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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة إعداد مشروع
الرد على اخلطاب
امللكي السامي
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التاريخ 8 :نوفمبر 5102م

تقرير جلـــنة
الرد على اخلطاب امللكي السامي
دور االنعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

مقدمة:

بنا ًء على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي
الثاني من الفصل التشريعي الرابع والمنعقدة بتاريخ  81أكتوبر 5182م ،بالموافقة
على اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ،فقد تشكلت اللجنة
برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب األول لرئي

مجس

الوور،

وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:
 .1األستاذة جميسة عسي سسمان

النائب الثاني لرئي

 .5األستاذة دالل جاسم الزايد

عض ًوا.

 .3المهندسة زهوة محمد الكواري

عض ًوا.

 .4األستاذة سامية خسيل المؤيد

عضوا.
ً

 .5الدكتور سعيد أحمد عبدهللا

عضوا.
ً

 .6األستاذ صادق عيد آل رحمة

عضوا.
ً

 .7األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور

عضوا.
ً
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المجس

عضوا.
ً

 .8األستاذة فاطمة عبدالجبار الكوهجي

عضوا.
ً

 .9األستاذ فؤاد أحمد الحاجي

عضوا.
ً

.11

الدكتور محمد عسي حسن

عضوا.
ً

.11

الدكتور محمد عسي محمد الخزاعي

عضوا.
ً

.11

الدكتور منصور محمد سرحان

عضوا.
ً

.11

األستاذة نانسي دينا خضوري

عضوا.
ً

ً
أوال :إجراءات اللجنة:
 -8لتنفيذ التكليف المذكور عقدت اللجنة االجتماعات التالية:
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

االجتماع األول

 18أكتوبر 1115م

االجتماع الثاني

 4نوفمبر 1115م

 -7اطلعتتالاجلة تتىل لتت لاجخطتت الاجكل تتسلاج تت اسلةك

تت ىلافتتتت دلر الاعقعدتت رل

اجع ريلاجث قسلانلاجفصللاجتشريعسلاجراةع.
ل
 -3اطلعالاجلة ىل ل لاجخط ةت لاجكل ةتىلاج ت اةىل ار رلاةلتشلاجشتلا ل لةهت ل
فسلاألر االاج ةدى.

 -4تم تكليف سعادة الددكتور منصدور محمدد سدرحان بإعدداد مسدودة أولدى للدرد
لعرضد ا علددى االجتمددا اجول للجنددة ،وقددد التقددى مددع السددادة أعضدداء اللجنددة
واستمع إلى مالحظات م وأهم النقاط التي رأوا تضمين ا في مشرو الرد ،ثدم
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قددام بصدديالة المسددودة اجولددى لمشددرو الددرد التددي قامددت اللجنددة بمراجعت ددا
وأقرت ا في صيغت ا الن ائية.
ل
 -2اطلعت اللجنة على ما قدمه أصحاب السدعادة أعضدا السجندة مدن مالحظدات
مكتوبة بناء على مسودة مشرو الدرد علدى الخطداب الملكدي السدامي ،حيد
تلقت اللجنة مالحظات كل من:
 .0سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد.
 .5سعادة األستاذة سامية خليل المؤيد.
 .3سعادة األستاذة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
وقددد تدارسددت اللجنددة تلد المالحظددات أثندداء مراجعددة مسددودة مشددرو الددرد وأخددذت ا
بعين االعتبار وضمنت كثيرا من ا في مشرو الرد.
ل
 -6خاطبددت اللجنددة أصددحاب السددعادة أعضددا المجس د

إلبددداء مالحظددات م بش د ن

مشرو الرد ،ولم َ
تتلق أية مالحظات حتى إعداد هذا التقرير.
 .7ش اكلفسلاجتك

لاجلة ى:

 -الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

 تلج لأا قىل رلاجلة ىلالسيد جواد مهدي محفوظ أاةنل رلاجلة ى.
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ً

ثانيا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )93من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:
 .1سعادة الدكتور منصور محمد سرحان

مقررا أصس ًيا
ً

 .1سعادة األستاذ فؤاد أحمد الحاجي

مقررا احتياط ًيا.
ً

ً

ثالثـا :توصية اللجنة:
 -تلصسلاجلة ىلة جكلافدىل ل لاشر علاجررل ل لاجخط الاجكل سلاج اس .ل

مجال حممد فخرو
النائب األول لرئيس جملس الشورى
رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

