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 (1) ملحق رقم
 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

( 36المرسوم بقانون رقم )

م بشأن وقف 2015لسنة 

الحقوق والمزايا التقاعدية في 

حالة سحب الجنسية البحرينية 

إسقاطها أو التجنس  أو فقدها أو

 بجنسية دولة أجنبية دون إذن.
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 م2017 يوليو 04التاريخ: 

 

 (12تقرير جلنة اخلدمات رقم )

بشأن وقف احلقوق واملزايا  2015( لسنة 36خبصوص املرسوم بقانون رقم )
إسقاطها أو التقاعدية يف حالة سحب اجلنسية البحرينية أو فقدها أو 

 التجنس جبنسية دولة أجنبية دون إذن

 الفصل التشريعي الرابع-دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 مقدمــة:

صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح استلمت لجنة الخدمات كتاب 

يونيو  12( المؤرخ في 3د4/ ص ل خ ت/ف577رقم ) رئيس مجلس الشوووووووور 

المرسووووووم ب اقون ر م م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسةةةةةة ومناق ةةةةةة 2017

بشأن و ف الح وق والمزايا الت اعدية في حالة سحب الجقسية  2015( لسقة 36)

أن  على البحريقية أو ف دها أو إس اطها أو التجقس بجقسية دولة أجقبية دون إذن،

تتم دراسةةةةته وءبدام المت عات عليه وءعداد ت رير يترةةةةمن رأي اللجنة ب ةةةة نه ليتم 

 عرره على المجلس في موعد أقصاه ثتثة أسابيع من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 لتقفيذ التكليف المذكور أعاله  امت اللجقة باإلجراءات التالية:

 

في دور االنع اد العادي الثالث من تدارسةةةةةت اللجنة المرسةةةةةوم ب انون المذكور  (1)

 الفصل الت ريعي الرابع في االجتماعات التالية:

 تاريخ االجتماع ر م االجتماع

21 12/06/2017 

23 03/07/2017 

 

 اطلعت اللجنة، أثنام دراستها على االقتراح ب انون المذكور على: (2)

 )مرفق(رأي لجنة ال ؤون الت ريعية وال انونية بمجلس ال ورى.  .أ

 )مرفق(رأي لجنة   وق اإلنسان.  .ب

 )مرفق(رأي المؤسسة الوطنية ل  وق اإلنسان.  .ج

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرف اته. .د

 

 :كل من "23"وبدعوة من اللجنة للجهات المعنية  رر اجتماعها رقم  (3)

 وزارة شؤون الدفاع: -أ

رئيس ال ضاء العسكري ورئيس محكمة  العميد ح و ي د.يوسف راشد فليفل .1

 التمييز العسكرية.

 رئيس الشؤون ال اقوقية. الم دم ح و ي د. إبراهيم جوهر إبراهيم  .2
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 المحامي العام العسكري. الم دم ح و ي مازن عبدال ادر بوحمود  .3

 

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي: -ب

قووووائووووب الرئيس التقفيووووذي للشوووووووؤون  السيدة إيمان مصطفى المرباطي  .1

 التأميقية.

المدير التقفيذي للشؤون   عبدهللا العيسىالسيد عبدالعزيز  .2

 ال اقوقية.

 أخصائي معلومات أول.  السيدة لطيفة عبدهللا الزباري .3

 

 :شارك في االجتماع من األماقة العامة بالمجلس 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــــــي  .1

 المستشار القانوني المساعد. السيد محمــــــد أحمــــــد محـــــمد .2

 باحث قانوني. السيد محســــن علي الغــــريـــري  .3

 

  لسيدة واأمين سر اللجنة، السيد أيوب علي طريف تولى تحرير تقرير اللجنة

 .أمين سر اللجنة المساعد.  دانة إبراهيم الشيخ

 

ا 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( ملخص–ثانيــ

لجنة ال ؤون الت ريعية وال انونية بمجلس ال ورى في توصيتها ب  ن ذهبت 

 الم روع ب انون ءلى ستمته من النا يتين الدستورية وال انونية.
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ا 
ً
 )مرفق(:رأي جلنة حقوق اإلنسان ملخص–ثالثــ

ية الب رينية لعام  لدسةةةةةةةتور وعلى قانون الجنسةةةةةةة  1963بعد االطتع على ا

ب ةةةةة ن تنعيم معا ةةةةةات ومكاف ت  1975( لسةةةةةنة 13رقم )وتعديتته، وعلى ال انون 

الت اعد لموعفي ال كومة وتعديتته، وعلى قانون تنعيم معا ةةةةةةةات ومكاف ت الت اعد 

( 11لرةباط وأفراد قوة دفاع الب رين واممن العام، الصةادر بالمرسةوم ب انون رقم )

 مرسةةوم ب انونوتعديتته، وعلى قانون الت مين االجتماعي، الصةةادر بال 1976لسةةنة 

بإن ةةةةةام  2009( لسةةةةةنة 32وتعديتته، وعلى ال انون رقم ) 1976( لسةةةةةنة 24رقم )

صةةةندوق معا ةةةات ومكاف ت الت اعد معرةةةام مجلسةةةي ال ةةةورى والنواب والمجالس 

بالمواف ة  2007( لسةةةنة 10البلدية وتنعيم معا ةةةاتهم ومكاف تهم، وعلى ال انون رقم )

ءلى العهد الدولي الخاص بال  وق االقتصةةةادية على انرةةةمام  كومة مملكة الب رين 

 واالجتماعية والث افية، نفيدكم بما يلي:

 القصوص الدستورية وال اقوقية ذات الصلة:

م من  ستتتتتتلوة مملحة العحرين على ما يل   5نصتتتتتتتة ال(قرن الم من الما ن ا -1

تكفللا الللدولللة تحقيا الالللللللمللان اللتمللاعي ال حا للمواط ين  ي حللالللة ا

المرض أو العجز عن العما أو اليتم أو الترما أو البطالة، كما  الشلليخو ة أو

تؤّمن لهم  دمات التأمين اللتماعي والرعاية الصحية، وتعما على وقايتهم 

 م.من براثن الجها والخوف والفاقة

الملكية الخاصلللللللة م من الدستتتتتتلوة على أ  ا9وتنص ال(قرن الم من الما ن ا

 مصونة،...(.

