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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون الخارجية لجنة تقرير 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية بين مملكة البحرين 

وروسيا االتحادية بشأن نقل 

المحكومة عليهم بعقوبات سالبة 

للحرية، المرافق للمرسوم رقم 

 .م2016( لسنة 24)
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  م2017يناير  31التاريخ : 

 

 الوطينللجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن احلادي عشر التقرير 

وروسيا  مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرينخبصوص 
 االحتادية بشأن نقل احملكوم عليهم بعقوابت سالبة للحرية

 م2016( لسنة 24املرافق للمرسوم رقم ) 
 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:

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

يناير  18املؤرخ يف ( 3د 4ف /ص ل خ أ/439رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

مشروع قانون ابلتصديق على والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2017

االحتادية بشأن نقل احملكوم عليهم بعقوابت سالبة وروسيا اتفاقية بني مملكة البحرين 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،م2016( لسنة 24املرافق للمرسوم رقم ) ،للحرية

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهاملالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 .م2017يناير  30الثامن املوافق اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  تدارست .1
 

موضةوع النظةر والة  مبشةروع القةانون اطلعت اللجنةة أننةاء دراسةتها علةى الوائةق املتعلقةة  .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

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

 (مرفق). االتفاقية املذكورة -

 

 كل من:  وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  .3

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -

رئـــــــــيف قســـــــــم االتفاقيـــــــــات ابإلدارة       السيد حممد عبدالرمحن احليدان .1
 القانونية.

 ابحث قانوين.        السيد يوسف يعقوب العباد  .2

 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -
 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونف اهلرمي  .1

   من إدارة الشؤون القانونية.   املستشار أسامة عبدالظاهر  .2

 من إدارة الشؤون القانونية. فيصل عبدالعزيز النجار  أول املالزم .3
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 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر -

 املستشار القانوين للوزارة.  الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة الدكتورة .1

 املستشار القانوين للوزارة.  السيد إمساعيل أمحد العصفور .2

علـــي حســــن ال والبـــة الـــدكتور شةةةارك يف اجتمةةةاع اللجنةةةة مةةةن األمانةةةة العامةةةة   لةةةس  -
 القانونـي لشـؤون اللجان.املستشـار 

 

 .عبدالل يف اسهي  لسيدةا توىل أمانة سةر اللجنة  -

 
 :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -اثنيــاا

مةةةةن قةةةةانون مشةةةةروع الجلنةةةةة الشةةةةؤون التشةةةةريعية والقانونيةةةةة مبجلةةةةس الشةةةةورى سةةةةالمة  رأت     

والقانونيةةةةة، كمةةةةا أوصةةةةت ون يكةةةةون التصةةةةويت علةةةةى مشةةةةروع القةةةةانون  الدسةةةةتورية النةةةةاحيتن

( مةةن الدسةةتور، 124 ألغلبيةةة املتبلبةةة لسةةران القةةانون ونةةر رجعةةي، اسةةتناد ا ألحكةةام املةةادة )

 . )مرفق(( من االتفاقية تنبوي على أنر رجعي17حيث إن املادة )

 

ــاااثلث  :رأي وزارة اخلارجية -ـ

ارة اخلارجيةةةةةة أن االتفاقيةةةةةة عةةةةةدف إىل التعةةةةةاون بةةةةةن الةةةةةدولتن يف جمةةةةةال القةةةةةانون وز  تبينةةةةة     

اجلنائي، وتسهيل عملية إعادة التأهيل االجتماعي لألشخاص احملكةوم علةيهم بعقةو ت سةالبة 

للحرية، وأن االتفاقية ال تنبوي على خمالفة ألحكةام الدسةتور أو القةوانن املعمةول مةا مبملكةة 
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( مةةن 37يلةة م لنفااهةةا أن تصةةدر بقةةانون عمةةال   كةةم الفقةةرة الثانيةةة مةةن املةةادة )البحةةرين، وأنةةه 

 )مرفق( الدستور.
           

ــاارابع  رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -ـــ

 لتصةديق علةى اتفاقيةة  أيدت وزارة العدل والشةؤون اإلسةالمية واألوقةاف مشةروع القةانون     

وبينةت  ،البحرين وروسيا االحتادية بشأن نقل احملكوم عليهم بعقةو ت سةالبة للحريةةبن مملكة 

وتسةةةةهيل عمليةةةةة إعةةةةادة  ،أمهيةةةةة االتفاقيةةةةة يف تبةةةةوير التعةةةةاون الةةةةدويل يف جمةةةةال القةةةةانون اجلنةةةةائي

 .التأهيل االجتماعي لألشخاص احملكوم عليهم بعقو ت سالبة للحرية
 

ــاا  :الداخلية رأي وزارة -خامسـ

، ووزارة العةةةةةةةدل والشةةةةةةةؤون اإلسةةةةةةةالمية توافةةةةةةةق رأي وزارة الدا ليةةةةةةةة مةةةةةةةع رأي وزارة اخلارجيةةةةةةةة  

يف بشةأن أمهيةة هةذال االتفاقيةة  ، ومع ما ورد يف مذكرة هيئةة التشةريع واإلفتةاء القةانوينواألوقاف

تبةةةوير التعةةةاون الةةةدويل يف جمةةةال القةةةانون اجلنةةةائي، وتسةةةهيل عمليةةةة إعةةةادة التأهيةةةل االجتمةةةاعي 

 لألشخاص احملكوم عليهم بعقو ت سالبة للحرية.