تشرف لي لص حب لاجةالجى لة ع تك ع لإج لخط ة م لاج اس لاجذي لقتطلع لإجةهل
فس لةدايى لكل لر ا لاقعد ر ،ل اجذي لحفل لةرؤ لجالجت م لاجرااةى لإج لاعاتد ءل
ة جلطن ل اجكح فظى ل ل لأا ه ل ا تدرااه ل اجعكل ل ل لازره اه لفس لجكةعل
ا حس لاجحة ة .ل يطةب لج لجكةعل لفس لاةلش لاجشلا لائة ل ل أ ض ء لأنل
قرفع لإج لاد ا م لاج اس لجزيل لش رق ل ظةم لاات ق لجتفضل لجالجت مل
ة فتت دلر الاعقعد رلاجع ريلاجث قسلانلاجفصللاجتشريعسلاجراةع،لاع رينل نل
فخرق ل ا تزازق لةك لتضك ه لخط ا لجالجت م لان لتددير لجةهلر لاج لطىل
اجتشريعةى لفس لازا جى لر اه لاجرق ةس ل اجتشريعس ل ط لا خ لريكدراطسل
ف ل،لهةأهلاشر علجالجت ملاإلصالحسل اجذيلك نلانلثك اهلاجة قعىلةز غل
اةث قلاجعكللاجلط سلاجذيلأضح لأقكلذج ليحتذ لةهلفسلتط ةقلاجديكدراطةىل
فقلأصلجه لاجعريدى .ل
ل
صاحب اجلاللة،

جدد لعاش لخط ا لجالجت م لاجتطلاا لاج ة ةى لاجكت ا ى ل األ ض عل
اعقتص ريى لاع تث ئةى لاجتس لتتعرض لجه لاجك طدى ل اجتس لك ن لجه لتأثةره ل
اجك شر ل ل لاقتص ر لاج الر ،لاألار لاجذي لتطلب لاع جةى ل ريعى لجلتدلةل لانل
آث ا لتلك لاأل ض ع ل ل لاقتص ر لاكل ى لاج حرين .ل يث ّكن لائةش ل أ ض ءل
اةلشلاجشلا لتلجةه لجالجت ملاج اةىلةداجلةعضلاجلزااا ل اجهةئ ل
اجح لاةى ،ل هس لخطلة ل كلةىلتهدف لإج لاجتخفةف لان لاأل ء لاجك جةى لاجتسل
تتحكله لاجد جى لر ن لاجك س لةك تل ل قل ةى لاجخدا لاجتس لتدداه ل
لاجح لاةىلجلكلاطن .ل
اجكؤ
إق لقد ّدا لجةالجت م ل جة لتأكةدكم ،لاغم لاجظر ف لاجك جةى لاجصع ى ،ل ل ل
لاجتسل
ا تكراال كل لاجلط سلاجكشتركل ةرااة لاجت كليىلفسلك فىلاجدط
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تخدم لاجلطن ل اجكلاطن لان لاش ايع لاج
اإل نل غةره لانلاجخدا لاجحةليى .ل
ل

لاجتحتةى ل اجتعلةم ل اجصحىل

صاحب اجلاللة،

إن لائةش ل أ ض ء لاةلش لاجشلا ليش طر ن لجالجت م لفس لتدديم لاجش رل
اجتدديرلإج لص حبلاج كللاجكل سلاألاةرلخلةفىلةنل لك نلآللخلةفىلائةشل
اةلشلاجلزااءلاجكلقر،ل ل لر اهلاج ةرل اجف للاجكتكثللفسلتطليرل كلل
اجح لاى ل ت فةذ لةرااةه لة ل لاقتداا ،لاألار لاجذي لتلج لةتددير ل كله ل ل ل
اجك تل لاجد جس،ل قةلهلاجةلائزلاجع جكةىلاجكرالقى .ل
ل
كك لقش طر لجالجت م لتدديم لاجش رل اجث ء لإج لص حب لاج كل لاجكل س لاألاةرل
لك نلةنلحكدلآللخلةفىل جسلاجعهدلق ئبلاجد ئدلاأل ل لاج ئبلاأل للجرئةشل
اةلش لاجلزااء ل ل لجهلر ل كله لاجكتكةزة لفس لتطلير ل كل لاجح لاى،ل
لاعقتص ريى ل تحديثه لجتف ري لاجتدل ل
جهده لاجحثةث لفس لت كةى لاجدط
اعقتص ريى،ل اجتسلك نلجه لاألثرلاجلاضحلفسلإا ءلا خلاع تدراال تل ةىل
احتة ج لاجكلاط ةنل تطلع تهم .ل
ل
إق لي لص حبلاجةالجىلقثكنلة تزازلك ةرلتلجه لجالجت ملاجكتعلدىلةر مل
ا تد ل ل ا د لجلةةل لاجح جس ل األجة ل لاجد راى لجة لن لا تد ال لافعكل لة ألالل
اجكشرق ل يحدق لاألان ل اجحة ة لاج ريكى لجلةكةع ل فق لا لقتطلع لإجةه لجكةع ل
قعكل ل ل لت فةذه لتك شة لاع لقةك ل تد جةدق ل تراث لقحن لأة ء لاج حرين،ل
ةعةدين لكل لاج عد ل ك ليخطط لجه ل ير كه لج لاآلخر ن .لكك لقؤان لإيك ق ل
اا خل لةأنلتع اللجالجت ملجكلاجهىلا ليح كلجل حرينلانلاؤاارا ل أ ك لل
إاه ةةى ل شغب ل تخريب لجهل لاجتع ال لاجحصةف لاجذي لص ّد لتلك لاجكؤاارا ل
حدق لجككل ى لاج حرين لاألان ل اع تدراا لةفضل لقة رت م لاجح ةكى ل ةفضلل
سلشعبلاج حرينلاجلفسل افضهلجتلكلاأل ك للاج عةدةل نلقةكهل الا ثهل
اجحض اي .ل
ل
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صاحب اجلاللة،

