموضوع: 

) إساءة     1101( لسنة 0لرمرسوم المرك  رقم )، المرافل  0499( لسنة 09رقم )

 استعمال الوظيفة العامة، والجرا م المخرة بسير العدالة (.

 

 
 السالم عريكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، معال  السيد عر  بح رال  الصال  ر ي  المجر ، أ ف  م1121مخ    21بتخ    

 مشروع قانون بتعديل من (، نسة 1121 -9 -9ص ل ت ق/  992ضمن كتخب   م)  

، المرافل  0499( لسنة 09بعض أحكام قانون العقوبات الصارر بالمرسوم بقانون رقم )

ة، والجرا م ) إساءة استعمال الوظيفة العام 1101( لسنة 0لرمرسوم المرك  رقم )

إلى لجن  للؤن ا للتؤي  و   للوخنةنو ،  للا لمنخمؤت   إبدلء ، (المخرة بسير العدالة

 .للؤن ا للةخ جو   للدفخع  لألمن للةطني للجن  للمالحظخت علو 
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للحاخي  ، عودت لجن  للؤن ا للتؤي  و   للوخنةنو  لجتمخعهخ م1121مخ    12 بتخ         

 للواخنةني  للاا بحواة  للمستؤاخ  ،للماككة  واخنةالل مؤاي ع، حوث لطل ا  علاى  للثالثون

 بخلمجلس.

 

 

لمباخي   أحااخم  واخنةالل مؤاي عإلى عدم مةخلفا   –ب د للمدل ل   للنوخش  – لنته  لللجن        

 للدستة .

 

 

 رأي الرجنة:

مشااروع قااانون بتعااديل بعااض أحكااام قااانون العقوبااات الصااارر تاايا لللجناا  سااالم       

( لساانة 0، المرافاال لرمرسااوم المركاا  رقاام ) 0499( لساانة 09بالمرسااوم بقااانون رقاام )

مان للناخحوتون ، (ة، والجرا م المخرة بسير العدالاة) إساءة استعمال الوظيفة العام 1101

 للدستة     للوخنةنو .

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرئيس                              
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