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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة 

المرافق العامة والبيئة بشأن 

( من مشروع قانون 61المادة )

بشأن قواعد التسجيل والسالمة 

الخاصة بالسفن الصغيرة، 

في ضوء االقتراح بقانون )المعد 

 المقدم من مجلس الشورى(.
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  م6161نوفمرب  61التاريخ : 

 

 املرافق العامة والبيئةللجنة  التكميلي األولالتقرير 

  (61) رقم املادة بشأن

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة من 

 الشورى()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس  بالسفن الصغريةاخلاصة 

 الثالث من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

  مقدمـة :

م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 6102نوفمرب  7بتاريخ 

ـًا برقم ) ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، بناًء 7د 4ص ل م ب/ ف 797الشورى خطاب

من الفصل التشريعي  الثالثمن دور االنعقاد العادي على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة 

م، باملوافقة على طلب اللجنة باسترداد املادة 6102نوفمرب  5الرابع واملنعقدة بتاريخ 

جيل والسالمة اخلاصة مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسمن  (02)

على أن تتم ، الشورى()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس بالسفن الصغرية 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد تهادراس
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

( من مشروع القانون يف اجتماعها الرابع واملوافق          02)املادة رقم تدارست اللجنة  .0
 م.6102نوفمرب  05

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 
 

 ي لشؤون اللجان.ـاملستشار القانون     ون ـد مرهـن محيـاألستاذ حمس  -
 

 

 ة خولـة حسـن هاشـم.السيد توىل أمانة سـر اللجنة 

 

 

ـًا:   :ةرأي اللجنــثاني

املنعقـدة   الرابعـة  جلسته( بناًء على قرار اجمللس يف 02) املادة رقمتدارست اللجنة      
يف وذلـ   لشؤون اللجان، م، حبضور املستشار القانوين 6102نوفمرب  5        بتاريخ

ـ    ،سضوء ما أثري من وجهات نظر بشأهنا من قبل بعض أصحاب السعادة أعضـاء اجملل
التمس  بقرارها السابق القاضي باملوافقة على قرار جملس النـواب  اللجنة  وعليه ارتأت

بإعادة صياغة املادة حبيث تعطي الوزير املختص الصالحية يف حتديد الرسـوم املسـتحقة   
وذل  بتفويض من جملس الوزراء حبيث ال يتجاوز ذل  التحديد ضعف القيمة املقـررة  

صحاب السفن الصغرية، حبيث يصبح نص املـادة  مقابل اخلدمات اليت تؤديها الوزارة أل
ا بتحديد فئـات  قراًر –بعد موافقة جملس الوزراء  –يصدر وزير الداخلية كالتايل: )

الرسوم املستحقة عن اصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو متديدها، و عن 
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انون، على أال جتـاوز  القيام بأية خدمة أو تفتيش أو حتقيق أو معاينة مبا يوجبه هذا الق
ضعف قيمة الرسـم املقـررة    -يف حالة الزيادة  -قيمة الرسم املقررة هلذه اخلدمات 
 (.لكل خدمة قبل سريان هذا القانون

 
 وذل  بناًء على النصوص والقواعد الدستورية التالية:

 ( من الدستور على: 017تنص املادة ) 
 يوون إال بقانون وال يعفى أحد مـن  إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها ال -أ

وال جيوز توليـف أحـد   أدائها كلها أو بعضها إال يف األحوال املبينة يف القانون، 
 .بأداء غري ذل  من الضرائب والرسوم والتواليف إال يف حدود القانون

يبني القانون األحوام اخلاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغريها من األمـوال   -ب
 وبإجراءات صرفها.العامة، 

 
 ( من الدستور فتنظم أمور التفويض التشريعي كالتايل:76أما املادة ) 
يقوم نظام احلوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مـع    -أ

ـًا ألحوام هذا الدستور،  وال جيوز ألي مـن السـلطات الـثال     تعاوهنا وفق
صاهتا املنصوص عليها يف هذا الدسـتور  التنازل لغريها عن كل أو بعض اختصا

وإمنا جيوز التفويض التشريعي احملدد لفترة معينة ومبوضوع أو موضوعات بالذات 
ـًا لقانون التفويض وشروطه.  ومتارس وفق

 

وحيث إن السياسة التشريعية وأحوام القضاء يف مملوة البحرين قد اتفقـت مـع   
لرسم والفرق بينهما، حيث إن الضريبة ماورد يف نصوص الدستور، إذ عرفت الضريبة وا

إمنا حتدد بقانون على مجيع األفراد دون متييز وحيدد مقدارها القانون وال يترك ذلـ  إال  
للسلطة التشريعية وتدفع جرًبا من األفراد للدولة دون نفع أو خدمة مقابلة ومباشـرة، يف  
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خدمة أو نفـع خـاص،    حني أن الرسم إمنا يؤدى جرًبا للدولة أو أحد أشخاصها مقابل
ويأيت الرسم يف حدود القانون وحيدد فئاته وختفيضه وزيادته الوزير املختص بتفويض من 
جملس الوزراء على أن ال يتجاوز ذل  التحديد ما ورد يف القانون من حدود وال خيالفه، 
ومن مث فإن كانت سلطة حتديد الرسوم ومقدارها حبسب األصل تـدخل يف اختصـاص   

تشريعية مثل الضرائب إال أن املشرع الدستوري وما تبعه من تفسريات احملومة السلطة ال
وذل  يف الدستورية قد انتهى إىل أن حتديد فئات الرسم إمنا يوون مبعرفة السلطة التنفيذية 

حدود الضوابط واحلدود اليت يقررها القانون الصادر عن السلطة التشريعية اليت حتدد ختوم 
 األدىن.وصى ها األقيالرسم وحد
 

والقتناع اللجنة بوجاهة التعديل الذي جاء بـه جملـس   واستنادًا إىل كل ما سبق 
التمس  بقرارها السابق، القاضي باملوافقة على قرار جملس النواب توصي اللجنة ب النواب

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشـأن قواعـد التسـجيل    ( من 02بشأن املادة رقم )
بالسفن الصغرية )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقـدم مـن جملـس    والسالمة اخلاصة 

 (.الشورى

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  79إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 اـًأصليـمقرًرا  االستـاذ علـي عيـسى أمحــدسعـادة   .6

ـًا      زهـوة حممـد الكواري  سعـادة املهندسـة .6  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -رابع

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:      
 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد من  (61) املادة رقم فقة علىاملوا  -   
اخلاصة بالسفن الصغرية )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم  التسجيل والسالمة
 وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق. من جملس الشورى(

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 

 

زهوة حممد الكواري                                             فؤاد أمحد احلاجي                        
  

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (61) مادة

 

يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأأاا  السمأم 

ـ الذي يقأسس  وزيأس الاايليأع بمأا موا قأع 

مجلس الوزسا  ـ عأن صدأااس أيأع شأ اا  

أو وثيقع أو تجاياها أو التدايق علي ا أو 

اياها وعن القيأام بأيأع يامأع أو تشتأي  تم

 (61مادة )

  المجلس إعادة صوغ المادة.قرر 

بعد موافقة  –يصدر وزير الداخلية "

قسسسرارا بتدديسسسد  –مجلسسسس السسسوزراء 

فئات الرسوم المستدقة عن اصسدار 

يقسسسة أو التصسسسدي  أيسسسة شسسسوادة أو و 

، و عن القيام بأية عليوا أو تمديدها

قيسسسسسس  أو خدمسسسسسسة أو تفتسسسسسسي  أو تد

 (61مادة )

 الموا قأأع علأأا  أأساس مجلأأس ال أأوا  -

مأأإ صفأأا ع امأأم بإعأأاا  دأأيالع المأأاا  

بمسسسسا ( بمأأأأا عبأأأأاس    هسسسس ااالشأأأأاس    

و ا ذهبت اللج أع للتوا أق مأإ ، (يوجبه

لتوا أأأأق سأي  مجلأأأأس ال أأأأوا  وذلأأأأك

مأأإ القواعأأا الامأأتوسيع بشأأأن  المجلأأس

ص شأأأأأا  الفأأأأأساو  المامأأأأأع وتمأأأأأايل ا 

 (61مادة )

 

بعد  –يصدر وزير الداخلية 

قرارا  –موافقة مجلس الوزراء 

تدقة بتدديد فئات الرسوم المس

يقة عن اصدار أية شوادة أو و 

، و أو التصدي  عليوا أو تمديدها

عن القيام بأية خدمة أو تفتي  
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أو تحقيأأأأق أو مماي أأأأع ممأأأأا يوجبأأأأ  هأأأأذا 

 القا ون.

، علس  أال معاينة بما يوجبه القسانون

م المقسسررة لوسس   تجسساوز قيمسسة الرسسس

ضعف  -في دالة الزيادة  -الخدمات 

قيمة الرسم المقررة لكسل خدمسة قبسل 

 ".سريان ه ا القانون

والغا هأأا امأأا هأأو موفأأا  أأ  المأأاا  

( م   23والماا   من الامتوس  (701 

 ويض التشسيم .بشأن  واعا التش

 قي  أو معاينة بما يوجبهأو تد

، عل  أال تجاوز قيمة القانون ه ا

 -الرسم المقررة لو   الخدمات 

ضعف قيمة  -في دالة الزيادة 

الرسم المقررة لكل خدمة قبل 

 .سريان ه ا القانون
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 (2ملحق رقم )

 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على االتفاقية العربية 

لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبر الحدود الوطنية، المرافق 

( لسنة 87للمرسوم رقم )

 م.5162
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 م 6161 نوفمرب 61التاريخ :

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناألول التقرير 

 مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة اجلرميةخبصوص 
 م6162( لسنة 87املرافق للمرسوم رقم ) ،عرب احلدود الوطنية املنظمة

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 7د 4ف /ص ل خ أ/781رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه توليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م6102نوفمرب  6 

املرافق  ،عرب احلدود الوطنيةاملنظمة بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية 

اد على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م6162( لسنة 87للمرسوم رقم )

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت 

 الثاين والثالث املنعقـدين بتـارخيي  ها يتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماع .1
 .م6102نوفمرب  04و  7 

 
موضوع النظـر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  .2

 واليت اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق(. وزارة اخلارجيةرأي  -

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 (مرفق). االتفاقية املذكورة -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  .3
 