إق لفسلاةلشلاجشلا لقعسلا لتطرقلإجةهلخط الجالجت ملاج اسلحلللا ل
اكتل لةه لاكل ى لاج حرين لان لاجتدخال لاجخ اجةى ل اخ طره ل ل لأانل
ا تدراا لاج الر ل ر ل لاجك طدى ،ل ةك ليكش لاج ة رة لاجداخلةى لجلد جى ل اجتسل
يةراه لاجد قلنلاجد جسل تحظره لك فىلاجكلاثةقل اعتف قة لاجد جةى،لةك لفسل
ذجكلاعقدالال ل لاجشر ةىلفسلجكهلايىلاجةكنلاجشدةدى.لكك لقؤيدلا لاتخذتهل
اجككل ى لاجعرةةى لاج علريى ل ر ل ل رةةى لشدةدى لان لخطلا لح كى لجتث ةال
اجشر ةىل قفلاجتدخال ل األطك علاجخ اجةىلفسلاجةكنلانلخاللل صفىل
اجحزمل إ رةلاألال .ل
صاحب اجلاللة،

إنلالقفلاكل ىلاج حرينلاجكتكثللفسلاش اكىلأة ئه لانلا ت سلقلةلرف عل
اج حرين لاج لا ل لإخلاقهم لان لر ل لاةلش لاجتع ن لجد ل لاجخلةج لاجعرةةىل
ةعض لاج لدان لاجعرةةى لجلدف ع ل ن لاجك طدى ل إ رة لاجشر ةى لفس لاجةكن لانل
أجللأنلي عملاجشعبلاجةك سلة ألانل اع تدراا،لجهللالقفلقعتزل قفخرلةه،ل
ألقه ليعةد لاجحق لإج لقص ةه .لكك لأن لتلجةه لجالجت م لفس لاجتزام لاكل ىل
اج حرينلةعكلة لاإلغ ثىلاإلق قةىلجه لأثره لاج ةرلفسلتخفةفلاجكع ق ةلاجتسل
يعةشه لاجشعب لاجةك س ،لتة ةدلا لجر د لاجلحدة ل األخلة لاجعرةةى ل اجكصةرل
اجكشترك ،ل ت فةذلا لجك لقرت ط لةه لان لالاثةق ل اتف قة لضكن لإط ا لاجعكلل
اجخلةةسلاجكشترك .ل
ل
صاحب اجلاللة،

إن لإش رة لجالجت م لةتضحة لج لرق لاج لا ل لاجذين ليش اكلن لإخلاقهمل
اجكد تلةن لفس لاجة ه لاألا اةى لاجذين لج ر ا لةأا احهم لإ الء لجدةم لاجحقل
اجعدل ل اجكثل لاجعلة لذ رلا ل ن لحة ض لجزء ل رةس لشدةق ،ليؤكد لةةالءل
اج خلة لاجعرةةى لاجص رقى ل ر ا لاكل ى لاج حرين لاجكؤثر لفس لاجكح فظى ل ل ل
كة نلهذهلاجد جىلاجشدةدى،ل هللقهجلجةشلة جةديدل ل لقة رت لاجرشةدة،لةللهلل
ااتدارلجك ل رفل هلح ا لانلآللخلةفىلاج رامل رلاجعدلرلاجكتالحدىلانل
شه اى ل قخلة لق ةعى لان لاجدةم لاجعرةةى لاألصةلى لاجتس ليتحللن لةه  ،لض ا ةنل
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إج لاجكلج لاجعلسلاجدديرلأنليةعللاج صرلحلةفلج لرق لاج لا ل،ل أنليررهمل
إج لأاضلاجلطنل جكةنلغ قكةنلجتغكرلاج هةىلقللالأ رهملةلملاجشكللةعدل
ء لاجفراق ،ل جتعم لاجفرحى لجكةع لأاج ء لاجلطن ،ل يشرف لأن لقرفع لتحةىل
فخر ل إ زاز لجهؤعء لاألةط ل لاجذين لقدالا لأا احهم لفداء لج الرهم ل أاتهمل
ةأ ره ل جهؤعءلاجذينلا زاجلاليدلالنلةلاج تهم .ل
لل
صاحب اجلاللة،