 
ــاا  :ةرأي اللجنــ -سادســــ

مةةع ممثلةةي وزارة اخلارجيةةة، وممثلةةي وزارة العةةدل املةةذكور  مشةةروع القةةانونتدارسةةت اللجنةةة      

زارة الدا ليةةةة، واملستشةةةار القةةةانوين لشةةةؤون اللجةةةان ممثلةةةي و و  ،والشةةةؤون اإلسةةةالمية واألوقةةةاف
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استعرضةةت مةةواد االتفاقيةةة كمةةا   ه،قةةرار جملةةس النةةواب ومرفقاتةةه بشةةأنعلةةى واطلعةةت  ،  لةةس

نبةةةا   (1) املـــادة بينةةةت، حيةةةث مـــادة( 20)مةةةن  –فضةةةال  عةةةن الديباجةةةة  – تةةةألفتوالةةة  

الةةواردة فيهةةا، يف  العامةةة أهةةم املصةةبلحات مةةن االتفاقيةةة (2املــادة ) عرفةةت، و تببيةةق االتفاقيةةة

نقةةل احملكةةوم علةةيهم وأوردت الةةاالت الةة  ليةة  رفةة  نقةةل شةةرو   (3) ةاملــاد تناولةةتحةةن 

فقد بينت السلبات املرك ية والسلبات املختصة يف تنفيذ هذال  (4) احملكوم عليهم، أما املادة

كةةةال البةةرفن بتةةةوفت معلومةةات للمحكةةةوم   (5املــادة ) فيمةةا أل مةةةت ،االتفاقيةةة يف كةةال البلةةةدين

قبةل دولةة اإلدانةة مبحتةوى هةذال االتفاقيةة،  إلضةافة  عليه الذي تسري  قه هةذال االتفاقيةة مةن

 تقدمي تعلى إجراءات ومتبلبا (6) املادةفيما نصت ، إىل اآلار القانونية املرتتبة على النقل

آلية توزيع املصاريف املرتتبة على النقل  (8و) (7) املاداتن وبينت النقل والرد عليها، طلبات

األحكةةام اخلاصةةة بتنفيةةذ العقوبةةة،  (13)حــ   (9) نمــ ادو املــوضةةحت وأ، وإجةةراءات النقةةل

وإعةةةادة النظةةةر يف الكةةةم، وإيةةةاء التنفيةةةذ، ، والعفةةةو اخلةةةاص، والعفةةةو العةةةام، واسةةةتبدال العقوبةةةة

وتعةديل الكةم أو إلئائةه،  إلضةافة إىل الكةم املتبةين لقاعةدة عةدم جةواز هاكمةة املةتهم مةةرتن 

أوردت الةاالت الة  تلتة م فيهةا السةلبة املرك يةة بدولةة فقد  (14املادة )عن اات الفعل، أما 

 التنفيةةةذ بتقةةةدمي املعلومةةةات املتعلقةةةة بتنفيةةةذ الكةةةم إىل السةةةلبة املرك يةةةة يف دولةةةة اإلدانةةةة، بينمةةةا

الكةةم اخلةةاص  لعبةةور، والةة  أجةةازت ألي طةةرف وفق ةةا لقوانينةةه أن علةةى  (15املــادة )نصةةت 

إقليمةه، إاا قةدم هةذا البلةب مةن البةرف اآل ةر  جييب طلب نقل الشخص احملكةوم عليةه عةر

املـادة  بينةت، بينمةا الذي اتفق مع دولة الثة على نقل هذا الشخص، وحةاالت رفة  العبةور
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املــواد مــن اللئةةات الواجةةب حتريةةر طلبةةات النقةةل والوائةةق الداعمةةة  ةةا، وأ ةةت ا نصةةت  (16)

ق الة مين لالتفاقيةة، وآليةة تسةوية على األحكام اخلتاميةة لالتفاقيةة، كةالتببي (20( ح  )17)

 .املنازعات، وتعديل االتفاقية، ود و ا حي  النفاا وانتهائها

إىل أنةةةه يتوجةةةب عنةةةد عةةةرن املشةةةروع بقةةةانون علةةةى املستشةةةار القةةةانوين للجنةةةة  أشةةةاروقةةةد      