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -
 

 مدير إدارة الشؤون العربية ومدير  السفري أمحد عبداهلل اهلرمسي اهلاجري .6

 الشؤون القانونية باإلنابة. إدارة        

 املستشار القانوين لوزارة اخلارجية.    الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .6
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 وزارة الداخلية، وقد حضر: -
 

 االقتصادية.رئيس شعبة مكافحة اجلرائم   النقيب حممد جاسم اخلدري .6

 من إدارة الشؤون القانونية.  النقيب حممد يونس اهلرمي  .6

 من إدارة الشؤون القانونية.   املالزم أمحد عبداهلل اجلازي .3
 

علي حسـن الطوالبـة  الدكتور شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .عبداللطيف اسهري لسيدةا توىل أمانة سـر اللجنة  -
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

مـن  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :اخلارجية رأي وزارة -ثالثــــ

اخلارجية أن االتفاقية هتدف إىل تعزيز التعاون العريب ملنع وموافحـة   وزارة بني ممثلو     

اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، واختاذ تدابري وإجراءات منعها وموافحتها ومالحقـة  

ومعاقبة مرتوبيها وشركائهم، موضحني أن هذه االتفاقية منبثقة عن اتفاقية األمم املتحدة 

عرب احلدود الوطنية والربوتوكولني املوملني هلا واليت انضمت هلـا  ملوافحة اجلرمية املنظمة 

م، وأن الدول اليت وقعت على االتفاقية هي: 6114( لسنة 4مملوة البحرين بالقانون رقم )
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األردن، اإلمارات، تونس، اجلزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، فلسطني، 

موريتانيا، اليمن. أما الدول املصدقة على االتفاقيـة   قطر، الوويت، ليبيا، مصر، املغرب،

هي: األردن، اإلمارات، اجلزائر، السعودية، العراق، عمان، فلسطني، قطـر، الوويـت،   

 مصر.

 

ـًا  :الداخلية رأي وزارة -رابعــــ

توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة اخلارجية، ومع مـا ورد يف مـذكرة هيئـة      
 ء القانوين.التشريع واإلفتا

 

ـًا  :ةرأي اللجنــ -خامســـــ
 

بالتصديق على االتفاقية العربية ملوافحـة اجلرميـة   قانون المشروع تدارست اللجنة      

تبـادل   ومت ،م6105( لسـنة  78املرافق للمرسوم رقـم )  ،عرب احلدود الوطنيةاملنظمة 

 ،وزارة اخلارجيـة وممثلي  وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،

على رأي جلنة الشؤون واطلعت اللجنة ، للجنةواملستشار القانوين  وممثلي وزارة الداخلية،

قـانون مـن   مشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة التشريعية والقانونية مبجلس الشورى و

بشـأن  ب ومرفقاتـه  قرار جملس النوا علىاطلعت كما  ،الناحيتني الدستورية والقانونية

 .مشروع القانون
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أربعة فصول، تضـمن الفصـل األول    من –فضاًل عن الديباجة  –االتفاقية تتألف      

(، حيث تناولت هذه املواد اهلدف من االتفاقيـة،  5( إىل )0أحواًما عامة يف املواد من )

وتعريف لبعض املصطلحات الواردة يف االتفاقية، ونطاق تطبيقهـا، وصـون السـيادة،    

( 2ة اهليئات االعتبارية، فيما تضمن الفصل الثاين األحوام اجلزائية يف املواد من )ومسؤولي

(، حيث تناولت هذه املواد غسل األموال، والفساد اإلداري، وجرائم القطـاع  65إىل )

اخلاص، واالحتيال على املؤسسات املالية واملصرفية، وتزوير وتزييف العملة وتروجيهـا،  

اصة النساء واألطفال، وانتزاع األعضاء البشرية واالجتـار فيهـا   واالجتار باألشخاص وخب

وهتريب املهاجرين، والقرصنة البحرية، واالستيالء على اآلثار واملمتلوات الثقافية والفورية 

واالجتار غري املشروع هبا، واالعتداء على البيئة ونقل النفايات اخلطرة واملـواد الضـارة   

تات واحليوانات الربية واألحياء البحرية، واختاذ تدابري تشريعية واالجتار غري املشروع بالنبا

وتدابري أخرى لتجرمي األنشطة املتعلقة باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية واإلنتاج أو االجتار 

غري املشروع باألسلحة وسرقة وهتريب العربات ذات احملرك، واالستعمال غري املشـروع  

عاقة سري العدالة، واختاذ ما يلزم من تدابري تشـريعية وتـدابري   لتقنية أنظمة املعلومات، وإ

أخرى لتجرمي االشتراك يف مجاعة إجرامية منظمة، والتقادم، واإلعفاء أو التخفيـف مـن   

العقوبة، وتضمن الفصل الثالث األحوام اخلاصة بالتعاون القانوين والقضائي يف املواد من 

املساعدة القانونية املتبادلة، وحاالت رفـض   (، حيث تناولت هذه املواد41( إىل )62)

املساعدة القانونية املتبادلة، والتحقيقات املشتركة، ونقل اإلجراءات اجلنائيـة، وتسـليم   
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املتهمني، واحلاالت اليت جيوز فيها رفض التسليم وضبط ومصـادرة وتسـليم األشـياء    

قـل الشـهود واخلـرباء    واملتحصالت الناجتة عن اجلرمية، وحصانة الشهود واخلرباء، ون

والضحايا والضمانات اخلاصة هبم، وتدابري موافحة اجلرمية املنظمة، واالعتراف باألحوام 

اجلنائية واملدنية والوالية القضائية مبالحقة اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، وآليـة تنفيـذ   

 االتفاقية، فيما تضمن الفصل الرابع األحوام اخلتامية.

نة أن االتفاقية هتدف إىل تعزيز التعاون العريب وموافحة اجلرمية املنظمة عرب ورأت اللج     
احلدود الوطنية يف اجملالني القضائي واألمين، وأن هذه االتفاقية ال تتعارض مـع القـوانني   

عمااًل حلوـم  إأن تصدر بقانون  انه يلزم لنفاذهواملراسيم والنظم املعمول هبا باململوة، وأ
 أعدت هيئة التشريع واإلفتـاء القـانوين  ( من الدستور، فقد 77ة من املادة )الفقرة الثاني

 ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيتوالذي مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية، 
 الثانية مادة تنفيذية.املادة األوىل التصديق على االتفاقية واملادة تضمنت 
مشروع قانون بالتصديق توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على ويف ضوء ذل       

املرافق للمرسـوم رقـم    ،عرب احلدود الوطنيةاملنظمة على االتفاقية العربية ملوافحة اجلرمية 
 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق. وعلى ،م6105( لسنة 78)
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   79إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

ـًا.  األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري سعادة .6  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  حممد علي اخلزاعيالدكتور سعادة  .6  مقرًرا احتياطي



 

999 
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــــــ

قانون، فـإن  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية املوافقة من حيث املبدأ على  -  
( لسنة 87سوم رقم )املرافق للمر ،عرب احلدود الوطنيةاملنظمة ملكافحة اجلرمية 

 .م6162
 

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 خالد حممد جرب املسلم                                  د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيس                                              لجنةالنائب رئيس 
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 عرب احلدود الوطنية املنظمةافحة اجلرمية ملكالعربية  االتفاقية مشروع قانون بالتصديق على
 م6162( لسنة 87املرافق للمرسوم رقم ) 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لديباجةا
 حنن محد بن عيسى آل خليفة  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

ملوافحـة  العربية  االتفاقية وعلى
عـرب احلـدود    املنظمـة اجلرمية 
املوقعة مبدينة القاهرة يف  ،الوطنية

مجهورية مصر العربيـة بتـاريخ   
ــق  05/0/0476 ـــ املواف ه
 م،60/06/6101

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة  

 ملك مملكة البحرين.
 االطالع على الدستور،بعد 
ملوافحـة  العربية  االتفاقية وعلى
عـرب احلـدود    املنظمـة  اجلرمية
املوقعة مبدينة القاهرة يف ، الوطنية

مجهورية مصر العربيـة بتـاريخ   
ــق  05/0/0476 ـــ املواف ه
 م،60/06/6101

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وقد صـدقنا   ،القانون اآليت نصه
 عليه وأصدرناه:

وقد صـدقنا   ،القانون اآليت نصه
 عليه وأصدرناه:

 
 
 
 

  املادة األوىل
العربيـة  االتفاقيـة  ودق على ص

عـرب   املنظمـة  ملوافحة اجلرميـة 
املوقعـة مبدينـة   ، احلدود الوطنية

القاهرة يف مجهورية مصر العربية 
هـ املوافق 05/0/0476بتاريخ 
م، واملرافقة هلذا 60/06/6101

 .القانون

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
  دون تعديل

 

 األوىلاملادة 
العربيـة  االتفاقيـة  ودق على ص

عـرب   املنظمـة ملوافحة اجلرميـة  
املوقعـة مبدينـة   ، احلدود الوطنية

القاهرة يف مجهورية مصر العربية 
هـ املوافق 05/0/0476بتاريخ 
م، واملرافقة هلذا 60/06/6101

 .القانون
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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 الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

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

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هـذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 اجلريدة الرمسية.لتاريخ نشره يف 
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 م2016 نوفمبر 9التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

العربية  بالتصديق على االتفاقية رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون الموضوع:

( لسنة 87عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم ) المنظمة لمكافحة الجريمة

 م. 2012

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 9999مبر نوف 9بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(9د  9ص ل ت ق/ ف  989م )المجلس، ضمن كتابه رق

عبر المنظمة بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة  رقم ) ( لسنة ) (

إلى لجنة الشؤون  ،م2012( لسنة 87افق للمرسوم رقم )الحدود الوطنية، المر

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية 

 والدفاع واألمن الوطني.
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عقاادت لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة اجتماع ااا م 2016 نوووفمبر 9وبتاااريخ 

المااوكور، وافاقاقيااة، وذلااك ب  ااور  ، حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانونالرابوو 

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   إلى عدم مخالقاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 الدستور.وأحكام 

 

 

 رأي اللجنة:

 

بالتصديق على االتفاقية  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونارى اللجنة سالمة      

افق للمرسوم رقم عبر الحدود الوطنية، المر المنظمة العربية لمكافحة الجريمة

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2012( لسنة 87)