إق لقش اك لجالجت م لفخركم ل ا تزازكم لةشهدائ لاألةراا لاجذين لضحلال
ةأا احهمل همليدلالنلةلاج هملفسلادداىلتلكلاجصفلفلج ل لإج لج بلاعل
إخلاقهم لان لر ل لاةلش لاجتع ن لاجخلةةس ل ةعض لاجد ل لاجعرةةى لاجشدةدى.ل
قدلأثلجلصد اق لأارلجالجت ملاجح ةملاجكتكثللفسلتحديدلاجةلملاج ةعل شرل
انلري ك رلانلكلل م،ل هللاجذيليص رفل ةدلجللسلجالجت م،لا ىل
جتخلةدلذكر لاجشهداءل ل لا لقدالهلانلتضحة لجلةلى .ل
كك لقد ّدالجةالجت ملإش رت ملةك لق االةهلقلةلرف علاج حرينل اجحرسلاجلط سل
ان ل اج ل ريى لالكل ى لاع لاجد ل لاجشدةدى ل اجصديدى لخ اج لاج الر،ل
كذجكلا لق االةهل زااةلاجداخلةىلانلحكال لإق قةىلأص حالاث للفخرل
ا تزازلجكةعلأة ءلاكل ىلاج حرين.ل إنلتلجةه لجالجت ملاج اةىلة جعكلل
ل لتلثةق لتلك لاجكه م ل اجكش اك لجتداس لضكن لا هج ل زااة لاجترةةىل
اجتعلةم ،لهس لخطلة لقةّكى لفس ل ةل لتل ةى لطل ى لاجكدااس لةد ا لتلكل
ل اجكه ملاجتسلتدداه .لكك لأنلفسلذجكلتعزيزلا دلاجلعءلجلدة رةل
اجكؤ
اجلطن لةةن لجكةع لطل ت لاجذينلهم ل ك ر لاجك تد ل ،لاألار لاجذي ليةعل لهذهل
اجكهكىلانلةةنلاجكه ملاأل ةىلاجتسليتطلبلانل زااةلاجترةةىل اجتعلةملتهةئىل
اجل ئل ل ضع لاآلجة لجت فةذه  ،لان لأجل لةث لا د لاجكلاط ى ل اع تدالل
قةملاجت احلةةنلجكةعلطل ىلاجكراحللاجداا ةى.لل ل
ل
صاحب اجلاللة،

إنلا ليشهدهلاحةط لاجعرةسلانلأحداثلج ملأر لإج لتهديدل الاىل أانل
حدة لر ل ل رةةى لشدةدى ،ل ا لص حب لذجك لان لحد ث لقز د لجك سل
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اص بلجكىل اخ طرلكثةرةلأ ر لةحة ةلاج ثةرينلا هم،لي تلجبلتدديمل
اجحلللل اجرؤ لاجتسلتؤريلإج لحللتلكلاجكش ال ل اجتدلةللانلاخ طره  .ل
ل
إق لقش اكلجالجت ملفسلأنلتلكلاألحداثلاجتسلتكرلةه لةعضلاجد للاجعرةةىل
اجشدةدى لتتطلب ل كال ل رةةل لجك ةل لجلحف ظ ل ل لاج ة ن لاجعرةس ل أا هل
اجدلاس ،لان لخالل لج اعى لاجد ل لاجعرةةى لجلعكل ل ل لحل لاجكش ال لاجتسل
تعترضلر جه ل تهدرلكة قه ل فسلادداته لاجدضةىلاجفل طة ةىلاجتسلعلزاجال
ح ضرةلفسل جدانلجالجت م،لحةثلأكدتملرائكل ل ل لصلنلاجحدلقلاجشر ةىل
جلشعب لاجفل طة س ل إق اى لر جته لاجك تدلى ل ل لتراةه ل صكته لاجددسل
اجشريف .ل
ل
صاحب اجلاللة،

ك نلا كلخت ملخط ة ملاج اسلةكث ةىلخ اطىلطريقلتلضحلا الاجحركىل
اجديكدراطةى لفس لاكل ى لاج حرين ،ل هس لاؤ ل تطلع لح ةكى لتضك ه ل
اشر ع لجالجت م لجتحدةق لاجكزيد لان لاإلصالح ل جتعزيز لا رئ لاجعداجىل
اجك اةل ت فؤلاجفرص،لاك ليؤريلإج لازره الاج الرلاقتص ري ل اجتك ة ل
ثد فة  ،ل ير خ لقظ م لاجد جى لاجحديثى ،لاع هدين لجالجت م ل ل لةذل لقص ا ل
جهدق لجالاتد ء لة جعكل لاجتشريعس ،لا تلهكةن لفس لتحدةق لذجك لتلجةه ل
جالجت ملاج ديدةلاجتسلتضك ه لخط ة ملاج اس .ل
حفظ ملهللالي لص حبلاجةالجىلذخرا لجللطنل اجكلاطنل درلهللال ل لطريقل
اجخةرلخط كم ل
ل
لللل اج المل لة مل احكىلهللال ةرك ته،،،ل ل
ل
ل
ائـةشل أ ضـ ءلاةلشلاجشلا
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون
باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية حظر
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية األثر اليت اعتمدت يف جنيف
يف أكتوبر 0891م وبروتوكوالتها
الثالث والرابع واخلامس ،املرافق
للمرسوم رقم ( )74لسنة 4107م.
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التاريخ  2 :نوفمرب 2025م