( مةةةةن 17ا لةةةةس، أن يةةةةتم التصةةةةويت وغلبيةةةةة أعضةةةةاء ا لةةةةس، نظةةةةر ا ملةةةةا نصةةةةت عليةةةةه املةةةةادة )

( مةةن الدسةةتور 124يةةة بشةةأن نفةةاا هةةذال االتفاقيةةة ونةةر رجعةةي، وطبق ةةا ألحكةةام املةةادة )االتفاق

وال  تنص على: "ال تسري أحكام القوانن إال  على ما يقع من اتريخ العمل ما، وال يرتتةب 

عليها أنر فيما وقع قبل هذا التاريخ، وجيوز يف غت املواد اجل ائية النص يف القانون على سةران 

مةةه ونةةر رجعةةي، والةة  مبوافقةةة أغلبيةةة أعضةةاء كةةل مةةن جملةةس الشةةورى وجملةةس النةةواب أو أحكا

( مةةةةن الالئحةةةةة الدا ليةةةةة  لةةةةس 78ا لةةةةس الةةةةوطين  سةةةةب األحةةةةوال"، موضةةةةح ا أن املةةةةادة )

الشورى قد نصةت علةى: "جيةب أ ةذ الةرأي نةداء   السةم يف الةاالت اآلتيةة: أ. الةاالت الة  

 ...".يشرت  فيها أغلبية  اصة 

علةى رأي جلنةةة الشةةؤون التشةةريعية والقانونيةة مبجلةةس الشةةورى والةةذي  اطلعةةت اللجنةةةقةد و      

ا لسالمة مشروع القانون من النةاحيتن الدسةتورية والقانونيةة كمةا جةاء يف توصةيتها   ،جاء مؤكد 

ون يكةةةون التصةةةويت علةةةى مشةةةروع القةةةانون  ألغلبيةةةة املتبلبةةةة لسةةةران القةةةانون ونةةةر رجعةةةي، 

( من االتفاقية تنبوي على 17( من الدستور، حيث إن املادة )124استناد ا ألحكام املادة )

  .أنر رجعي
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وتسةهيل  ،ل القةانون اجلنةائيورأت اللجنةة أمهيةة االتفاقيةة يف تبةوير التعةاون الةدويل يف جمةا     

     ،عمليةةةةةة إعةةةةةادة التأهيةةةةةل االجتمةةةةةاعي لألشةةةةةخاص احملكةةةةةوم علةةةةةيهم بعقةةةةةو ت سةةةةةالبة للحريةةةةةة

أن  هةةةانةةةه يلةةة م لنفااأو و سةةةتعران أحكةةةام االتفاقيةةةة تبةةةن أيةةةا ال تتعةةةارن وأحكةةةام الدسةةةتور، 

أعةةدت هيئةةة ( مةةن الدسةةتور، فقةةد 37عمةةاال  لكةةم الفقةةرة الثانيةةة مةةن املةةادة )إصةةدر بقةةانون ي

- لفأيتةةةوالةةةذي ، املةةةذكور االتفةةةا مشةةةروع قةةةانون  لتصةةةديق علةةةى  التشةةةريع واإلفتةةةاء القةةةانوين

والثانيةة مةادة ، تفةا االاألوىل التصديق علةى  املادة تضمنت ،من مادتن -فضال  عن الديباجة

 تنفيذية.

مشروع قانون ابلتصديق على وعلى ال  توصي اللجنة  ملوافقة من حيث املبدأ على       

وروسيا االحتادية بشأن نقل احملكوم عليهم بعقوابت سالبة اتفاقية بني مملكة البحرين 

مواد املشروع كما وردت  واملوافقة على ،م2016( لسنة 24املرافق للمرسوم رقم ) للحرية

 يف اجلدول املرفق.

 
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـا سابعــــ
( مةةةن الالئحةةةة الدا ليةةةة  لةةةس الشةةةورى، اتفقةةةت اللجنةةةة علةةةى 39إعمةةةاال  لةةةنص املةةةادة )     

 ا تيار كل من:
 

ــاا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة .1  مقرراا أصليــ

 احتياطيـاا.مقرراا    إيلي خضوري دينا سعادة األستاذة اننسي .2
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ــاا  توصيـة اللجنـة: -اثمنــــ

قةةانون، فةةة ن مشةةروع اليف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية بني مملكة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
املرافق  عليهم بعقوابت سالبة للحريةوروسيا االحتادية بشأن نقل احملكوم البحرين 

 .م2016( لسنة 24للمرسوم رقم )

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

 

 واألمر معروض على اجمللف املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 خالد حممد جرب املسلم                                      د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيف                                                 لجنةالانئب رئيف 
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 م2017 يناير 23التاريخ: 
 

 

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

 
 