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

نزالء االتفاقية العربية لنقل 

المؤسسات العقابية واإلصالحية 

في إطار تنفيذ األحكام 

الجزائية، المرافق للمرسوم رقم 

 م.5161( لسنة 3)
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 م 6161 نوفمرب 61التاريخ :

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالثاين التقرير 

على االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات مشروع قانون بالتصديق خبصوص 
 كام اجلزائيةالعقابية واإلصالحية يف إطار تنفيذ األح

 م6161( لسنة 3املرافق للمرسوم رقم ) 
 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:

السيد علي بن  معايلاستلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 7د 4ف /ص ل خ أ/784رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه توليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م6102نوفمرب  6 

بالتصديق على االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إطار 

على أن تتم دراسته  ،م6161( لسنة 3املرافق للمرسوم رقم )تنفيذ األحكام اجلزائية، 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإبداء املالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 املنعقـدين بتـارخيي  الثاين والثالث ها يتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماع .4
 .م6102نوفمرب  04و  7 

 
موضوع النظـر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  .2

 واليت اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق(. وزارة اخلارجيةرأي  -

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 (مرفق). االتفاقية املذكورة -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  .6
 

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -
 

 مدير إدارة الشؤون العربية ومدير إدارة السفري أمحد عبداهلل اهلرمسي اهلاجري .3

 الشؤون القانونية باإلنابة.       
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 املستشار القانوين لوزارة اخلارجية.  الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .4

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -
 

 رئيس شعبة مكافحة اجلرائم االقتصادية.  النقيب حممد جاسم اخلدري .6

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونس اهلرمي  .6

 من إدارة الشؤون القانونية.   اجلازياملالزم أمحد عبداهلل  .3

 

ت الدكتورة الشيخة نورة وقد حضر وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، -
 بنت خليفة آل خليفة، املستشار القانوين للوزارة.

 

علي حسـن الطوالبـة  الدكتور شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 اللجان.املستشـار القانونـي لشـؤون 

 

 .عبداللطيف اسهري لسيدةا توىل أمانة سـر اللجنة  -
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

مـن  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :اخلارجية رأي وزارة -ثالثــــ
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اخلارجية اهلدف من االتفاقية وهو تعزيز التعاون العريب يف جمال العدالة  وزارة بني ممثلو     

اجلزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل يف الشـؤون الداخليـة   

للدول األعضاء جبامعة الدول العربية، على اعتبار أن تنفيذ احلوم على احملووم عليـه يف  

ألصلي أو يف الدولة اليت يقيم فيها بشول دائم أو معتاد؛ يساهم يف إعادة االستقرار وطنه ا

النفسي واالجتماعي للمحووم عليهم، وإعادة اندماجهم يف اجملتمع خالل فتـرة أقصـر   

 وعلى حنو أكثر فاعلية.

  
ـًارابع  رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -ــــ

بالتصديق علـى   والشؤون اإلسالمية واألوقاف مشروع القانون أيدت وزارة العدل     

االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحوام اجلزائية، 

 وتوافق رأيها مع ما ورد يف مذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه.

 

ـًا  :الداخلية رأي وزارة -خامســ

، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة اخلارجيةتوافق   
 .بشأن االتفاقية املذكورة ، ومع ما ورد يف مذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوينواألوقاف

 

ـًا  :ةرأي اللجنــ -سادســـــ

زالء املؤسسات مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية لنقل نتدارست اللجنة      
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( لسـنة  7العقابية واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحوام اجلزائية، املرافق للمرسوم رقـم ) 

ي وممثل تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ومت ،م6102

علـى رأي جلنـة الشـؤون    واطلعت اللجنة ، للجنةواملستشار القانوين  ،اجلهات املعنية

قـانون مـن   مشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة التشريعية والقانونية مبجلس الشورى و

ب ومرفقاتـه بشـأن   قرار جملس النوا علىاطلعت كما  ،الناحيتني الدستورية والقانونية

 .مشروع القانون

 

تعاريف  (0)تضمنت املادة مادة(،  06)من  –فضاًل عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو     

( من االتفاقيـة نطـاق تطبيقهـا    6)املادة  بينتألهم املصطلحات الواردة باالتفاقية، و

( علـى السـلطات   7والشروط الواجب توافرها لوي تطبق أحوامها، وألزمت املـادة ) 

املختصة بدولة اإلدانة إخطار النزالء باألحوام اليت تدخل يف نطاق تطبيق أحوـام هـذه   

( األحوام اخلاصة بطلبات النقل من حيث كيفية تقدميها 4نت املادة )االتفاقية، بينما تضم

( البيانات الواجـب  5واألشخاص املخولة بتقدميها وكيفية املوافقة عليها، وفصلت املادة )

( حاالت رفض طلبات النقل، وبينـت  2إرفاقها ضمن طلبات النقل، فيما حددت املادة )

( 01-8طلبات النقل، بينما تضمنت املواد مـن ) ( األحوام اخلاصة بالفصل يف 7املادة )

األحوام اخلاصة بتنسيق إجراءات طلبات النقل بني الدول األطراف، واحلوـم اخلـاص   

بنفقات النقل وكيفية توزيعها، وكذل  نظام تنفيذ احلوم واليت نصت على أن يتم تنفيذ 
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( فقـد  00التنفيذ، أما املادة )العقوبة أو التدبري طبًقا ألنظمة التنفيذ املعمول هبا لدى دولة 

حددت احلاالت اليت تلتزم هبا دولة التنفيذ بتقدمي معلومات متعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبري 

( آثار العفو العام واخلاص الصادر مـن  06احملووم هبما لدولة اإلدانة، فيما بينت املادة )

ملنصوص عليهما يف االتفاقية، وأخرًيا دولة التنفيذ على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبري ا

تضمنت االتفاقية أحواًما ختامية من حيث دخوهلا حيـز النفـاذ وإجـراءات التوقيـع     

والتصديق عليها أو إقرارها من الدول األعضاء وإجراءات االنضمام إليهـا، وإجـراءات   

 التحفظ عليها أو اقتراح تعديلها أو االنسحاب منها.

 

االتفاقية هتدف إىل تعزيز التعاون العريب يف جمال العدالة اجلزائية على ورأت اللجنة أن      

أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضـاء  

جبامعة الدول العربية، على اعتبار أن تنفيذ احلوم على احملووم عليه يف وطنه األصلي أو يف 

بشول دائم أو معتاد؛ يساهم يف إعادة االستقرار النفسي واالجتماعي الدولة اليت يقيم فيها 

للمحووم عليهم، وإعادة اندماجهم يف اجملتمع خالل فترة أقصر وعلى حنو أكثر فاعليـة،  

ـ كما تبني أن أحوام هذه االتفاقية ال تتعارض مع أحوام الدستور،وأ أن  انه يلزم لنفاذه

أعدت هيئـة  ( من الدستور، فقد 77ثانية من املادة )عمااًل حلوم الفقرة الإتصدر بقانون 

فضـاًل  - لفأيتوالذي مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية،  التشريع واإلفتاء القانوين
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الثانية مادة املادة األوىل التصديق على االتفاقية واملادة تضمنت  ،من مادتني -عن الديباجة

 تنفيذية.

مشروع قانون بالتصديق وافقة من حيث املبدأ على توصي اللجنة باملويف ضوء ذل       

على االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام 

مواد املشروع كما وردت يف  وعلى ،م6161( لسنة 3اجلزائية، املرافق للمرسوم رقم )

 اجلدول املرفق.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسابعــــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   79إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

ـًا.  األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري سعادة (6  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   حممد علي اخلزاعيالدكتور سعادة  (6  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -ثامنــــــ

قانون، فـإن  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية لنقل املوافقة من حيث املبدأ على  -  
األحكام اجلزائية، املرافق نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إطار تنفيذ 

 .م6161( لسنة 3للمرسوم رقم )
 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 خالد حممد جرب املسلم                                  د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيس                                              لجنةالنائب رئيس 
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اجلزائية، املرافق كام بية واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحالعربية لنقل نزالء املؤسسات العقا االتفاقية مشروع قانون بالتصديق على
 م6161( لسنة 3للمرسوم رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لديباجةا
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

لنقل نزالء العربية  االتفاقية وعلى
املؤسسات العقابية واإلصالحية يف 
إطار تنفيذ األحوام اجلزائية، 
 املوقعة يف مدينة القاهرة 

هـ املوافق 05/0/0476بتاريخ 
 م،60/06/6101

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

لنقل نزالء العربية  االتفاقية وعلى
املؤسسات العقابية واإلصالحية يف 
إطار تنفيذ األحوام اجلزائية، 
 املوقعة يف مدينة القاهرة 

هـ املوافق 05/0/0476بتاريخ 
 م،60/06/6101

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وقد صدقنا  ،القانون اآليت نصه
 عليه وأصدرناه:

وقد صـدقنا   ،القانون اآليت نصه
 عليه وأصدرناه:

 
 

  املادة األوىل
 لنقلالعربية االتفاقية ُصودق على 

ــة   ــات العقابي ــزالء املؤسس ن
ــذ  واإلصــالحية يف إطــار تنفي
األحوام اجلزائية، املوقعة يف مدينة 

هـ 05/0/0476بتاريخ  القاهرة
املرافقة ، م60/06/6101املوافق 

 .هلذا القانون

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
  دون تعديل

 

 املادة األوىل
لنقل العربية االتفاقية ُصودق على 

ــة   ــات العقابي ــزالء املؤسس ن
ــذ  واإلصــالحية يف إطــار تنفي
األحوام اجلزائية، املوقعة يف مدينة 

هـ 05/0/0476بتاريخ  القاهرة
املرافقة ، م60/06/6101املوافق 

 .هلذا القانون
 

 املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية
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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 رئيس جملس الوزراء والوزراء 
أحوام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –

هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.