التقرير األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية حظر أو تقييد
استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
اليت اعتمدت يف جنيف بأكتوبر  2890وبرتوكوالهتا الثالث والرابع
واخلامس ،املرافق للمرسوم رقم ( )74لسنة 2027
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/871ص ل خ أ /ف 4د )8املؤرخ يف
 8يونيو 5182م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر اليت اعتمدت يف جنيف بأكتوبر 2890
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وبرتوكوالهتا الثالث والرابع واخلامس ،املرافق للمرسوم رقم ( )74لسنة ،2027
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
كما استلمت اللجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى
رقم (/588ص ل خ أ /ف 4د )5املؤرخ يف  81أكتوبر 5182م ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة مبواصلة دراسة ومناقشة مشروع القانون املذكور والذي الزال قيد
الدراسة لدى اللجنة.
أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين بتاريخ  5نوفمرب 5182م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو  8691بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى اليتترتكب على منت الطائرات( .مرفق)
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( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة شؤون الدفاع  ،وقد حضر: .2العقيد حقوقي منصور أمحد املنصور

رئيس احملاكم العسكرية.

 .2الرائـد إبــراهيم جوهر إبراهيم

رئيس الشؤون القانونية.

 وزارة الداخلية  ،وقد حضر: .2النقيب حممد يونس اهلرمي

إدارة الشؤون القانونية.

 .2املالزم أول فيصل النجار

إدارة الشؤون القانونية.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسن الطوالبة،
املستشار القانونـي لشؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة زينب يوسف أمحد ،أمني سر باجمللس.
ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا :رأي وزارة شؤون الدفاع:
بني ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن مملكة البحرين يف سنة 8678م صدقت على االتفاقيات
القانونية الرئيسية يف جمال القانون الدويل اإلنساين منها اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية
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ضحايا املنازعات الدولية املسلحة ،وتأيت هذه االتفاقية حلماية املدنيني من األسلحة اليت هبا
أثر عشوائي ،وهذه االتفاقية والربوتوكوالت ال تتعلق باالضطرابات والتوترات الداخلية يف
البالد ،وأفادوا أن اململكة وقعت على الربوتوكول الثالث والرابع واخلامس ومل توقع على
الربتوكول األول والثاين وذلك لعدم تناسبها مع احتياجات شؤون الدفاع يف اململكة
وألسباب عسكرية أخرى ،وأن مجيع الوزارات بالتنسيق مع وزارة الدفاع واخلارجية
اتفقت مع شؤون الدفاع بشأن هذه الربوتوكوالت ،وال ترتب هذه االتفاقية
وبروتوكوالهتا الثالث والرابع واخلامس أية التزامات مالية على اململكة.

رابعًا :رأي وزارة الداخلية:
أفاد ممثلو وزارة الداخلية عدم اختصاصهم مبوضوع االتفاقية املذكورة ،وقد بيّنوا ذلك
بالتفصيل يف مرئياهتم املرفقة بقرار جملس النواب املوقر.
خامسـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة شؤون الدفاع ،ووزارة الداخليرة،
واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملرس النرواب
ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلرس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية.
وتتألف االتفاقية – فضالً عن الديباجة – من ( )88مادة ،و  1بروتوكوالت ( الثالرث
والرابع واخلامس) .حيث حددت املادة ( )8نطاق تطبيق االتفاقية ،ونصت املادة ( )5على
ان ال متس هذه االتفاقية وبروتوكوالهتا أية التزامات يفرضها القانون اإلنسراين الردويل
املنطبق يف النزاعات املسلحة ،وتناولت املادتان ( )4( ،)1األحكرام املتعلقرة برالتوقيع
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والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام إىل هذه االتفاقية ،وتضمنت املادة ( )2االحكرام
املتعلقة بنشر هذه االتفاقية ،وكذلك االحكام املتعلقة بالعالقات التعاهدية على إثر بردء
سريان هذه االتفاقية ،وإعادة النظر والتعديالت ،والنقض هلذه االتفاقيرة أو أ يًرا مرن
بروتوكوالهتا ،وحددت املادة ( )81الشخص الوديع هلذه االتفاقية وبروتوكوالهتا على ان
يكون األمني العام لألمم املتحدة ونصت على املهام اإلضافية له ،فيما نصت املادة ()88
على أن يودع النص األصلي هلذه االتفاقية الذي تتساوى فيه كافة النصوص يف احلجيرة
وبروتوكوالهتا املرفقة هبا لدى الوديع.

وبالنسبة للربتوكول الثالث لالتفاقية ،فإنه يتألف من مادتني ،نصت املادة ( )8منه علرى
تعريف املصطلحات الواردة هبذا الربتوكول ،أما املادة ( )5فقد نصت على احملظورات اليت
يتجلى من خالهلا محاية املدنيني واألعيان املدنية.