بالتصديق على اتفاقية بين مملكة  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

البحرين وروسيا االتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، 

 م.2016( لسنة 24المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

الصالح رئيس م، أرفق معالي السيد علي بن صالح 2017 يناير 18بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  440م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية  رقم ) ( لسنة ) (

( 24بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم )

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء إلى لجنة الشؤون  م،2016لسنة 

 المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقاادت لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة اجتماع ااا م 2017 يناااير 23وبتاااريخ     

، وذلاك بضواور المذكور، واالتفاقياة ، حيث اطلعت على مشروع القانونالثاني عشر

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   إلى عادم مخالفاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

، كمااا توصااي اللجنااة بااان يكااون التصااويت علااى مشااروع القااانون وأحكااام الدوااتور

( ماان 124باألغلبيااة المتبلبااة لسااريان القااانون باااسر رجعااي، اوااتنادةا ألحكااام الماااد  )

 ( من االتفاقية تنبوي على أسر رجعي. 17الدوتور، حيث إن الماد  )

 

 رأي اللجنة:

بالتصديق على اتفاقية بين  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة والمة      

مملكة البحرين وروسيا االتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، 

 من الناحيتين الدوتورية والقانونية.، م2016( لسنة 24المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 حكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريةقانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية بشأن نقل الممشروع 

 م2016( لسنة 24للمرسوم رقم )افق المر 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملف النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

نحنننن حمننند بنننن عيسنننى  ل  ليفنننة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

مملكىىن البيىىر   وعلىىى اتقية ىىن بىى   

وروسىىىىىى ي االتييد ىىىىىىن ب ىىىىىى     ىىىىىى  

الميكىىىىوي علىىىى اي بع وبىىىىي  سىىىىيلبن 

د سىمبر  15للير ن الموةعن بتىير   

2015، 

أةر مجلس ال ورى ومجلس ال واب 

ال ىىىي و  ا تىىى   دىىىق، وةىىىد دىىىدة ي 

 عل ق وأددر يه:

 الديباجة
 

 دو  تعد  

 الديباجة

 
 

 دو  تعد  

 الديباجة

     نحننننن حمنننند بننننن عيسننننى  ل  ليفننننة   

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلىىىى اتقية ىىىن بىىى   مملكىىىن البيىىىر   

وروسىىىىىى ي االتييد ىىىىىىن ب ىىىىىى     ىىىىىى   

الميكىىىىىوي علىىىىى اي بع وبىىىىىي  سىىىىىيلبن 

د سىىمبر  15للير ىىن الموةعىىن بتىىير   

2015، 

أةر مجلس ال ىورى ومجلىس ال ىواب 

ال ىىىي و  ا تىىى   دىىىق، وةىىىد دىىىدة ي  

 عل ق وأددر يه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملف النواب نصوص املواد كما أقرها

 األولىمادة ال

ىىى ودق علىىىى اتقية ىىىن بىىى   مملكىىىن د 

البيىىىر   وروسىىى ي االتييد ىىىن ب ىىى   

    الميكىوي على اي بع وبىي  سىيلبن 

د سىمبر  15للير ن الموةعن بتىير   

 ، والمراف ن لاذا ال ي و .2015

 األولىمادة ال
 

 دو  تعد  

 

 األولىمادة ال

 

 دو  تعد  

 األولىمادة ال

ىىىى ودق علىىىىى اتقية ىىىىن بىىىى   مملكىىىىن د 

البير   وروس ي االتييد ن ب      ى  

الميكىىىىىوي علىىىىى اي بع وبىىىىىي  سىىىىىيلبن 

د سىىمبر  15للير ىىن الموةعىىن بتىىير   

 ، والمراف ن لاذا ال ي و .2015

 الثانيةمادة ال

 

 
 

على رئ س مجلس الوزراء والىوزراء 

ت ق ذ هذا ال ي و ،  -ك  ف مي  خدق  –

و  عمىىى  بىىىق مىىى  ال ىىىوي التىىىيل  لتىىىير   

 الجر دة الرسم ن.  ره ف  

 الثانيةمادة ال

  إعىىىيدة دىىىود المىىىيدة علىىىى ال يىىىو

 الوارد أد يه.

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

على رئيس مجلس النوررا  والنوررا  

تنفين  ححكننام  نن ا  –كنل فيمننا ي صنن   –

 القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

  المواف ن على ةرار مجلس ال واب

الميدة على ال يو بإعيدة دود 

 الوارد أد يه.

 )نص المادة بعد التعديل(

على رئيس مجلس الوررا  والنوررا  

تنفين  ححكنام  ن ا  –كل فيما ي صن   –

 القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

 

 

 

 
 

على رئيس مجلس النوررا  والنوررا  

تنفين  ححكننام  نن ا  –كنل فيمننا ي صنن   –

 القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
 