م من العهد الدول  الخاص بالحقوق االقلصتتتا ية واالالماعية 9نصتتتة الما ن ا -2

نه  قافية على أ لدول األطراف  ي هذا العهد بحا كا شللللللخ   ي والث )تقر ا

 الالمان اللتماعي، بما  ي ذلك التأمي ات اللتماعية(.
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ومن ختل اسةةةةةةتعراو النصةةةةةةوص الدسةةةةةةتورية وال انونية المذكورة 

عهد الدولي الخاص بال  وق االقتصةةةةادية واالجتماعية أعته، واسةةةةتعراو ال

( لسةةةةنة 10والث افية الذي انرةةةةمت ءليه مملكة الب رين بموجب ال انون رقم )

، وبعد االطتع على المرسةةوم ب انون المذكور، وعلى رأي المؤسةةسةةة 2007

ع ما تتفق مالوطنية ل  وق اإلنسةةان المرفب ب رار مجلس النواب، فإن اللجنة 

رأي المؤسسة الوطقية لح وق اإلقسان بتضارب المرسوم ب اقون  ورد في

المذكور مع التزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بح وق اإلقسان الواردة في 

داً وت كيالعهد الدولي الخاص بالح وق اال تصوووووووادية واالجتماعية وال  افية، 

 للمبررات الواردة في رأي المؤسسة، نوجز ما يلي:

بقانو  على تدابير تمس الحق ف  الضما  االالماع ، األمر  انطوى المرسوم -1

الذي يهد  االستتتتتلقراة المعيالتتتتت  واالالماع ، وا  أموة لها تعلير بال  على 

 تملع األفرا  بالحقوق. 

لم ي(رق المرسوم بقانو  المذكوة بين حالة إسقاط الجنسية أو سحعها أو فقداا،  -2

ي عد قا عاً وقف الحقوق الل ها امي لدابير وةتب علي خاذ ال لة ات لدو ة، فمن حق ا

سية  ولة أخرى، ولحن ف  حالة  سية من تجنس بجن الالزمة ف  حالة سحب ان

إستتقاط الجنستتية ستتيف ي وقف الحقوق اللقاعدية إلى ابحتتراة بحقوق أستترته 

 ومن يعولهم.

يف ي تطعيق المرستتتتتتوم بقانو  إلى المستتتتتتتا، بحقوق اللير، ذل  أ  المعا   -3

الملقاعد مثالً ينلقل إلى المستتتتتتلحقين من أستتتتتترته، كاألةملة اللقاعدي بعد وفان 

مدو  ف   كانوا يعل ما  نات واألب واألم وابخون واألخوات ملى  ناء والع واألب

اللهم على اذا المعا  اللقاعدي، واو أمٌر لم يلطرق إليه المرسوم بقانو   معي

  ن منف  حالة وقف الحقوق اللقاعدية، وباللال  ستتتتتتيحرم افالء من االستتتتتتل(ا

 المعا  اللقاعدي ملى ما كانوا يعلمدو  عليه.

تعلعر الحقوق والمزايا اللقاعدية محصتتلة ارتتلراكات رتتهرية مستتلقطعة بنستتب  -4

معينة من ةاتب الموظف أو أار العامل، وا  حقوق مالية لابلة له ال يجوز 
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المستتا، بها أو وحتتعها محل المصتتا ةن، وباللال  فق  الوقف المالتتاة إليه ف  

وم بقانو  يالتتتتمل ما  فعه الملقاعد من ارتتتتلراكات ستتتتاام بها بناء على المرستتتت

األار الذي كا  يلقاحتتتتتتتا ، األمر الذي يف ي إلى االعلداء على حقه ف  اذ  

 األموال الل   فعها ويعد مساساً بحق الملحية الخاصة.

يف ي وقف الحقوق والمزايا اللقاعدية إلى إحداث خلل ف  االللزامات المالية  -5

قاعد من رتتعنه أ  يف ي إلى نزاعات مدنية بينه وبين األرتتخاص الطعيعيين للمل

أو االعلعاةيين أو الدولة، األمر الذي يمس االستتتتلقراة االالماع  والمعيالتتتت  

 لألفرا .

 

ا 
ً
 :رأي صندوق التقاعد العسكري ملخص–رابع

ءن المرسوم ب انون قد تبنّته ال يادة العامة ل وة دفاع الب رين، بسبب وجود 

فراغ ت ريعي تم مت عته في اآلونة امخيرة، وأثنام دراسة المرسوم ب انون كانت 

ال يادة العامة ل وة دفاع الب رين  ذرة جداً في دراسته وبامخص في موروع العنوان، 

أو وقف ال  وق  .2مان من ال  وق الت اعدية، ءما ال ر .1والسبب وجود رأيين؛ 

الت اعدية، وبعد ءجرام الدراسات المت نية است ر اممر على وقف ال  وق الت اعدية، 

بدالً  "الحرمانولم يتم امخذ بمن ى بعو الدول المجاورة في المنط ة التي فررت "

 اعدية."؛ من الوقف أخف وط ةً من  رمان ال خص من   وقه الت الو فمن "

ويعالج المرسوم ب انون ال االت التالية: س ب الجنسية أو الف د أو اإلس اط 

بسبب ال صول على جنسية أخرى، سواٌم أكان الموعف يعمل في ال طاع العسكري 

أم ال كومي المدني أم الخاص، كما ي مل المرسوم ب انون أيراً قانون الت اعد الخاص 

رام المجالس البلدية، وأهم ما يرتكز عليه ب عرام مجلسي ال ورى والنواب وأع

العدل ( من دستور مملكة الب رين، والذي نص على أن: "4المرسوم ب انون المادة )

أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة و  ى بين المواطقين، والحرية والمساواة 
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 واألمن والطمأقيقة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطقين

ة  اقون الجقسي"، كما أن المرسوم ب انون ينسجم مع دعامات للمجتمع تكفلها الدولة

ً مع م1963البحريقية لسقة   اقون الع وبات العسكري الصادر ، وينسجم أيرا

، ويتوافب كذلك مع ال وانين التي تم ءصدارها 2002( لسقة 34بالمرسوم ب اقون ر م )

عربي، والمرسوم ب انون يترمن أربع مواد، من قبل مجلس التعاون لدول الخليج ال

ومّما يسترعي النعر في أ كامه ما أوردته الف رة الرابعة من المادة امولى التي تنص 

يعاد صرف كافة الح وق والمزايا الت اعدية المو وفة اعتباراً من تاريخ على أن "

ت ية ة الثالثة ص"، فيما أعطت المادزوال الو ف المشار إليه في الف رتين الساب تين

لل ائد العام ل وة دفاع الب رين ووزير المالية إلصدار ال رارات التزمة لتنفيذ هذا 

 ال انون.