أما الربتوكول الرابع فيتألف من ( )4مواد ،نصت املادة ( )8منه على حظرر اسرتخدام
األسلحة الاليزرية املصممة خصيصًا إلحداث العمى الدائم للرؤية ،واملادة ( )5نصت على
وجوب اختاذ االحتياطات الالزمة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غري املعززة ،وتناولت
املادة ( )1حاالت اإلعماء اليت ال يشملها احلظر املنصوص عليه وفقًا هلذا الربوتوكول ،اما
املادة ( )4فقد عرفت مصطلح ( العمى الدائم).
وبالنسبة للربتوكول اخلامس لالتفاقية يتألف من ( )88مادة ومرفق تقين ،حيث خصصت
املادة ( )8لألحكام املتعلقة بإزالة املتفجرات من خملفات احلرب أو الرتخلص منرها أو
تدمريها ،وتسجيل املعلومات وحفظها ونقلها ،والتحوطات األخررى املتعلقرة حبمايرة
السكان املدنيني واملدنيني من األفراد واألشياء اخلاصة باملدنيني من تأثريات املتفجرات من
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خملفات احلرب ،واألحكام املتعلقة حبماية البعثات واملنظمات اإلنسانية من آثار املتفجرات
من خملفات احلرب ،واملساعدة املقدمة فيما يتعلق باملتفجرات املوجرودة مرن خملفرات
احلرب ،واألحكام املتعلقة بالتعاون وتقدمي املساعدة ،والتدابري الوقائية العامة اليت هتدف إىل
تقليل ظهور متفجرات من خملفات احلرب إىل احلد األدىن ،وأخريًا نصت املادتني ( )81و
( )88على التشاور بني األطراف املتعاقدة واالمتثال إىل طلب أي طرف متعاقد بشأن قيام
قواته املسلحة ووكاالته أو إدارته املعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجرراءات تنفيذيرة
مناسبة وتلقي أفراده تدريبًا يتناسب واألحكام ذات الصلة يف الربوتوكرول ،والتشراور
والتعاون بني األطراف من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسري أحكام هرذا
الربوتوكول.
وبدراسة أحكام االتفاقية وبروتوكوالهتا الثالث والرابع واخلامس يتبني عدم تعارضها مرع
أحكام الدستور ،ويلزم لنفاذ االتفاقية والربوتوكوالت الثالث والرابع واخلامس أن تصدر
بقانون باالنضمام إليها حبسب نص املادة ( )17من الدستور ،وعليه توصي اللجنة باملوافقة
من حيث املبدأ على مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية حظرر أو تقييرد
استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر اليت اعتمدت
يف جنيف بأكتوبر  8611وبرتوكوالهتا الثالث والرابع واخلامس ،املرافق للمرسوم رقرم
( )47لسنة  ،5184واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
سادســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 16من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علرى
اختيار كل من :
 .2سعادة األستاذة سوسن حاجي حممد تقوي
 .2سعادة األستاذة نانسي إيـلي خضوري
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مقررًا أصلــًا.

مقررًا احتياطيـًا.

سابعــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقيةحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية األثر اليت اعتمدت يف جنيف بأكتوبر  2890وبرتوكوالهتا الثالث
والرابع واخلامس ،املرافق للمرسوم رقم ( )74لسنة .2027
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

د .حممد علي اخلزاعي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية
األثر اليت اعتمدت يف جنيف بأكتوبر  2890وبرتوكوالهتا الثالث والرابع واخلامس ،املرافق للمرسوم رقم ( )74لسنة 2027
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

الديباجة

الديباجة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

الديباجة

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف  -املوافقة على قرار جملس النوابكلمة (اإلطالع) لتصبح بتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف
كلمة (اإلطالع) لتصبح
(االطالع).
(االطالع).

نص الديباجة بعد التعديل:

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة حنن محد بن عيسرى آل خليفرة
حنن محد بن عيسرى آل خليفرة نص الديباجة بعد التعديل:
ملك مملكة البحرين.
حنن محد بن عيسرى آل خليفرة ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
ملك مملكة البحرين.
بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية حظرر أو تقييرد وعلى اتفاقية حظرر أو تقييرد
وعلى اتفاقية حظرر أو تقييرد بعد االطالع على الدستور،
استعمال أسلحة تقليدية معينرة وعلى اتفاقية حظرر أو تقييرد استعمال أسلحة تقليدية معينرة استعمال أسلحة تقليدية معينرة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

ميكن اعتبارها مفرطة الضررر أو
عشوائية األثر اليت اعتمردت يف
جنيرررف برررأكتوبر 8611
وبرتوكوالهتا الثالرث والرابرع
واخلامس،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

استعمال أسلحة تقليدية معينرة
ميكن اعتبارها مفرطة الضررر أو
عشوائية األثر اليت اعتمردت يف
جنيرررف برررأكتوبر 8611
وبرتوكوالهتا الثالرث والرابرع
واخلامس،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

ميكن اعتبارها مفرطة الضررر أو
عشوائية األثر اليت اعتمردت يف
جنيرررف برررأكتوبر 8611
وبرتوكوالهتا الثالرث والرابرع
واخلامس،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

ميكن اعتبارها مفرطة الضررر أو
عشوائية األثر اليت اعتمردت يف
جنيرررف برررأكتوبر 8611
وبرتوكوالهتا الثالرث والرابرع
واخلامس،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

ووفق على االنضمام إىل اتفاقيرة
حظر أو تقييد استعمال أسرلحة

دون تعديل

دون تعديل

ووفق على االنضمام إىل اتفاقية
حظر أو تقييد استعمال أسلحة
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

تقليدية معينة ميكرن اعتبارهرا
مفرطة الضرر أو عشوائية األثرر
اليت اعتمدت يف جنيف برأكتوبر
 8611وبرتوكوالهتررا الثالررث
والرابع واخلامس ،واملرافقة هلرذا
القانون.