 دون تعديل
 

 دون تعديل
 
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

أحوام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.
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 م2016 نوفمبر 9التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

بالتصديق على االتفاقية العربية لنقل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية في إطار تنفيذ األحكام الجزائية، المرافق 

 م.2016( لسنة 3للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 9999مبر نوف 9بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(9د  9ص ل ت ق/ ف  989م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالتصديق على االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية  رقم ) ( لسنة ) (

( لسنة 3المرافق للمرسوم رقم )واإلصالحية في إطار تنفيذ األحكام الجزائية، 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  ،م2016

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشاريعية والقانونياة اجتماع اا م 2016 نوفمبر 9وبتاريخ      

المااوكور، وافاقاقيااة، وذلااك ب  ااور  مشااروع القااانون، حيااا اطلعااى علااى الرابوو 

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   إلى عدم مخالقاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

االتفاقية بالتصديق على  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونارى اللجنة سالمة      

العربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية في إطار تنفيذ األحكام الجزائية، 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م.2016( لسنة 3المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على االتفاقية 

العربية لمكافحة جرائم تقنية 

المعلومات، المرافق للمرسوم 

 م.5161( لسنة 1رقم )
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 م 6161 نوفمرب 61التاريخ :

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالثالث التقرير 

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية خبصوص 
 م6161( لسنة 1املعلومات، املرافق للمرسوم رقم )

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 7د 4ف /ص ل خ أ/786رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه توليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م6102نوفمرب  6 

بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املرافق للمرسوم رقم 

اد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م6161( لسنة 1)

 .اللجنة بشأنه



 

999 
 

 إجراءات اللجنة: -أواًل

 التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ 

 الثاين والثالث املنعقدين بتـارخيي ها يتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماع (6
 .م6102نوفمرب  04و  7 

 
موضوع النظـر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (6

 واليت اشتملت على: 
 (مرفقالنواب ومرفقاته. )قرار جملس  -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق(. وزارة اخلارجيةرأي  -

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 (مرفق). االتفاقية املذكورة -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع( 7
 

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -
 

                           مدير إدارة الشؤون العربية ومدير      السفري أمحد عبداهلل اهلرمسي اهلاجري .6
 الشؤون القانونية باإلنابة.إدارة

 املستشار القانوين لوزارة اخلارجية.  الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .6
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 وزارة الداخلية، وقد حضر: -
 

 رئيس شعبة مكافحة اجلرائم االقتصادية.  حممد جاسم اخلدريالنقيب  (6

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونس اهلرمي  (6

 من إدارة الشؤون القانونية.   املالزم أمحد عبداهلل اجلازي (3

 

علي حسـن الطوالبـة  الدكتور شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 القانونـي لشـؤون اللجان.املستشـار 

 

 .عبداللطيف اسهري لسيدةا توىل أمانة سـر اللجنة  -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

مـن  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :اخلارجية رأي وزارة -ثالثــــ

اخلارجية أن الدول املوقعة على االتفاقية هي: مجيع دول جملـس   وزارة أوضح ممثلو     

التعاون اخلليجي، باإلضافة إىل األردن، تونس، اجلزائر، مجهورية جزر القمر، السـودان،  

ل. أمـا  سوريا، العراق، فلسطني، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب، موريتانيا، اليمن، الصـوما 
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الدول املصدقة على االتفاقية هي: اإلمارات العربية املتحدة، األردن، اجلزائر، السـودان،  

العراق، سلطنة عمان، فلسطني، قطر، الوويت، مجهورية مصر العربية، كما بينوا اهلدف 

من االتفاقية وهو تعزيز التعاون بني الدول العربية يف جمال موافحة جرائم تقنية املعلومات، 

لدرء أخطار هذه اجلرائم حفاًظا على أمن الدول العربية ومصاحلها وسـالمة جمتمعاهتـا   

 وأفرادها.

ـًا   :الداخلية رأي وزارة -رابعــــ

توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة اخلارجية، ومع مـا ورد يف مـذكرة هيئـة      
 .بشأن االتفاقية املذكورة التشريع واإلفتاء القانوين

ـًا  :ةرأي اللجنــ -خامســـــ

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية ملوافحة جرائم تقنية تدارست اللجنة      

تبادل وجهات النظر بشأنه من  ومت ،م6102( لسنة 2املعلومات، املرافق للمرسوم رقم )

 وممثلـي وزارة الداخليـة،   ،وممثلي وزارة اخلارجية قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة  واطلعت اللجنة ، للجنةواملستشار القانوين 

قانون من النـاحيتني الدسـتورية   مشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة مبجلس الشورى و

 .ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا علىاطلعت كما  ،والقانونية

 

يشـتمل الفصـل األول    ،من مخسة فصول –فضاًل عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو     
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ومعاين املصطلحات الواردة هبا وجمـاالت تطبيقهـا،    ،منها على األحوام العامة لالتفاقية

حيث يوون تطبيقها على  ،ويؤكد هذا الفصل على صون السيادة للدول أطراف االتفاقية

ون الداخلية للدول األخـرى  ؤحنو يتفق ومبدأي املساواة يف السيادة وعدم التدخل يف الش

من ناحية، ومن ناحية أخرى فال يوجد يف االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم يف إقليم 

بسـلطات   اء الوظائف اليت يناط أداؤها حصًردولة أخرى مبمارسة الوالية القضائية وأدا

 تل  الدولة األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي.

أما الفصل الثاين من االتفاقية فقد عنون بـ "التجرمي"، إذ يلزم هذا الفصل يف أول مواده 

كما يـبني   ،ا لتشريعاهتا وأنظمتها الداخليةبتجرمي األفعال املبينة فيه وفًقكل دولة طرف 

ة الدخول غري املشروع، جرمية االعتراض غري الفصل األفعال واجبة التجرمي وهي جرمي هذا

املشروع، جرمية إساءة استخدام وسائل تقنية املعلومات، جرمية التزوير، جرمية االحتيال، 

جرمية اإلباحية، اجلرائم األخرى املرتبطة باإلباحية ) املقامرة واالستغالل اجلنسي(، جرمية 

تعلقة باإلرهاب واملرتوبة بواسـطة تقنيـة   االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة، اجلرائم امل

املعلومات، اجلرائم املتعلقة باجلرائم املنظمة واملرتوبة بواسطة تقنية املعلومـات، اجلـرائم   

ملشـروع ألدوات الـدفع   املتعلقة بانتهاك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، االستخدام غري ا

الشروع واالشـتراك يف ارتوـاب   مث يتناول هذا الفصل األحوام املتعلقة ب ،االلوترونية

شروع اجلرائم املنصوص عليها فيه فيجيز ألي دولة طرف االحتفاظ حبقها يف عدم جترمي ال

، كما ينظم هذا الفصل أحوام املسئولية اجلنائيـة  اا أو جزئًييف ارتواب هذه اجلرائم كلًي
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 –الـداخلي   مع مراعاة قانوهنـا  –لألشخاص الطبيعية واملعنوية إذ يلزم كل دولة طرف 

بترتيب املسئولية اجلزائية لألشخاص االعتبارية عن اجلرائم اليت يرتوبها ممثلوها بامسهـا أو  

ا. الشخص الذي يرتوب اجلرميـة شخصـيً   لصاحلها دون اإلخالل بفرض العقوبة على

، يلزم هذا الفصل كل دولة طرف بتشديد العقوبات على اجلرائم التقليدية يف حال اوأخرًي

 ا بواسطة تقنية املعلومات.ارتواهب

كما يتناول الفصل الثالث من االتفاقية األحوام اإلجرائية، فيبني نطاق تطبيق األحوـام  

حيث يلزم كل دولة طرف بـأن تتـبيف يف قانوهنـا الـداخلي التشـريعات       ،اإلجرائية

سـعة  حىت التاواإلجراءات الواردة فيه على اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من السادسة 

لومات ، باإلضافة إىل أية جرائم أخرى ترتوب بواسطة تقنية املععشر من الفصل اخلامس

( مـن املـادة   7وجييز هذا الفصل يف البند )أ( من الفقرة )، ومجع األدلة بشول إلوتروين

الثانية والعشرين لول دولة طرف االحتفاظ حبقها يف تطبيق اإلجراءات املذكورة يف املادة 

جلرائم املعنية عشرين )اعتراض معلومات احملتوى( فقط على اجلرائم أو أصناف االتاسعة وال

ال يزيد عدد هذه اجلرائم عن اجلرائم اليت تطبق عليهـا اإلجـراءات   يف التحفظ بشرط أ

كما جييز البند )ب( مـن ذات   ،ثني )التعاون القانوين والقضائي(املذكورة يف املادة الثال

تفظ حبقها يف عدم تطبيق اإلجراءات كلما كانت غري قـادرة  الفقرة للدولة الطرف أن حت

مـات  بسبب حمدودية التشريع على تطبيقها على االتصاالت اليت تبث بواسطة تقنية املعلو

وحيث البندين )أ( و )ب( من هذه الفقرة كل دولة طرف  ،ملزود اخلدمة يف أحوال معينة
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كورة يف لتطبيق الواسع لإلجراءات املـذ أن تأخذ بعني االعتبار حمدودية التحفظ إلتاحة ا

ويلزم هذا الفصل كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضـرورية  ، املادة التاسعة والعشرين

لتموني السلطات املختصة من التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنية املعلومـات  

 ،سليم املعلومـات وأمر ت ،والوشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني ،والتحفظ العاجل

واجلمع الفوري ملعلومات تتبـع   ،وضبط املعلومات املخزنة ،خزنةوتفتيش املعلومات وامل

 واعتراض معلومات احملتوى. ،املستخدمني

 

يتضمن الفصل الرابع من االتفاقية األحوام املتعلقة بالتعاون القانوين والقضائي، فيبني هذا 

الفصل األحوام املتعلقة باالختصاص، وتسليم اجملرمني، واملساعدة املتبادلة، واملعلومـات  

العرضية املتلقاة، واإلجراءات املتعلقة بطلبات التعـاون واملسـاعدة املتبادلـة، ورفـض     

ة، والسرية وحدود االستخدام، واحلفظ العاجل للمعلومات املخزنة على أنظمـة  املساعد

املعلومات، والتعاون واملساعدة الثنائية املتعلقة بالوصول إىل معلومات تقنيـة املعلومـات   

املخزنة، والتعاون واملساعدة الثنائية خبصوص اجلمع الفوري ملعلومات تتبع املسـتخدمني،  

لثنائية فيما خيص املعلومات املتعلقة باحملتوى، واجلهاز املختص بتوفري والتعاون واملساعدة ا

أو جلمـع   ،املساعدة الفورية لغايات التحقيق واإلجراءات املتعلقة جبرائم تقنية املعلومات

 األدلة بشولها اإللوتروين يف جرمية معينة.
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ص على أن تعمـل  ا، فقد خصص الفصل اخلامس لألحوام اخلتامية لالتفاقية، إذ نوأخرًي

زمـة لوضـع   اجلهات املختصة لدى الدول األطراف على اختاذ اإلجراءات الداخلية الال

وقرر هذا الفصل أن األمانة العامة جلامعة الدول العربية هي جهة  ،االتفاقية موضع التنفيذ

هـا،  إيداع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار، وبني أحوام نفاذ االتفاقية، واالنضمام إلي

وتعارض أحوامها مع االتفاقيات اخلاصة السابقة، والتحفظ عليها، واالنسحاب منـها،  

 ولغتها.