 

وهناك قوانين صادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتفب مع 

 ما جام به المرسوم ب انون، ومنها على سبيل المثال ال ال صر:

يُ رم العسكري من المعاش الت اعدي في ال االت التالية: )الدخول  دولة الكويت: .1

س وط  –في خدمة دولة أجنبية من غير ءذن سابب من آمر الجيش وال وات المسل ة 

 الجنسية أو س بها(.

ام وال اآلتية تكون سبباً في  رمان صا ب المعاش  المملكة العربية السعودية: .2

 أو المست ب للمعاش:

 ير جنسية المملكة العربية السعودية.ءذا تجنس بغ .أ

 ءذا استخدم في  كومة أجنبية من غير ءذن. .ب

ال يست ب الموعف معا اً ءذا كان انتهام الخدمة بسبب ف د الجنسية،  سلطنة عمان: .3

 كما يس ط ال ب في المعاش ءذا ف د الجنسية العمانية.

صا ب المعاش أو يُ رم من المعاش أو مكاف ة  دولة اإلمارات العربية المت دة: .4

 المؤّمن عليه ءذا ف د أو س طت منه جنسية الدولة.
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ءن من س بت جنسيته ال يعتبر مواطنا ب رينيا؛ بسبب زوال تلك الصفة 

بالس ب أو اإلس اط؛ وبذلك ال يست ب المعاش الت اعدي ءال بعد تص ي ه لورعه 

 ئد العام ل وة دفاعال انوني وهو استرداده الجنسية، والمرسوم ب انون قد أعطى ال ا

الب رين، ووزير المالية ال ب في دراسة ال االت، والنعر في  الة العوائل، ومن ثم 

ءصدار ال رارات المناسبة التي ال ترّر بمصل ة أفراد عائلة من س بت أو أس طت 

جنسيته )ممن ما زالوا م تفعين بجنسيتهم الب رينية(، عتوة على ذلك ثمة قوانين 

 مسرة وكفلت الرمان االجتماعي لهم.نّعمت   وق ا

 

ا 
ً
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:  ملخص–خامســ

ي تي المرسةةةةوم ب انون انسةةةةجاماً مع التعديتت التي أدخلت على قانون الجنسةةةةية 

 يث ءن التعديتت  2014( لسةةةةنة 21بموجب ال انون رقم ) 1963الب رينية لسةةةةنة 

امخيرة طالت  االت ف د وءسةة اط وسةة ب الجنسةةية ورةةوابطها وءجرامات التجنس 

صةةةةةرف  2015( لسةةةةةنة 36بجنسةةةةةية دول أجنبية، وقد ربط المرسةةةةةوم ب انون رقم )

ال  وق الت اعدية بتمتع المسةةت ب لها بالجنسةةية الب رينية طب اً م كام قانون الجنسةةية 

 الب رينية وتعديتته. 

 

ءن ال ّب في المعاش يعتبر   ا  خصيا للمت اعد ال ينت ل ءلى أفراد أسرته من 

لى ستُعالج بناًم ع -كما تم تبيانه  -زوجة وأبنام ءال بعد وفاته، وال االت المختلفة 

 المادة الثالثة من المرسوم ب انون عن طريب التئ ة وال رارات الوزارية. 
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كما أنه ءذا استلم صا ب المعاش   وقه دفعة وا دة بعد ءس اط جنسيته، فهذا 

اإلجرام لن يكون لصال ه على المدى البعيد؛ منه يكون بهذه الطري ة قد أنهى عتقته 

، بل اع أنه عند  رمانه من الجنسية يعل   ه الت اعدي معل اً أو بالصندوق الت اعدي

متوقفاً ءلى أن يزول سبب اإلي اف وتعاد له جنسيته، فإذا أعيدت له الجنسية لن ي صل 

 بعدها على أي معاش ت اعدي في  ال ءنهائه عتقته بالصندوق الت اعدي.

 

تم  تماعي، ءلى المبالغ التيوال تنعر الصناديب الت اعدية، من منعور التكافل االج

سدادها في الصناديب، وءنما تنعر ءلى المبلغ الت اعدي المست ب، والذي في بعو 

ام يان يفوق ما تم ت صيله، وهنالك  االت نادرة مثتً ل خص سّدد مبالغ اال تراك 

لمدة أربعين سنة، ويتوفى ويكون غير متزوج فت يوجد أ د يست ب استتم تلك المبالغ 

ً ل وانين ع نه فتؤول للصندوق الت اعدي، كما أن الدولة تكفل امسر الب رينية وف ا

 الرمان االجتماعي المطب ة في الدولة.

 

ا 
ً
 رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: )مرفق( ملخص–سادســ

ترى المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة الوطنية ل  وق اإلنسةةةةةةةان، ونعراً لعدم جواز التعديل على 

المرسةةةوم ب انون م ل الرأي مع التزامات المملكة التي المرسةةةوم ب انون، ترةةةارب 

يمليها عليها تصةةةةدي ها على العهد الدولي الخاص بال  وق االقتصةةةةادية واالجتماعية 

يا لتلتزامات الواجبة على امطراف  لدن فة ال دود ا ية، وبامخص عدم مخال والث اف

   وق المت اعد والغيروالذين منهم مملكة الب رين  اليا، والعمل على عدم المسةةاس ب

الذين أ ةةةةةةةارت لهم ال وانين المنعمة لل  وق والمزايا الت اعدية، وما يمكن أن ت دثه 

 تلك اآلثار من اختتل في االلتزامات ن و الغير.
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كما تبدي المؤسةةةسةةةة الوطنية قل ها ال ةةةديد من أن نفاذ هذا المرسةةةوم ب انون قد 

نتهك ال  وق وال ريات امسةةاسةةية يكون مدعاة إلصةةدار ت ةةريعات أخرى تمّس أو ت

لألفراد، ءذ أن صدور مثل هذه الت ريعات ستعّد ساب ة ال ت ف على  ب م دد، وءنما 

تستتبع المساس أو االنتهاك ل  وق أخرى متصلة، ذلك أن   وق اإلنسان تعتبر كتلة 

لدولي ل  وق بديهية في ال انون ا مات ال عّد من المسةةةةةةةل  وا دة ال تتجّزأ، وهو أمٌر ي

 اإلنسان، مما قد يرع المملكة مورع ال رج والرغوط في مجلس   وق اإلنسان.