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

تقليدية معينة ميكن اعتبارها
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
اليت اعتمدت يف جنيف بأكتوبر
 8611وبرتوكوالهتا الثالث
والرابع واخلامس ،واملرافقة هلذا
القانون.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هرذا
القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هرذا
القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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اجت ايخ:ل77ليلقةلل7777م ل

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :موروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة عسى االنضمام إلى اتفاقية
حظر أو تقييد استعمال أسسحة تقسيدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عووائية األثر التي أعتمدت في جنيف بأكتوبر  1981وبروتوكوالتها الثالث
والرابع والخام

المرافق لسمرسوم رقم ( )47لسنة 1114م.

تحية طيبة وبعد

بتاريخ  8يونيو 5182م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 873ص ل ت ق /ف  4د  ،)8نسخة من موروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة عسى االنضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد
استعمال أسسحة تقسيدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عووائية األثر
التي أعتمدت في جنيف بأكتوبر  1981وبروتوكوالتها الثالث والرابع والخام
المرافق لسمرسوم رقم ( )47لسنة 1114م إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذل لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفا
واجمن الوطني.
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وبتاريخ  11يونيو 1115م عقدت لجنة الشؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماع دا
التاسددع عوددر  ،حيدد اطلعددت علددى مشددرو القددانون المددذكور ،واالتفاقيددة ،وذلدد
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشرو القدانون لمبداد
وأحكام الدستور.
رأي السجنة:
ترى اللجنة سالمة موروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة عسى االنضمام
إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسسحة تقسيدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة
الضرر أو عووائية األثر التي أعتمدت في جنيف بأكتوبر  1981وبروتوكوالتها
الثالث والرابع والخام

المرافق لسمرسوم رقم ( )47لسنة 1114م من

الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بالتصديق على
بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو
0891م بشأن اجلرائم وبعض األفعال
األخرى اليت ترتكب على منت
الطائرات ،املرافق للمرسوم رقم
( )49لسنة 4102م.
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التاريخ  2 :نوفمرب 2025م

التقرير الثاين للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو
 2893بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى اليت ترتكب على منت
الطائرات ،واملرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2025
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/879ص ل خ أ /ف 4د )8املؤرخ يف
 8يونيو 5182م ،من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل
اتفاقية طوكيو  2893بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى اليت ترتكب على منت
الطائرات ،واملرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة  ،2025على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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كما استلمت اللجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى
رقم (/585ص ل خ أ /ف 4د )5املؤرخ يف  81أكتوبر 5182م ،من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف
تقرير اللجنة السابقة اخلاص مبشروع القانون املذكور ،والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل
الدور األول من الفصل التشريعي الرابع.

أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )7تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعيها السادس عشر والسابع عشر بتارخيي
 7و 88يونيو 5182م ،من دور االنعقاد العادي األول من الفصرل التشرريعي
الرابع.
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين بتاريخ  5نوفمرب 5182م ،من
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع.
( )9اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق)رأي وزارة املواصالت واالتصاالت( .مرفق)مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)67

بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو  8691بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى اليتترتكب على منت الطائرات( .مرفق)
( )4وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع السادس عشر من دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الرابع وزارة املواصالت واالتصاالت ،وقد حضر كل
من:
 .2السيد أمحد نعمة علي النعمة القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدين.
 .2السيد كمال حسين

املستشار القانوين.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الـدكتور علـي حســن
الطوالبة ،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية.
ثالثــًا :رأي وزارة املواصالت:
بني ممثلو وزارة املواصالت واالتصاالت أن الربوتوكول يهدف إىل تعديل اتفاقية
طوكيو  ،8691وأكدوا على أمهيته يف تطبيق القانون على اجلرائم واألفعال األخرى اليت
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تقع على منت الطائرة وهي يف حالة طريان ،موضحني أن عدد الدول املصدقة على
الربوتوكول هي ( )819دولة ،وأنه ال توجد أي التزامات مالية على احلكومة.
رابعـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة املواصالت واالتصاالت ،واملستشار
القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشرأن
مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية.
وقد انضمت مملكة البحرين إىل اتفاقية طوكيو  8691مبوجب املرسوم بقانون رقرم
( )4لسنة 8611م.
يهدف الربوتوكول إىل تعديل اتفاقية طوكيو  8691بشأن اجلرائم وبعض األفعرال
األخرى اليت ترتكب على منت الطائرات ،ويتألف– فضالً عن الديباجة – مرن عشررين
مادة ،تضمنت املادة األوىل تعديالت على أحكام اتفاقية طوكيو  8691بشأن اجلررائم
وبعض األفعال األخرى اليت ترتكب على منت الطائرات ،وتناولت املادة الثانية مفهروم
حالة الطريان وحالة اهلبوط االضطراري على مجيع أحكام االتفاقية ،ونظمت املواد مـن
الثالثة حىت الثالثة عشرة التعديالت اليت أدخلها الربوتوكول على االختصاص القضرائي
ليشمل دولة التسجيل ودولة املشغل ودولة اهلبوط ،واإلشارة إىل التدابري الريت ميكرن أن
يتخذها حارس األمن على منت الطائرة ،وتوسيع سلطات وصالحيات قائرد الطرائرة،
وتوسيع احلصانة وصالحيات وواجبات الدول املعنية ،وجاءت املادة الرابعة عشرة بتأكيد
املساواة يف احلجية للغات احملررة هبا االتفاقية ،وتناولت املادة اخلامسة عشرة تقرير قراءة
االتفاقية والربوتوكول معًا واالعتراف هبما كوثيقة واحدة باسم (اتفاقية طوكيو بالصريغة
60