   

ورأت اللجنة أن االتفاقية هتدف إىل تعزيز التعاون بني الدول العربية يف جمال موافحة      

جرائم تقنية املعلومات، لدرء أخطار هذه اجلرائم حفاًظا علـى أمـن الـدول العربيـة     

قد تبني أن أحوام هذه االتفاقية ال تتعارض مـع  وحلها وسالمة جمتمعاهتا وأفرادها، ومصا

عمااًل حلوم الفقرة الثانية من املـادة  إأن تصدر بقانون  انه يلزم لنفاذهأحوام الدستور، وأ

مشروع قانون بالتصـديق   أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين( من الدستور، فقد 77)

األوىل املـادة  تضـمنت   ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيتوالذي على االتفاقية، 

 الثانية مادة تنفيذية.املادة التصديق على االتفاقية و

مشروع قانون بالتصديق توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على ويف ضوء ذل       

( لسنة 1مرسوم رقم )على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املرافق لل

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق. وعلى ،م6161
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   79إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

ـًا.  مجشرياألستاذ عبدالرمحن حممد  سعادة .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   حممد علي اخلزاعيالدكتور سعادة  .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــــــ

قانون، فـإن  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

على االتفاقية العربية مشروع قانون بالتصديق املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .م6161( لسنة 1ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املرافق للمرسوم رقم )

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 خالد حممد جرب املسلم                                    د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيس                                                لجنةالنائب رئيس 
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 م6161( لسنة 1رافق للمرسوم رقم )مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، امل
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لديباجةا
 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
العربية ملوافحـة   االتفاقية وعلى

املوقعة يف جرائم تقنية املعلومات، 
ــاهرة ــة القـــ  مدينـــ

هـ املوافق 05/0/0476بتاريخ 
 م،60/06/6101

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
   

 دون تعديل

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين.
 الدستور،بعد االطالع على 

العربية ملوافحـة   االتفاقية وعلى
املوقعة يف جرائم تقنية املعلومات، 

مدينــة القــاهرة بتــاريخ   
ــق  05/0/0476 ـــ املواف ه
 م،60/06/6101

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وقد صـدقنا   ،القانون اآليت نصه
 عليه وأصدرناه:

وقد صـدقنا   ،القانون اآليت نصه
 عليه وأصدرناه:

 
 
 

  املادة األوىل
العربيـة  االتفاقيـة  ُصودق على 

ملوافحة جرائم تقنية املعلومـات،  
املوقعة يف مدينة القاهرة بتـاريخ  

ــق  05/0/0476 ـــ املواف ه
م، واملرافقة هلذا 60/06/6101

 .القانون

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
  دون تعديل

 

 املادة األوىل
العربيـة  االتفاقيـة  ُصودق على 

ملوافحة جرائم تقنية املعلومـات،  
املوقعة يف مدينة القاهرة بتـاريخ  

ــق  05/0/0476 ـــ املواف ه
م، واملرافقة هلذا 60/06/6101

 .القانون
 
 

 املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية
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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 رئيس جملس الوزراء والوزراء 
أحوام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –

هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.

 تعديل دون
 

 دون تعديل
 
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

أحوام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.
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 م2016 نوفمبر 9التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ األستاذ سعادة
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

بالتصديق على االتفاقية العربية  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

 م.2016( لسنة 6لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 9999مبر نوف 9بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(9د  9ص ل ت ق/ ف  989م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،  رقم ) ( لسنة ) (

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ،م2016( لسنة 6رافق للمرسوم رقم )الم

وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 

 الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشاريعية والقانونياة اجتماع اا م 2016 نوفمبر 9وبتاريخ      

وذلااك ب  ااور المااوكور، وافاقاقيااة،  ، حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانونالرابوو 

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   إلى عدم مخالقاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

بالتصديق على االتفاقية  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونارى اللجنة سالمة      

( لسنة 6رافق للمرسوم رقم )المعلومات، المالعربية لمكافحة جرائم تقنية 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2016

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )

 

الخارجية والدفاع تقرير لجنة الشؤون 

واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على االتفاقية بين حكومة 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

الهند بشأن التعاون لمكافحة اإلرهاب 

الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية 

واالتجار غير المشروع بالعقاقير 

والمخدرات والمؤثرات العقلية 

ائية، المرافق والسالئف الكيمي

 م.5161( لسنة 61للمرسوم رقم )
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 م 6161 نوفمرب 61التاريخ :

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالرابع التقرير 

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين خبصوص 
بشأن التعاون ملكافحة اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة  وحكومة مجهورية اهلند

رات العقلية عرب الوطنية واالجتار غري املشروع بالعقاقري واملخدرات واملؤث
 م6161( لسنة 61املرافق للمرسوم رقم ) ،والسالئف الكيميائية

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

  مقدمـة:

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 7د 4ف /ص ل خ أ/782رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه توليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م6102نوفمرب  6 
البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة 

التعاون ملكافحة اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، املرافق للمرسوم رقم 

ير يتضمن رأي اد تقرعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م6161( لسنة 61)
 .اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 الثاين والثالث املنعقـدين بتـارخيي  ها يتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماع .8
 .م6102نوفمرب  04و  7 

 
موضوع النظـر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  .7

 واليت اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق(. وزارة اخلاجيةرأي  -

 (مرفق) .بشأنه واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع  -

 (مرفق). االتفاقية املذكورة -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  .9
 

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -
 

 مدير إدارة الشؤون العربية ومدير إدارة السفري أمحد عبداهلل اهلرمسي اهلاجري (6

 الشؤون القانونية باإلنابة.

 املستشار القانوين لوزارة اخلارجية.  الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ (6
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 وزارة الداخلية، وقد حضر: -
 

 رئيس شعبة مكافحة اجلرائم االقتصادية.  النقيب حممد جاسم اخلدري (6

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونس اهلرمي  (6

 من إدارة الشؤون القانونية.   املالزم أمحد عبداهلل اجلازي (3

 

علي حسـن الطوالبـة  الدكتور شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .عبداللطيف اسهري لسيدةا توىل أمانة سـر اللجنة  -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

مـن  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :اخلارجية رأي وزارة -ثالثــــ

اخلارجية أن االتفاقية  هتدف إىل التعاون بـني الـدولتني ملوافحـة     وزارة بني ممثلو     
اإلرهاب الدويل واجلرمية عرب احلدود الوطنية واالجتار غري املشروع بالعقاقري واملخـدرات  
واملؤثرات العقلية والسالئف الويميائية، وأن األحوام اليت تضـمنتها هـذه االتفاقيـة ال    

املعمول هبا يف اململوة، بل تأيت ترمجة واقعية ملا التزمت به  تتعارض مع الدستور أو القوانني
 مملوة البحرين دولًيا من التصدي ملثل هذه اجلرائم وتفعيل سبل موافحتها.
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ـًا  :الداخلية رأي وزارة -رابعــــ

توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة اخلارجية، ومع ما ورد يف مـذكرة هيئـة        
 .بشأن االتفاقية املذكورة القانوين التشريع واإلفتاء

 

ـًا  :ةرأي اللجنــ -خامســـــ

قانون بالتصديق على االتفاقية بني حوومة مملوة البحرين المشروع تدارست اللجنة      

وحوومة مجهورية اهلند بشأن التعاون ملوافحة اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمـة عـرب   

بالعقاقري واملخـدرات واملـؤثرات العقليـة والسـالئف     الوطنية واالجتار غري املشروع 

تبادل وجهات النظر بشأنه من  ومت ،م6102( لسنة 02الويميائية، املرافق للمرسوم رقم )

 وممثلـي وزارة الداخليـة،   ،وزارة اخلارجيةوممثلي  قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،

ة الشؤون التشريعية والقانونيـة  على رأي جلنواطلعت اللجنة ، للجنةواملستشار القانوين 

قانون من النـاحيتني الدسـتورية   مشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة مبجلس الشورى و

 .   ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا علىاطلعت كما  ،والقانونية

    

( 0( مادة، حيث بينت املادتـان ) 07) من –فضاًل عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو     

( طرق التعاون اليت يلتزم الطرفان هبا، أما 7( نطاق تطبيق االتفاقية، وحددت املادة )6و)

( فقد خصصتا لتحديد التعاون يف البحث العلمي والتونولوجي وبنـاء  5( و)4املادتان )
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ـ  ( 05( إىل )2واد مـن ) القدرات واملساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية، وقد فصلت امل

أحوام تنفيذ بنود االتفاقية، طرق تبادل املعلومات ورفض تقدمي املعلومات أو املسـاعدة،  

استخدام البيانات الشخصية، شروط تبادل املعلومات واملواد السرية، محايـة املعلومـات   

ما خيـص   واملعلومات السرية، اللجنة التوجيهية املشتركة، النفقات، آلية تسوية النزاعات،

( طرق إجراء التعديالت على االتفاقية، 02املعاهدات واالتفاقيات األخرى، وبينت املادة )

( على األحوام اخلتامية لالتفاقية، إذ بينت أحوام بـدء النفـاذ   07وأخرًيا نصت املادة )

 وفترة التنفيذ واإللغاء.