ا 
ً
 رأي اللجنة:–سابعــ

تدارست اللجنة المرسوم ب انون وقرار مجلس النواب ب  نه، كما تم استعراو 

وجهات النعر التي دارت  وله من قبل أص اب السعادة أعرام اللجنة والمست ار 

والمست ار ال انوني المساعد، مع ممثلي صندوق الت اعد ال انوني ل ؤون اللجان 

 العسكري والهيئة العامة للت مين االجتماعي.

اطلعت اللجنة على رأي لجنة ال ؤون الت ريعية وال انونية بالمجلس والذي 

لى عمن النا يتين الدستورية وال انونية، و المرسوم ب انونجام مؤكًدا على ستمة 

 اإلنسان بالمجلس، والمؤسسة الوطنية ل  وق اإلنسان.رأي لجنة   وق 

ي ف المادة األولى( مواد،  يث تناولت أربعيت لف المرسوم ب انون من ديباجة و)    

 االت وقف ال  وق والمزايا الت اعدية سوام المست  ة أو التي  األولى وال اقيةف رتيها 

اطها أو نسية الب رينية أو ءس تست ب مست بت للمواطن الب ريني وذلك عند ف ده الج

س بها منه، وكذلك في  الة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية دون أخذ ءذن من 

وتعديتته، م، 1963وزير الداخلية وف اً لما نص عليه قانون الجنسية الب ريني لسنة 

أو دون أخذ ءذن الجهات المختصة في قوة دفاع الب رين وف اً لما نصت عليه المادة 

فيما يتعلب بالعسكريين  2002( لسنة 34( من قانون ال رام العسكري رقم )133)

 والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع الب رين.
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وي مل وقف ال  وق الت اعدية كافة المست  ين لل  وق والمزايا الت اعدية في 

 ال وانين التالية:

افآت اللقاعد لموظ(  بالع  تنظيم معارات ومح 1975م لسنة 13القانو  ةقم ا .أ

 الححومة.

قانو  تنظيم معارات ومحافآت اللقاعد لضعاط وأفرا  قون  فاع العحرين واألمن  .ب

 .1976م لسنة 11العام الصا ة بالمرسوم بقانو  ةقم ا

 .1976م لسنة 24قانو  اللعمين االالماع  الصا ة بالمرسوم بقانو  ةقم ا .ل

معارات ومحافآت اللقاعد ألعضاء  بقنالاء صندوق 2009م لسنة 32القانو  ةقم ا . 

 مجلس  الالوةى والنواب والمجالس العلدية وتنظيم معاراتهم ومحافآتهم.

من المرسوم ب انون، بت رير ءعادة  المادة األولىمن الف رة ال ال ة، وجامت      

صرف ال  وق والمزايا الت اعدية مرة أخرى عند زوال سبب الوقف، وذلك برد 

أو س بها منه، أو قيام  عنه ة مرة أخرى لمن ف دها أو تم ءس اطهاالجنسية الب ريني

المواطن الب ريني بتص يح ورعه ال انوني ءثر تجنّسه بجنسية دولة أجنبية دون ءذن 

من الجهات المختصة في مملكة الب رين، على أن يكون ءرجاع ال  وق والمزايا 

الت اعدية من تاريخ زوال سبب الوقف وليس ب ثر رجعي، ونعراً لكون المرسوم 

لمادة ا لعدد من ال وانين المعمول بها في مملكة الب رين، ف د نصت ب انون ي تي تعديتً 

ل ائد ا المادة ال ال ةعلى ءلغام أي نص يتعارو مع المرسوم ب انون، ومن ت  ال اقية

العام ل وة دفاع الب رين )فيما يتعلب بصندوق الت اعد العسكري(، ووزير المالية )فيما 

ءصدار ال رارات التزمة في معالجة كافة  يةصت يتعلب بباقي صناديب الت اعد( 

 مادة تنفيذية  المادة الرابعةال االت المتعل ة بتطبيب ال انون، فيما جامت 

صون المصل ة العليا لمملكة الب رين وأمنها ءلى ويهدف المرسوم ب انون 

الوطني، وسّد الفراغ الت ريعي ال اصل  اليا في قوانين مملكة الب رين، خصوصا 

صدور عدد من المراسيم وام كام ال رائية بإس اط الجنسية الب رينية عن عدد بعد 

من الخارجين عن ال انون المرتكبين لجرائم مخلة باممن العام، ءلى جانب ثبوت قيام 



116 

 

عدد من ام خاص سوام من المت اعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول 

 ل بها في مملكة الب رين، وءقامتهم فعت في تلك الدولأجنبية بالمخالفة لل وانين المعمو

امجنبية وخروعهم ل وانينها مما ال يبرر استمرارهم في االستفادة من أنعمة التكافل 

 االجتماعي في مملكة الب رين.