املعدلة مبوجب برتوكول مونتريال لعام  ،)5184وتنظم املادة السادسة عشرة فتح باب
التوقيع على الربوتوكول ،فيما نظمت املواد من السابعة عشرة حيت العشرين التصرديق
على الربوتوكول وبدء نفاذه بالنسبة للدول اليت تصدق عليه أو تقبله أو اوافرق عليره أو
تنضم إليه ،وآلية إخطار جهة اإليداع.
إن أحكام هذا الربوتوكول ال تتعارض مع أحكام الدستور ،وإنه يلرزم لنفراذه أن
يصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )17من الدستور.
وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصرديق علرى
بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو  8691بشأن اجلرائم وبعض األفعرال األخررى الريت
ترتكب على منت الطائرات ،واملرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة  ،5182واملوافقة علرى
مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
خامســًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 16من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علرى
اختيار كل من :
 .3سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا أصليــًا.

 .7سعادة األستـاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررًا احتياطيـًا.

سادسـًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
67

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديلاتفاقية طوكيو  2893بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى اليت ترتكب على
منت الطائرات ،واملرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة .2025
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

د .حممد علي اخلزاعي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو  2893بشأن اجلرائم وبعض األفعال األخرى اليت ترتكب على منت الطائرات واملرافق
للمرسوم رقم ( )29لسنة 2025

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقيرة طوكيرو 8691
بشأن اجلرائم وبعرض األفعرال
األخرى اليت ترتكب على مرنت
الطائرات املوقعة يف طوكيو بتاريخ
 84سبتمرب ،8691

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقيرة طوكيرو 8691
بشأن اجلرائم وبعرض األفعرال
األخرى اليت ترتكب على مرنت
الطائرات املوقعة يف طوكيو بتاريخ
 84سبتمرب ،8691

777

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقيرة
طوكيو  8691بشرأن اجلررائم
وبعض األفعال األخررى الريت
ترتكب علرى مرنت الطرائرات
واملوقع يف مونتريرال بتراريخ 4
أبريل ،5184
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقيرة
طوكيو  8691بشرأن اجلررائم
وبعض األفعال األخررى الريت
ترتكب علرى مرنت الطرائرات
واملوقع يف مونتريرال بتراريخ 4
أبريل ،5184
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

صُودق على بروتوكول تعرديل

دون تعديل

دون تعديل

صُودق على بروتوكول تعديل
اتفاقية طوكيو  8691بشأن

اتفاقية طوكيرو  8691بشرأن
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

اجلرائم وبعض األفعال األخررى
اليت ترتكب على منت الطرائرات
واملوقع يف مونتريرال بتراريخ 4
أبريل 5184م ،واملرافرق هلرذا
القانون.

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

اجلرائم وبعض األفعال األخرى
اليت ترتكب على منت الطائرات
واملوقع يف مونتريال بتاريخ 4
أبريل 5184م ،واملرافق هلذا
القانون.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة
الرمسية.
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اجت ايخ:ل77ليلقةلل7777م ل

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع:
موروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق عسى بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو
 1961بوأن الجرائم وبعض األفعال األخر ،التي ترتكب عسى متن الطائرات
والمرافق لسمرسوم رقم ( )16لسنة .1115
تحية طيبة وبعد

بتاريخ  8يونيو 5182م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 873ص ل ت ق /ف  4د  ،)8نسخة من موروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق عسى بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1961
بوأن الجرائم وبعض األفعال األخر ،التي ترتكب عسى متن الطائرات والمرافق
لسمرسوم رقم ( )16لسنة  1115إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذل
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفا واجمن الوطني.
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وبتاريخ  11يونيو 1115م عقدت لجنة الشؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماع دا
التاسع عودر  ،حيد

اطلعدت علدى مشدرو القدانون المدذكور ،والبروتوكدول ،وذلد

بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشرو القدانون لمبداد
وأحكام الدستور.
رأي السجنة:
ترى اللجنة سالمة موروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق عسى بروتوكول
تعديل اتفاقية طوكيو  1961بوأن الجرائم وبعض األفعال األخر ،التي ترتكب
عسى متن الطائرات والمرافق لسمرسوم رقم ( )16لسنة  1115من الناحيتين
الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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