 

هاب الدويل واجلرمية املنظمة ورأت اللجنة أن االتفاقية هتدف إىل التعاون ملوافحة اإلر     

بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات العقليـة والسـالئف   عرب الوطنية واإلجتار غري املشروع 

 بني حوومة مملوة البحرين وحوومة مجهورية اهلند. الويميائية

نه يلـزم  تبني أهنا ال تتعارض مع أحوـام الدسـتور،وأ   وباستعراض أحوام االتفاقية     

( من الدستور، فقـد  77عمااًل حلوم الفقرة الثانية من املادة )إأن تصدر بقانون  النفاذه

والـذي  مشروع قانون بالتصديق على االتفاقيـة،   أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين

األوىل التصديق على االتفاقيـة  املادة تضمنت  ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيت

 يذية.الثانية مادة تنفاملادة و
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مشروع قانون بالتصديق توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على ويف ضوء ذل       

على االتفاقية بني حوومة مملوة البحرين وحوومة مجهورية اهلند بشأن التعاون ملوافحـة  

اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع بالعقاقري واملخـدرات  

 وعلى ،م6102( لسنة 02ات العقلية والسالئف الويميائية، املرافق للمرسوم رقم )واملؤثر

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   79إعمااًل لنص املادة )      
 كل من: اختيار

ـًا.  األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري سعادة .6  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   حممد علي اخلزاعيالدكتور سعادة  .6  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــــــ

قانون، فـإن  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بني حكومة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن التعاون ملكافحة اإلرهاب الدويل 
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واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 .م6161( لسنة 61افق للمرسوم رقم )العقلية والسالئف الكيميائية، املر

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 األستاذ خالد حممد املسلم                                د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيس                                              لجنةالنائب رئيس 
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بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن التعاون ملكافحة اإلرهاب الدويل  مشروع قانون
 واملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، املرافق للمرسوم ريملشروع بالعقاقواجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري ا

 م6161( لسنة 61رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لديباجةا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
 

ة على قرار جملس النواب املوافق
( إىل كلمة املوافقتغيري كلمة )ب
( الواردة بعد عبارة بتاريخ)
 (.املوقعة يف مدينة نيوديلهي)

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة 
( اإلرهاب( لتصبح )االرهاب)

ووضع عالمة الترقيم الفاصلة بعد 

 الديباجة
   

إىل كلمة  (املوافق) كلمة تغيري
( الواردة بعد عبارة بتاريخ)
 .(املوقعة يف مدينة نيوديلهي)

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة 
( اإلرهاب( لتصبح )االرهاب)

ووضع عالمة الترقيم الفاصلة بعد 
 (.نصه،( لتصبح )نصهكلمة )

 الديباجة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

 
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

بني حوومة مملوة  االتفاقية وعلى
البحرين وحوومة مجهورية اهلند 

 اإلرهاببشأن  التعاون ملوافحة 
الدويل واجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية

 (.نصه،( لتصبح )نصهكلمة )
 

 نص الديباجة بعد التعديل:
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

بني حوومة مملوة  االتفاقية وعلى
البحرين وحوومة مجهورية اهلند 

 اإلرهاببشأن  التعاون ملوافحة 
الدويل واجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية

 

 
 نص الديباجة بعد التعديل:

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 البحرين.ملك مملكة 

 بعد االطالع على الدستور،
بني حوومة مملوة  االتفاقية وعلى

البحرين وحوومة مجهورية اهلند 
 اإلرهاببشأن  التعاون ملوافحة 

الدويل واجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية

 
 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
بني حوومة مملوة  االتفاقية وعلى

البحرين وحوومة مجهورية اهلند 
رهاب التعاون ملوافحة االبشأن  

الدويل واجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 بتاريخاملوقعة يف مدينة نيوديلهي 
 م،6105ديسمرب  6

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

 بتاريخاملوقعة يف مدينة نيوديلهي 
 م،6105ديسمرب  6

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

 بتاريخاملوقعة يف مدينة نيوديلهي 
 م،6105ديسمرب  6

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

املوقعة يف مدينة نيوديلهي املوافق 
 م،6105ديسمرب  6

الشورى وجملس النواب أقر جملس 
القانون اآليت نصه وقـد صـدقنا   

 عليه وأصدرناه:

 
 
 

  املادة األوىل
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب 

إىل كلمة  (املوافقتغيري كلمة )ب
الواردة يف السطر األخري  (بتاريخ)

 .من املادة
تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة 

 .(اإلرهاب( لتصبح )االرهاب)

 املادة األوىل
إىل كلمة  (املوافق) تغيري كلمة

السطر األخري ( الواردة يف بتاريخ)
 .من املادة

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة 
 .(اإلرهاب( لتصبح )االرهاب)
 
 

 املادة األوىل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

 
االتفاقية بني حوومة ُصودق على 

مملوة البحرين وحوومة مجهورية 
اهلند بشأن  التعاون ملوافحة 

الدويل واجلرمية املنظمة  اإلرهاب
عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية

 بتاريخاملوقعة يف مدينة نيوديلهي 
واملرافقة هلذا  م،6105ديسمرب  6

 .القانون
 

 

 ة بعد التعديل:املادنص 

االتفاقية بني حوومة ُصودق على 
مملوة البحرين وحوومة مجهورية 
اهلند بشأن  التعاون ملوافحة 

الدويل واجلرمية املنظمة  اإلرهاب
عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية

 بتاريخاملوقعة يف مدينة نيوديلهي 
واملرافقة هلذا  م،6105ديسمرب  6

 .القانون
 

 

 ة بعد التعديل:املادنص 

االتفاقية بني حوومة ُصودق على 
مملوة البحرين وحوومة مجهورية 
اهلند بشأن  التعاون ملوافحة 

الدويل واجلرمية املنظمة  اإلرهاب
عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملؤثرات 
 ،العقلية والسالئف الويميائية

 بتاريخاملوقعة يف مدينة نيوديلهي 
واملرافقة هلذا  م،6105ديسمرب  6

 .القانون
 
 

 
 

االتفاقية بني حوومة ُصودق على 
مملوة البحرين وحوومة مجهورية 

التعـاون ملوافحـة   اهلند بشأن  
رهاب الدويل واجلرمية املنظمة اال

عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 
بالعقاقري واملخدرات واملـؤثرات  
 ،العقلية والسـالئف الويميائيـة  
املوقعة يف مدينة نيوديلهي املوافق 

واملرافقة هلذا  م،6105ديسمرب  6
 .القانون



 

999 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

أحوام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

أحوام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.
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 م2016 نوفمبر 9التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 

بالتصديق على االتفاقية بين حكومة  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة اإلرهاب الدولي 

والمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير المشروع بالعقاقير 

( لسنة 16والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم )

  م.2016

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 9999مبر نوف 9بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(9د  9ص ل ت ق/ ف  989م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  رقم ) ( لسنة ) (

جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر 

الوطنية واالتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف 

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،م2016لسنة ( 16افق للمرسوم رقم )الكيميائية، المر

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

 واألمن الوطني.
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عقادت لجناة الشاؤون التشاريعية والقانونياة اجتماع اا م 2016 نوفمبر 9وبتاريخ     

وافاقاقيااة، وذلااك ب  ااور المااوكور،  ، حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانونالرابوو 

 المستشار القانوني بالمجلس.

لمبااد   إلى عدم مخالقاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

اناااول اللجناااة إلاااى أن مجلاااس الناااواة قااارر ا(ييااار كلماااة )الموافاااق( إلاااى كلماااة              

)بتاريخ( الواردة في الديباجة، إف أن كلماة الموافاق بقياى كماا ياي فاي ناا الديباجاة 

فحظى اللجنة اختالف في كتابة كلمة نيودل ي فاي مشاروع القاانون  كما بعد التعديل.

 وافاقاقية نقس ا.

 اللجنة:رأي 

بالتصديق على االتفاقية بين  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونارى اللجنة سالمة      

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة اإلرهاب 

الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير المشروع بالعقاقير 

( 16افق للمرسوم رقم )والسالئف الكيميائية، المروالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2016لسنة 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

بخصوص  تقرير لجنة الخدمات

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة 

والمؤسسات الخاصة الصادر 

( لسنة 56بالمرسوم بقانون رقم )

م، )المعد في ضوء االقتراح 6171

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(.
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 م.0261نوفمبر  20: التاريخ

 

  ( بشأن2تقرير جلنة اخلدمات رقم )

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر 

. )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 1191( لسنة 21رقم )باملرسوم بقانون 
 جملس الشورى(

 الفصل التشريعي الرابع- الثالث دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

 صادب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورىأسمل   

صلا م 3072 أاتوبس 33المؤسخ    ( 2ا3/ ص ل خ ت / ف 213يطاًبا بس م  

مشروع قانون اسامع وم ا شع بلج ع اليامات، والذي تم بموجب  تاليف اللج ع 

بتعديل بعض أدكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية وال قافية والويئات 

الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر 

ضوء االقتراح بقانون المقدم . )المعد في 6191( لسنة 06بالمرسوم بقانون رقم )

علا أن تتم اسامت  وصعااا تقسيس يتفمن سأي اللج ع بشأ    من مجلس الشورى(،

 .من تاسيي  ثالثع أمابيإليتم عسف  علا المجلس    موعا 

 



 

999 
 

 :إجراءات اللجنة- أوالا 

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفي  التكليف الم كور أعال 

 :التاليع المشسوع بقا ون المذاوس    االجتماعاتتااسمت اللج ع  (1)

 م.3072 أاتوبس 32( الم مقا بتاسيخ 3االجتماع   -

 م.3072 أاتوبس 27( الم مقا بتاسيخ 2االجتماع   -

 م.3072 و مبس  03( الم مقا بتاسيخ 3االجتماع   -

 

لمشأأسوع بقأأا ون موفأأوع البحأأس والاسامأأع علأأا لاسامأأت ا صعأأاا  اطلمأأت اللج أأع أث أأا   (2)

 :وه  )مرف (س قات تقسيس اللج ع المابق والتقسيس التاميل  األول للج ع م

 سأي لج ع الشؤون التشسيميع والقا و يع بمجلس الشوسى.  -

  ساس مجلس ال وا  ومس قات  بشأن مشسوع القا ون. -

 سأي وزاس  الممل والت ميع االجتماعيع.  -

 الشبا  والسيافع.شؤون سأي وزاس   -

  علا:اما اطلمت اللج ع 

 محافس اجتماعات اللج ع المابقع بشأن مشسوع القا ون. -

 م ا شات أدحا  المماا  األعفا     جلمع المجلس بيدوص مشسوع القا ون. -

 

 شاسك    االجتماع من األما ع المامع بالمجلس: (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدليمي ر مدمد عبدهللاالدكتو .6