ءن ال  وق الت اعدية من المواريع التي ال ت تمل الت خير لذا كان من الرروري 

التي تنعم وقف صةرفها بسةبب ف د الجنسةية أو ءسة اطها االسةتعجال بإصةدار ام كام 

أو سةةةةةة بها من ختل مرسةةةةةةوم ب انون،  يث يتعلب اممر بالمصةةةةةةل ة العليا لمملكة 

الب رين وأمنها الوطني، فرت عن ررورة سد الفراغ الت ريعي ال اصل خصوصاً 

ن عدد عبعد صدور عدد من المراسيم وام كام ال رائية بإس اط الجنسية الب رينية 

من ام خاص ءلى جانب ثبوت قيام عدد من ام خاص بالتجنس بجنسية دول أجنبية 

بةةالمخةةالفةةة لل وانين المعمول بهةةا في مملكةةة الب رين، وءقةةامتهم فعت في تلةةك الةةدول 

امجنبية وخرةةةةةةةوعهم ل وانينها، وت دم العديد منهم بطلبات صةةةةةةةرف مسةةةةةةةت  اتهم 

سةةتفادة من أنعمة الت مين االجتماعي أرةة ى الت اعدية، و يث ءن اسةةتمرارهم في اال

مخالفاً للت ةةريعات ذات الصةةلة مما اسةةتوجب وجود نص قانوني صةةريح تسةةت ر معه 

المراكز ال انونية من جهة، ويعالج أ كام صةةةرف المسةةةت  ات الت اعدية في  الة ف د 

الجنسةةية أو ءسةة اطها أو سةة بها من جهة أخرى، ب يث يتسةةنى للجهات المعنية اتخاذ 

التدابير التزمة، وت ديداً اإلجرامات المتعل ة بت رير ال ب بصةةةةةةةرف المسةةةةةةةت  ات 

 الت اعدية من عدمه، وبناًم عليه صدر هذا المرسوم ب انون. 

 المرسوم ب اقون ر موبنام على ما ت دم، فإن اللجنة ترى ررورة المواف ة على  

الة سحب الجقسية بشأن و ف الح وق والمزايا الت اعدية في ح 2015( لسقة 36)

من  ، لما لهالبحريقية أو ف دها أو إس اطها أو التجقس بجقسية دولة أجقبية دون إذن

أهمية في صون المصل ة العليا لمملكة الب رين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ الت ريعي 

 ال اصل  اليا في قوانين مملكة الب رين.
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ا 
ً
 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي -ثامن

( من التئ ة الداخلية لمجلس ال ةةةةةةةورى، اتف ت اللجنة  39ءعماالً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

 م رًرا أصليـًا.  األستاذ قــــــــوار علــــــي المحمــود .1

 م رًرا احتياطيًا.  الدكتور مقصـــور محمــد سرحـــــان .2

 

ا 
ً
 توصية اللجنة:-تاسع

ب انون،  المرسةةومفي رةةوم ما دار من مناق ةةات وما أبدي من آرام أثنام دراسةةة 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 ( لسووووقة 36المواف ة على المرسوووووم ب اقون ر م )بشووووأن و ف الح وق  2015

والمزايا الت اعدية في حالة سووحب الجقسووية البحريقية أو ف دها أو إسوو اطها أو 

 .دون إذنالتجقس بجقسية دولة أجقبية 

 

 واألمر معروض على المجلس المو ر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل          نوار علي احملمود        

 رئيس جلنة اخلدمـات                              نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 م2017 يونيو 28اللاةيخ  

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

بشأن وقف الحقوق والمزايا  ا2015( لس ة 36المرسوا بقانون رقم ) الموضوع:

ة  قدها أو إسقاطها أو التج س بج سيالتقاعدية  ي حالة سحب الج سية البحري ية أو 

  دولة أل بية دون إذن.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أةفق 2017 يونيو 12بلاةيخ      

المرسوا بقانون  م، نسخة من3   4ص ل ت ق / ف  578، حمن كلابه ةقم االمجلس

بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية  ي حالة سحب  ا2015( لس ة 36رقم )

 ،دولة أل بية دون إذنالج سية البحري ية أو  قدها أو إسقاطها أو التج س بج سية 

إلى لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية، وذل  لمناقالله وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الخدمات.  
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لجنة الالتتتتتفو  اللالتتتتتريعية والقانونية ، عقدت ا2017 يونيو 28و  18  وبلاةيخ     

، حيث اطلعة على المرستتتوم العشلللرين والسلللابش والعشلللرينو السلللاد ها ياالماع

وذل  بحضتتتتوة المستتتتلالتتتتاة القانون   وقراة مجلس النواب بالتتتتعنه، قانو  المذكوة،ب

 بالمجلس.

 

 ئ لمعاقانو  المرستتتتتتوم بإلى عدم مخال(ة  –بعد المداولة والنقا   –وانلهة اللجنة       

 وأححام الدسلوة.

 

 

 رأي اللج ة:

بشلللللأن وقف  ا2015( لسللللل ة 36المرسلللللوا بقانون رقم )ترى اللجنة ستتتتتالمة   

الحقوق والمزايا التقاعدية  ي حالة سللحب الج سللية البحري ية أو  قدها أو إسللقاطها 

 ، من الناحيلين الدسلوةية والقانونية.أو التج س بج سية دولة أل بية دون إذن

 

 

 

 

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

التقرير التكميلي األول للجنة 

الخدمات بخصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 

( 15المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم  م1986لسنة 

السياحة، )المعد في ضوء 

االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس النواب(.
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 م2017 يوليو 03التاريخ: 

 

 لجنة اخلدمات بشأنل (1التكميلي رقم )تقرير ال

( لسنة 15مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
م بشأن تنظيم السياحة )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 1986

 جملس النواب(. 

 الفصل التشريعي الرابع- الثالث دور االنعقاد العادي

 :مقدمــة

الصالح  صاحب المعالي األستاذ علي بن صالحم أ ال 2017يونيو  14بتاريخ 

( ءلى لجنة الخدمات، 3د4/ ص ل خ ت / ف 580خطابًا برقم ) رئيس مجلس الشور 

يونيو  11( المنع دة بتاريخ 33أ ار فيه معاليه ءلى قرار المجلس الموقر في جلسته )

ديل بمشروع  اقون بتعم بالمواف ة على طلب اللجنة باسترداد الت رير الخاص 2017

م بشأن تقظيم السياحة )المعد 1986( لسقة 15 م )بعض أحكام المرسوم ب اقون ر

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة في ضوء اال تراح ب اقون الم دم من مجلس القواب(

بإعادة دراسة ومناق ة المواد المتب ية من م روع ال انون المذكور، على أن تتم 

لى عللجنة ت رير ا ليتم عرو اوءعداد ت رير يترمن رأي اللجنة ب  نه ادراسته

 المجلس الموقّر في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 لتقفيذ التكليف المذكور أعاله  امت اللجقة باإلجراءات التالية:

 ات:تدارست اللجنة الم روع ب انون المذكور في االجتماع (4)

 م.2017يونيو  12( المنع د بتاريخ 21)  -

 م.2017يونيو  19( المنع د بتاريخ 22) -

 م.2017يو ليو 03( المنع د بتاريخ 23) -

 

اطلعت اللجنة أثنام ءعادة دراسةةةةةتها لمواد الم ةةةةةروع ب انون مورةةةةةوع الب ث  (5)

 والدراسة على كل مما يلي:

م. 2017يونيو  11( المنع دة بتاريخ 33مرةةةةةةةبطة جلسةةةةةةةة المجلس رقم ) -

 )مرفق(

أ كام ال انون رقم بتعديل بعو 2015( لسةةةةةةنة 31المرسةةةةةةوم ب انون رقم ) -

بإن ةةةةةةام وتنعيم هيئة الب رين للمؤتمرات والمعارو  2006( لسةةةةةةنة 62)

 )مرفق( .ب  ن تنعيم السيا ة1986( لسنة 15والمرسوم ب انون رقم )

 )مرفق(رأي وزارة الصناعة والتجارة والسيا ة.  -

 

 19المنع د بتاريخ  (22) في اجتماع اللجنة رقموبدعوة من اللجنة،  ةةةةةةةةارك  (6)

 م كل من:2017يونيو 

 وزارة الصقاعة والتجارة والسياحة: .أ

تجووووارة  صاحب السعادة السيد زايد بن راشد الزياقي .1 ل وزير الصووووووووقوووواعووووة وا

 والسياحة.
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 وكيل الوزارة لشؤون التجارة.  دــــل المؤيــــــــادر خليــــــــــالسيد ق .2

 ال اقوقي.المستشار   ـــــــةد ليلـــــــــالد محمـــــــــالسيد خ .3

المسوووووووتشووووووووار ال وواقوقي ل طوواع   زالنــم غـــــيد عبدالحلـــــالسيد محم .4

 السياحة.

 

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض: .ب

 الشيخ  الد بن حمود آل  ليفة     الرئيس الت فيذي للهيئة. .1

 

  ارك في االجتماع من اممانة العامة بالمجلس: (7)

المستشار القانوني لشؤون   يـــــالدكتور محمد عبدهللا الدليم .1

 اللجان.

 .المساعدالمستشار القانوني   الســــيد محمـــد أحمــد محمـــــد .2

 الباحث القانوني.  الســــيد محسن علــــي الغريري .3

 

السيدة وأمين سر اللجنة، السيد أيوب علي طريف وتولى تحرير تقرير اللجنة 

 أمين سر اللجنة المساعد. دانة ابراهيم الشيخ

 

ا 
ً
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: )مرفق(-ثانيـ

( 31المرسوم ب اقون ر م )بين سعادة وزير الصناعة والتجارة والسيا ة أن 

بإقشوووواء وتقظيم  2006( لسووووقة 62بتعديل بعض أحكام ال اقون ر م )2015لسووووقة 

( لسوووووووقوووة 15هيئوووة البحرين للمؤتمرات والمعوووارض والمرسووووووووم ب ووواقون ر م )

دمج قطاع السيا ة ب طاع المعارو ت ت معلة وا دة؛  بشأن تقظيم السياحة1986

المجلس امعلى للسةةةةةةةيا ة، وكذلك ألغى هيئة المذكور ألغى مرسةةةةةةةوم ال انون كما 
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الب رين للمؤتمرات والمعارو واسةةةةةةةتبدلها بهيئة الب رين للسةةةةةةةيا ة والمعارو، 

 ةةراف والرقابة على الهيئة، ويتولى الوزير المختص ب ةةؤون الصةةناعة والتجارة اإل

ويكون للهيئة مجلس ءدارة ي ةةةةةةكل برئاسةةةةةةة وزير الصةةةةةةناعة والتجارة والسةةةةةةيا ة 

وعرةةوية أ ةةخاص من ذوي الخبرة، وتكون الهيئة مسةةت لة ءداريا وماليا، بينما يكون 

 دور الوزير اإل راف والرقابة على الهيئة ف ط.

زارة وفصلها عن الث افة قد كما أ ار سعادة الوزير ءلى أن دمج السيا ة بالو

تبعه ن ل موعفين من قطاع آلخر جرت ختله مبا ثات مع ديوان الخدمة المدنية 

 أخذت وقتًا طويت.

وبين سةةةةعادة الوزير اهتمام الوزارة بسةةةةيا ة المؤتمرات والمعارو إلعهار 

الوجه السةةةةةيا ي واالقتصةةةةةادي للمملكة، وأن بين السةةةةةيا ة والمؤتمرات والمعارو 

مازجً  ًيا وءداريا مع  اكبيرً  ات مال ئة عن الوزارة  هذا تم دمجهما مع اسةةةةةةةت تل الهي ول

 التنسيب واال راف الدائم في المهام.

( من م ةةروع ال انون لتكون 2وقد أكد سةةعادة الوزير على تعديل المادة رقم )

 كالتالي:

سيا ية ءال بترخيص من ) سيال يجوز مزاولة أعمال الخدمات ال حة اهيئة البحرين لل

الوزير ، ويصةةةةةةةةدر ب ةةةةةةةروط وءجرامات الترخيص وبتجديده قرار من والمعارض

، مبينا أن قرار مجلس النواب الوارد بالت رير قد أخط  المختص بشوووووووؤون التجارة(

عتم كالمسةةميات النافذة عتم ووزير اإلل انون النافذ  يث أورد وزارة اإلبمسةةميات ا

  اليًا. 