 .المساعدالمستشار القانوني   العــــراديالسيد علي عبدهللا  .0

 .المساعدالمستشار القانوني    السيد مدمد أدــــــمد مدمــد .3

 

  والسيدة دانة أمين مس اللج ع، السيد أيوب علي طريف وتولا تحسيس تقسيس اللج ع

 أمين مس اللج ع المماعا. ابراهيم الشيخ
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ا: رأي اللجنـة:
ا
 ثانيــ

تااسمت اللج ع مشسوع القا ون وامتمسفت وج ات ال ظس الت  ااست   

أعفا  اللج ع والممتشاس القا و   لشؤون اللجان أدحا  المماا  حول  من  بل 

 .جميإ مس قات تقسيس اللج ع المابقعوالممتشاس القا و   المماعا، واطلمت علا 

حيس  دت  يتألف المشسوع بقا ون  فال عن الايباجع من ثالس مواا،  

( من القا ون 20م   علا أن يمتبال  ص الشقس  الثا يع من الماا    المادة األول 

لعضوية مجلس إدارة النادي أو االتداد  شح"وال يجوز أن يكون المربشقس  جايا  

من المشسوع بقا ون  المادة ال انية، وتفم ت "لرياضي منتمًيا ألي جمعية سياسيةا

"ويدظر الجمع : ت ( من ذات القا ون وه  ااآل3لماا   حذف الشقس  األييس  من ا

ختلفة إال بموافقة الوزير بين عضوية أك ر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية م

 ماا  ت شيذيع.المادة ال ال ة ،  يما جا ت "المختص

ي اف مشسوع القا ون صلا س إ القيا الياص بحظس الجمإ بين عفويع   

االتحاا السياف  واال تما  صلا الجمميات األهليع، واذلك س إ مجلس صااس  ال ااي أو 

صال  الحظس بشأن الجمإ بين عفويع أاثس من جمميع تممل    أ شطع  وعيع ميتلشع

. حيس صن الجمميات واأل ايع االجتماعيع والثقا يع وال يوات اليادع بموا قع الوزيس

تماعيع تشما المجال للاوااس اج مؤمماتالماملع    مياان الشبا  والسيافع، تمثل 

البشسيع للبذل والمطا ، وتمييس  اسات ا وم اسات ا    يامع المجتمإ، ومماسمع 

األ شطع السيافيع والثقا يع والييسيع والتطوعيع، مما يماهم    ت ميع المجتمإ 

 وال  وض بالوطن وماتمبات .

طالع علا وبما تااسس مشسوع القا ون وما جا  ب  من أهااف، وبما اال  

مسويات الج ات المم يع، تسى اللج ع أهميع الموا قع من حيس المباأ علا مشسوع 

، م  القا ون، مإ صجسا  بمض التمايالت، بما يتوا ق واألهااف المسجو  

ت ظيم عفويع الجمميات واأل ايع، حيس تسى اللج ع ب المتملقعواالعتباسات الممليع 
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ياف  س صااس  ال ااي أو االتحاا السأهميع س إ حظس الجمإ    عفويع مجل

 .واال تما  للجمميات األهليع

اتحاا مجلس صااس  عام جواز الجمإ بين عفويع أاثس من  اٍا أو  واذلك  

البحسي يع والاوااس المؤهلع ليامع األ ايع  لالمتشاا  من الطا اتسياف  واحا، 

التحااات السيافيع، واالتحااات، وعام تشتيت ج وا تلك الاوااس بين األ ايع وا

، اما لأل ايع واالتحااات السيافيعالتاتالت اال تيابيع    الجمميات المموميع وتجّ   

م  ا المسأ  شابع ويماهم ذلك الحظس    ا ماح المجال ال يساط اشا ات بحسي يع 

   مجالس صااسات األ ايع الوط يع واالتحااات السيافيع لدقل يبسات ا، البحسي يع 

 يد     ال  ايع    دالا األ ايع الوط يع واالتحااات السيافيع وم تمبي ا .وهو ما 

 فسوس اللج ع تسى  إن ، من القا ون ال ا ذ (3أما بشأن الشقس  األييس  من الماا      

صعاا  ديالت ا بحيس ياون حظس الجمإ بين عفويع أاثس من جمميع تممل    

وتماسض بين مدالا هذ  الجمميات،  وذلك الحتمال وجوا تاايلأ شطع متشاب ع، 

 .الت  تممل    أ شطع  وعيع ميتلشعوس إ الحظس عن الجمإ بين عفويع الجمميات 

   فو  ما تقام تود  اللج ع بالموا قع من حيس المباأ علا المشسوع   

بقا ون بتمايل بمض أحاام  ا ون الجمميات واأل ايع االجتماعيع والثقا يع وال يوات 

ماملع    مياان الشبا  والسيافع والمؤممات اليادع، الدااس بالمسموم اليادع ال

 ، "و قـًا للجاول المس ق".7191( لم ع 37بقا ون س م  

 

ا:ثالث
ا
 :مقرري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار  ـ

( من الالوحع الاايليع لمجلس الشوسى، اتشقت اللج ع علا 21صعماالً ل ص الماا   

 ايتياس ال من:

 مقرًرا أصليـًا.  الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجـــــي .6

 مقرًرا ادتياطًيا.  االستا  عبدالوهاب عبدالدسن المنصور .0
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ارابع
ا
 :توصية اللجنة :ـ

 

   فو  ما ااس من م ا شات وما أباي من آسا  أث ا  اسامع مشسوع   

 القا ون،  إن اللج ع تود  بما يل :

علس  المشسروع بقسانون بتعسديل بعسض أدكسام قسانون  ،من ديث المبسدأ ،الموافقة -

الجمعيات واألندية االجتماعية وال قافيسة والويئسات الخاصسة العاملسة فسي ميسدان 

( 06الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقسم )

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(. .6191لسنة 

 في الجدول المرف .تفصيالً الموافقة عل  مواد مشروع القانون كما وردت  -

 

 

 واألمر معروض عل  المجلس الموقر التخا  الالزم ،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                          نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 ندن دمد بن عيس  آل خليفة 

 اجةالديب

 

 

 

 

 

 

 اون تمايل

 الديباجة

تودأأأأأ  اللج أأأأأع بإفأأأأأا ع - 

( 01"القسسسانون رقسسسم )ممأأأما 

بشأن الجمعيسات  0225لسنة 

صلأأا ايباجأأع المأأاا   السياسسسية"

 لوسوا  بمشسوع القا ون.

 نص الديباجة بعد التعديل:

 فة ندن دمد بن عيس  آل خلي

 ملك مملكة البدرين.

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 ندن دمد بن عيس  آل خليفة 
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 ملك مملكة البدرين.

 بما االطالع علا الامتوس،

وعلأأأأأأأا  أأأأأأأا ون الجمميأأأأأأأات 

واأل ايأأع االجتماعيأأع والثقا يأأع 

وال يوأأات اليادأأع الماملأأع  أأ  

ميأأأأأأاان الشأأأأأأبا  والسيافأأأأأأع 

والمؤممأأات اليادأأع الدأأااس 

( 37بالمسمأأأوم بقأأأا ون س أأأم  

 ، وتمايالت ،7191لم ع 

 

 بما االطالع علا الامتوس،

وعلأأأأأأأا  أأأأأأأا ون الجمميأأأأأأأات 

واأل ايأأع االجتماعيأأع والثقا يأأع 

الماملأأع  أأ   وال يوأأات اليادأأع

ميأأأأأأاان الشأأأأأأبا  والسيافأأأأأأع 

والمؤممأأات اليادأأع الدأأااس 

( 37بالمسمأأأوم بقأأأا ون س أأأم  

 ، وتمايالت ،7191لم ع 

 (01وعلسسسسس  القسسسسسانون رقسسسسسم )

بشأن الجمعيسات  0225لسنة 

 ملك مملكة البدرين.

 بما االطالع علا الامتوس،

وعلأأأأأأأا  أأأأأأأا ون الجمميأأأأأأأات 

عيأأع والثقا يأأع واأل ايأأع االجتما

وال يوأأات اليادأأع الماملأأع  أأ  

ميأأأأأأاان الشأأأأأأبا  والسيافأأأأأأع 

والمؤممأأات اليادأأع الدأأااس 

( 37بالمسمأأأوم بقأأأا ون س أأأم  

 ، وتمايالت ،7191لم ع 

( لمأ ع 32وعلا القا ون س أم  
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أ أأس مجلأأس الشأأوسى ومجلأأس 

ال أأأوا  القأأأا ون اآلتأأأ   دأأأ ، 

 و ا دا  ا علي  وأداس ا :

 .السياسية

 

وسى ومجلس أ س مجلس الش

ال وا  القا ون اآلت   د ، 

 و ا دا  ا علي  وأداس ا :

بشأأأأأأأأأأأن الجمميأأأأأأأأأأات  3005

 المياميع.

 

أ أأس مجلأأس الشأأوسى ومجلأأس 

ال أأأوا  القأأأا ون اآلتأأأ   دأأأ ، 

علي  وأداس ا :و ا دا  ا  
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( من 12نص المادة )

( 06المرسوم بقانون رقم )

 الناف  6191لسنة 

 

 

 

 

 المادة األول 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األول 

 مقدمة المادة )األول (

 اون تمايل

 الفقرة ال انية –( 12مادة )

الموا قأأأأأع علأأأأأا مأأأأأا أوسا  - 

المشأأسوع بقأأا ون مأأن صلغأأا  

حظأأس الجمأأإ بأأين عفأأويع 

مجأأأأأأأالس صااس  ال أأأأأأأااي أو 

اا السيافأأأأأ  وبأأأأأين االتحأأأأأ

اال تمأأأأأا  صلأأأأأا الجمميأأأأأأات 

 المادة األول 

 المادة )األول ( مقدمة

 

 الفقرة ال انية –( 12مادة )

الموافقة علس  قسرار مجلسس - 

الموا قأأأأع علأأأأا مأأأأأا ب النسسسسواب

أوسا  المشأأأأسوع بقأأأأا ون مأأأأن 

صلغأأأأأأا  حظأأأأأأس الجمأأأأأأإ بأأأأأأين 

عفأأويع مجأأالس صااس  ال أأااي 

أو االتحأأأأأاا السيافأأأأأ  وبأأأأأين 

 المادة األول 

 

 

 ( 12مادة )
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 األهليع.

عأأأام الموا قأأأع علأأأا صلغأأأأا  - 

حظأأس الجمأأإ بأأين عفأأويع 

أاثأأأأأس مأأأأأن  أأأأأاٍا او اتحأأأأأاا 

سيافأأ  واحأأا، وبأأذلك يأأتم 

كمسا ال يجسوز صفا ع عباس   

الجمسسسع بسسسين عضسسسوية أك سسسر 

مسسسن نسسسادت أو اتدسسساد رياضسسسي 

 ( صلا   ايع الماا . وادد

الفقسسسسسسسرة صفأأأأأأا ع عبأأأأأأاس   - 

( صلأأأأأأأا الم أأأأأأأوان ال انيسسسسسسسة

 اال تما  صلا الجمميات األهليع.

الموافقة علس  قسرار مجلسس - 

مأأأأام الموا قأأأأع علأأأأا ب النسسسواب

صلغأأأأأأا  حظأأأأأأس الجمأأأأأأإ بأأأأأأين 

عفويع أاثس من  أاٍا او اتحأاا 

مأأأأإ صفأأأأا ع سيافأأأأ  واحأأأأا، 

اللج أأأع عبأأأاس  "مجلأأأس صااس " 

 بأأأأل عبأأأأاس  "صتحأأأأاا سيافأأأأ  

 ياأأأون الأأأ ص:وبأأأذلك واحأأأا" 

امأأأأا ال يجأأأأوز الجمأأأأإ بأأأأين  

ويع أاثأأأأأس مأأأأأن  أأأأأاٍا أو عفأأأأأ
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ُيمتبال ب ص الشقس  الثا يأع مأن 

( مأأأأأأأأن  أأأأأأأأا ون 20المأأأأأأأاا   

الجمميات واأل ايع االجتماعيأع 

والثقا يأأأأع وال يوأأأأات اليادأأأأع 

الماملأأأأع  أأأأ  ميأأأأاان الشأأأأبا  

والسيافأأأأأأأأأأأع والمؤممأأأأأأأأأأأات 

اليادأأأأع الدأأأأااس بالمسمأأأأوم 

( لمأأأأأأأ ع 37بقأأأأأأأا ون س أأأأأأأم  

 الشسع  للماا .

 

 

 

 

 

 

 

اتحأأأاا سيافأأأ   مجلسسسس إدارة

 .( صلا   ايع الماا واحا

عسسسدم الموافقسسسة علسسس  قسسسرار - 

إفأأأأأا ع ب مجلسسسسسس النسسسسسواب

( صلأا الفقسرة ال انيسةعبأاس   

، الم أأأأأوان الشسعأأأأأ  للمأأأأأاا 

وذلك لمام وجوا  قس  أولا 

    باايع الماا .
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 (:12مادة )

يدأأأأأأأاس بال ظأأأأأأأام األمامأأأأأأأ  

لأل ايأأأأأع  أأأأأساس مأأأأأن الأأأأأوزيس 

 الميتص.

جأأأوز أن ياأأأون المسشأأأا وال ي

لمفأأويع مجلأأس صااس  ال أأااي 

أو االتحأأأاا السيافأأأ  م تمًيأأأـا 

ألي جمميأأع ميامأأيع أو أهليأأع، 

امأأأأأا ال يجأأأأأوز الجمأأأأأإ بأأأأأين 

 ، ال ص اآلت :7191

 

 

 

 (:12مادة )

 

 

 

وال يجأأأوز أن ياأأأون المسشأأأا 

 )نص المادة بعد التعديل(

 الفقرة ال انية –( 12مادة )

 

 

 

وال يجأأأوز أن ياأأأون المسشأأأا 

لمفأأويع مجلأأس صااس  ال أأأااي 

أو االتحأأأأاا السيافأأأأ  م تمًيأأأأا 

كمسسسسا ال ألي جمميأأأأع ميامأأأأيع، 

يجسسسسوز الجمسسسسع بسسسسين عضسسسسوية 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (  12مادة )

 

 

 

 وال يجوز أن ياون المسشا

لمفويع مجلس صااس  ال ااي 

أو االتحاا السياف  م تمًيا 

ألي جمميع مياميع، اما ال 

يجوز الجمإ بين عفويع 

 

 ( 12مادة )

 

 

 

وال يجوز أن ياون المسشا 

  ال ااي لمفويع مجلس صااس

أو االتحاا السياف  م تمًيا 

ألي جمميع مياميع، اما ال 

يجوز الجمإ بين عفويع 
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عفويع أاثس من  أاٍا أو اتحأاا 

سياف  واحا. 

لمفأأويع مجلأأس صااس  ال أأأااي 

أو االتحأأأأاا السيافأأأأ  م تمًيأأأأا 

 ألي جمميع مياميع.

أك ر من نادت أو اتدساد رياضسي 

 وادد.

 مجلس إدارةأاثس من  اٍا أو 

اتحاا سياف  واحا. 

مجلس صااس  أاثس من  اٍا أو 

ا.اتحاا سياف  واح 

 (4مادة )

 

يشتسط    تأميس الجمميأع أن 

يوفأأأأأإ ل أأأأأا  ظأأأأأام ماتأأأأأو  

مو ـأأـإ عليـأأـ  مأأن المؤممأأين 

الذين يج  أال يقل عااهم عأن 

عشأأأأأأأس  أشأأأأأأأياص صذا اأأأأأأأان 

المؤممأأأأأأأأأأأأأأون أشيادأأأأأأأأأأأأأأا 

 المادة ال انية

 

ُتحأأأأذف الشقأأأأس  األييأأأأس  مأأأأن 

ا ون ( مأأأأأأأأأن  أأأأأأأأأ3المأأأأأأأأأاا   

الجمميات واأل ايع االجتماعيأع 

والثقا يأأأأع وال يوأأأأات اليادأأأأع 

الماملأأأأع  أأأأ  ميأأأأاان الشأأأأبا  

والسيافأأأأأأأأأأأع والمؤممأأأأأأأأأأأات 

 المادة ال انية

 

 دون تعديل

 المادة ال انية

عأأام الموا قأأع علأأا حأأذف - 

( 3الشقأأس  األييأأس  مأأن المأأاا   

مأأن  أأا ون الجمميأأات واأل ايأأع 

االجتماعيأأع والثقا يأأع وال يوأأات 

اليادأأأأع الماملأأأأع  أأأأ  ميأأأأاان 

الشأأأأأأأأأأأأأأأأأبا  والسيافأأأأأأأأأأأأأأأأأع 

والمؤممأأأأأأأأأأأأات اليادأأأأأأأأأأأأع، 

 المادة ال انية

 

األخيرة من المادة الفقرة 

(4): 
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 طبـيميـين. 

ويجأأ  أال يشأأتسك  أأ  تأمأأيس 

الجمميأأأأأأأأع أو ي فأأأأأأأأم صلأأأأأأأأا 

عفأأويت ا مأأن حاأأم عليأأ   أأ  

جسيمأأأأأأع ميلأأأأأأع بالشأأأأأأسف أو 

 األما ع صال صذا سا صلي  اعتباس . 

 

 

 

اليادأأأأع الدأأأأااس بالمسمأأأأوم 

( لمأأأأأأأ ع 37بقأأأأأأأا ون س أأأأأأأم  

7191. 

يحظأأس  وامأأتباال ا بأأ ص جايأأا

 يأأ  الجمأأإ بأأين عفأأويع أاثأأس 

مأأن جمميأأع تممأأل  أأ  أ شأأطع 

متشأأأاب ع، وس أأأإ الحظأأأس عأأأن 

الجمإ بأين عفأويع الجمميأات 

التأأ  تممأأل  أأ  أ شأأطع  وعيأأع 

 .ميتلشع

يسسسسستبدل بسسسسنص وعلسسسس   لسسسسك 

( 4خيرة من المسادة )الفقرة األ

 اآلتي: النص

ويحظس الجمإ بين عفويع 
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ويحظأأأس الجمأأأإ بأأأين عفأأأويع 

أاثأأأس مأأأن جمميأأأع تممأأأل  أأأ  

أ شأأأأأأطع  وعيأأأأأأع ميتلشأأأأأأع صال 

 .بموا قع الوزيس الميتص

أاثس من جمميع تممل    

متشاب ع.أ شطع  وعيع  

 

 

 

 

 

ويحظس الجمإ بين عفويع 

أاثس من جمميع تممل    

متشاب ع.أ شطع  وعيع  

 

 المادة ال ال ة المادة ال ال ة المادة ال ال ة المادة ال ال ة 
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علأأأا سوأأأيس مجلأأأس الأأأوزسا  

اأأل  يمأأا ييدأأ   –والأأوزسا  

ت شيأأأذ هأأأذا القأأأا ون، وُيممأأأل  –

بأأأ  اعتبأأأاًسا مأأأن اليأأأوم التأأأال  

لتأأأأاسيخ  شأأأأأس   أأأأ  الجسيأأأأأا  

 السمميع.

 

 دون تعديل

 

 دون تعديل 

 

علا سويس مجلس الوزسا  

ال  يما ييد   –والوزسا  

ت شيذ هذا القا ون، وُيممل  –

ب  اعتباًسا من اليوم التال  

اسيخ  شس     الجسيا  لت

السمميع. 
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 م9999مارس  9التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 

الموضوع: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 

م. )المعد في ضوء 1979( لسنة 21الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

 بة وبعد،تحية طي

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 9999فبراير  98بتاريخ      

مشروع  (، نسخة من9د  9ص ل ت ق / ف  989، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات 

والمؤسسات الخاصة، الصادر  الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة

م. )المعد في ضوء االقتراح بقانون 1979( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته ، المقدم من مجلس الشورى(

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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يعية والقانونياة اجتماع اا ، عقدت لجنة الشاؤون التشارم2016مارس  2وبتاريخ     

وذلك  و ساس مجلس ال وا  بشأ  ، ،القا ون، حيا اطلعى على مشروع الراب  عشر

 بحفوس الممتشاس القا و   بالمجلس.

 

لمبأاا   القا ونمشروع صلا عام ميالشع  –بما المااولع وال قا   –وا ت ت اللج ع       

 وأحاام الامتوس.

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية  ارى اللجنة سالمة     

االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة 

م. )المعد 1979( لسنة 21والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

من الناحيتين الدستورية ، رى(في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشو

 والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 