 

ا
ً
 :ياحة واملعارضرأي هيئة البحرين للس- ثالث
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الرئيس التنفيذي لهيئة الب رين  سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفةبيّن 

هيئة الب رين للسيا ة ( من ال انون، ب ن 2ب  ن المادة )للسيا ة والمعارو 

والمعارو أن ئت ب انون، وهي منفصلة وال تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسيا ة 

( لسقة 31المرسوم ب اقون ر م )وءن كان الوزير يرأسها، وذلك  سب ما نص عليه 

بإقشاء وتقظيم هيئة  2006( لسقة 62بتعديل بعض أحكام ال اقون ر م )2015

بشأن 1986( لسقة 15ر م ) البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم ب اقون

 .تقظيم السياحة

ا 
ً
 رأي اللجنـة:-رابعـ

تدارست اللجنة المواد المعادة من م روع ال انون واستعررت وجهات النعر 

التي دارت  ولها من قبل أعرام اللجنة والمست ار ال انوني ل ؤون اللجان 

والتجارة والسيا ة والمست ار ال انوني المساعد، واطلعت على رأي وزارة الصناعة 

ن دعتهما اللجنة الجتماعها، وعلى تيوعلى رأي هيئة الب رين للسيا ة والمعارو والل

( لسنة 62بتعديل بعو أ كام ال انون رقم ) 2015( لسنة 31المرسوم ب انون رقم )

بإن ام وتنعيم هيئة الب رين للمؤتمرات والمعارو والمرسوم ب انون رقم  2006

( 33مربطة جلسة المجلس رقم ) ن تنعيم السيا ة، وعلى ب  1986( لسنة 15)

 م.2017يونيو  11المنع دة بتاريخ 

خلصةةةةت اللجنة، بعد ءعادة تدارسةةةةها للمواد المعادة من م ةةةةروع ال انون وقد 

( من م روع ال انون 2ى ءعادة صياغة المادة )المواف ة علالتوصية بالمذكور ءلى 

وزارة الصوووووووقاعة راخيص بال انون من "باسةةةةةةةتبدال الجهة المخولة بإصةةةةةةةدار الت

 "، وذلك لتتوافب معهيئة البحرين للسياحة والمعارض"، ءلى "والتجارة والسياحة

بتعديل بعض أحكام ال اقون  2015( لسقة 31المرسوم ب اقون ر م )ما نص عليه 

بإقشووووووواء وتقظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض  2006( لسوووووووقة 62ر م )

 .بشأن تقظيم السياحة 1986( لسقة 15ر م ) والمرسوم ب اقون
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 من مكرًرا(11)المادة  توصي بالمواف ة على ءعادة صياغةكما أن اللجنة 

 وذلك  سب الجدول المرفب بت رير اللجنة.ال انون م روع 

ا 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-خامسـ

لمجلس ال ورى، اتف ت اللجنة على ( من التئ ة الداخلية 39ءعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 م رًرا أصليـًا.  األستـــــاذ قـــــــــــوار علـــــي المحمود -1

 م رًرا احتياطيًا.  ــــزــــــة رمـــــزي فايـــــاذة هالــــاألست -2

ا 
ً
 توصية اللجنة:-سادس

ال انون،  في رةةوم ما دار من مناق ةةات وما أبدي من آرام أثنام دراسةةة م ةةروع

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

المواف ة على المواد المعادة من مشروع ال اقون كما وردت تفصيالً في الجدول  -

 المرفق.

 

 واألمر معروض على المجلس المو ر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                         نوار علي احملمود       

 رئيس جلنة اخلدمـات              نائب رئيس جلنة اخلدمات      
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 المشروعمسمى 

م ةةةةروع قانون بتعديل بعو 

أ كام المرسةةةةةةةوم ب انون رقم 

ب ةةةةةة ن  1986( لسةةةةةةنة 15)

 تنعيم السيا ة.

 مسمى المشروع

م ةةةةروع قانون بتعديل بعو 

أ كام المرسةةةةةةةوم ب انون رقم 

ب ةةةةةة ن  1986( لسةةةةةةنة 15)

 تنعيم السيا ة.

 مسمى المشروع

م ةةةةروع قانون بتعديل بعو 

أ كام المرسةةةةةةةوم ب انون رقم 

ب ةةةةةة ن  1986لسةةةةةةنة ( 15)

 تنعيم السيا ة.

 مسمى المشروع

م ةةةةروع قانون بتعديل بعو 

أ كام المرسةةةةةةةوم ب انون رقم 

ب ةةةةةة ن  1986( لسةةةةةةنة 15)

 تنعيم السيا ة.

 (الديباجة) 

 

 

 

 

 (الديباجة)

قرر المجلس ءرةةةافة  -1

بعةةةةد  وتعووووديالتووووه"كلمةةةةة "

المرسةةةةةوم ب انون الوارد فيه؛ 

يه،  عديل عل لورود أكثر من ت

 مع تغيير ما يلزم.

 (الديباجة)

 توصةةةةةي اللجنة بالمواف ة -1

على قرار مجلس النواب 

إرةةةةةةةةةةةافةةةةة كةةةةلةةةةمةةةةة بةةةة

بةةةةعةةةةد  وتووووعووووديووووالتووووه""

المرسةةةةةةوم ب انون الوارد 

من  فةيةةةةه؛ لةورود أكةثةر 

 (الديباجة)
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووووواقووووووون  ةةةةةةذف  -2

اإلجراءات الجقائية الصوووووادر 

( 46بالمرسوووم ب اقون ر م )

، الوومووعوووودل 2002لسووووووووقووووة 

قة 41بال اقون ر م ) ( لسووووووو

، اكتفاًم بالنص ال الي 2005

بالرةةبطية ال رةةائية، الخاص 

( من ال ةةانون 9وهو المةةادة )

 النافذ.

 

 

 

 

تعديل عليه، مع تغيير ما 

 يلزم.

تةةوصةةةةةةةةي الةةلةةجةةنةةةةة  -2

على قرار مجلس  بةةةالمواف ةةةة

 وووواقووووون  ةةةةذف الةةةةنةةةةواب بةةةة

اإلجراءات الجقائية الصوووووادر 

( 46بالمرسوووم ب اقون ر م )

، الوومووعوووودل 2002لسووووووووقووووة 

قة 41بال اقون ر م ) ( لسووووووو

، اكتفاًم بالنص ال الي 2005

الخاص بالرةةبطية ال رةةائية، 

( من ال ةةانون 9وهو المةةادة )

 النافذ.

 )قص الديباجة بعد التعديل(
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

قحن حموووود بن عيسوووووووى آل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 

 بعد االطتع على الدستور،

 )قص الديباجة بعد التعديل(

قحن حموووود بن عيسوووووووى آل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 بعد االطتع على الدستور،

وعلى المرسوم ب انون رقم 

ب  ن  1986( لسنة 15)

 وتعديالته،تنعيم السيا ة، 

 

 

 

 

قحن حموووود بن عيسوووووووى آل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 

 بعد االطتع على الدستور،

وعلى المرسوم ب انون رقم 

ب  ن  1986( لسنة 15)

 وتعديالته،تنعيم السيا ة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قحن حموووود بن عيسوووووووى آل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 

 االطتع على الدستور،بعد 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وعلى المرسوم ب انون رقم 

ب  ن  1986لسنة  (15)

تنعيم السيا ة، المعّدل 

( 12بالمرسوم ب انون رقم )

 ،1994لسنة 

وعلى قانون اإلجرامات 

الجنائية الصادر بالمرسوم 

( لسنة 46ب انون رقم )

، المعدل بال انون رقم 2002

 ،2005( لسنة 41)

أقر مجلس ال ةةةورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

أقر مجلس ال ورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

أقر مجلس ال ورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

وعلى المرسوم ب انون رقم 

ب  ن  1986( لسنة 15)

 وتعديالته،تنعيم السيا ة، 

 

 

 

 

 

أقر مجلس ال ورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 (المادة األولى)

يعمل ب  كام هذا ال انون 

ويلغى كل نص يخالف 

 أ كامه.

 (األولىالمادة )

 ذف المادة قرر المجلس 

اكتفاًم ب اعدة أن ال انون 

الت ب يلغي ال انون السابب، 

ً ب ن المادة التنفيذية  علما

)الثالثة من الم روع ب انون( 

قد ترّمنت تنفيذ ال انون من 

اليوم التالي لتاريخ ن ره في 

الجريدة الرسمية، ويُراعى 

ءعادة ترقيم المادتين 

 الت  تين.

 (دة األولىالما)

توصي اللجنة بالمواف ة على 

 ذف قرار مجلس النواب ب

المادة اكتفاًم ب اعدة أن ال انون 

الت ب يلغي ال انون السابب، 

ً ب ن المادة التنفيذية  علما

)الثالثة من الم روع ب انون( 

قد ترّمنت تنفيذ ال انون من 

اليوم التالي لتاريخ ن ره في 

الجريدة الرسمية، ويُراعى 

عادة ترقيم المادتين ء

 الت  تين.
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 )المادة ال اقية( 

 

 

 

 م دمة المادة( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )المادة ال اقية(

إعادة المادة األولى بعد 

 التر يم

 

 م دمة المادة( )

 :قرر المجلس اآلتي 

 

 

من نا ية الصةةةةةةياغة  -

الت ةةريعية، ترى اللجنة أنه ال 

ين   اجة السةةةةةةةت داث نصةةةةةةةّ

جديدين، ويُ ترح أن تنصةةةةةةّب 

مادتين ) عديتت على ال ، 2الت

 )المادة ال اقية(

المادة األولى بعد إعادة 

 التر يم

 

 م دمة المادة( )

  توصي اللجنة

بالمواف ة على قرار مجلس 

 النواب  ول المادة كاآلتي:

من نا ية الصةةةةةةياغة  -

الت ةةريعية، ترى اللجنة أنه ال 

ين   اجة السةةةةةةةت داث نصةةةةةةةّ

جديدين، ويُ ترح أن تنصةةةةةةّب 

مادتين ) عديتت على ال ، 2الت

 (األولى)المادة 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

تراف ءلى المرسوم ب انون 

ب  ن  1986( لسنة 15رقم )

تنعيم السيا ة مادتان جديدتان 

( 9( مكرراً و )1برقمي )

 مكرراً نصهما اآلتي:

 

مةةكةةرراً( الةةمةةوجةةودتةةيةةن  11

 رمن ال انون النافذ.

مادة  - مة ال يل م د ت و

من صةةةةةةةيغة اإلرةةةةةةةةافة ءلى 

االسةةتبدال، وذلك على صةةيغة 

 الن و الوارد أدناه.

)قص م دمة المادة بعد 

 التعديل(

، 2يُستبدل بقصَّي المادتين )

المرسوم  مكرراً( من 11

( لسنة 15ب انون رقم )

 ب  ن تنعيم السيا ة 1986

 :وتعديالته، القصان اآلتيان

 

مةةكةةرراً( الةةمةةوجةةودتةةيةةن  11

 رمن ال انون النافذ.

مادة  - مة ال يل م د ت و

من صةةةةةةةيغة اإلرةةةةةةةةافة ءلى 

صةةيغة االسةةتبدال، وذلك على 

 الن و الوارد أدناه.

)قص م دمة المادة بعد 

 التعديل(

، 2يُستبدل بقصَّي المادتين )

المرسوم  مكرراً( من 11

( لسنة 15ب انون رقم )

 ب  ن تنعيم السيا ة 1986

 :وتعديالته، القصان اآلتيان
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (1مادة )

)أ( ي صد بالخدمات السيا ية 

في تطبيب أ كام هذا ال انون 

 ما يلي:

الفنادق والنزل -

 واالسترا ات.

المطاعم المخصصة  -

 للخدمات السيا ية.

ال  ب المفرو ة بإيجار -

 يومي أو أسبوعي

مكاتب و ركات السيا ة -

 والسفر والن ل السيا ي.

 ( مكرًرا )مضافة(1مادة )

في تطبيب أ كام هذا ال انون، 

يكون للكلمات والعبارات 

التالية المعاني المبينة قرين 

كل منها ما لم ي تو سياق 

 النص ختف ذلك:

: السلطة المختصة -1

الوزير المختص أو رئيس 

المؤسسة أو الهيئة العامة أو 

الجهاز المختص ب ئون 

السيا ة الذي تكون له 

صت ية تخويل صفة م مور 

 الربط ال رائي.

 )مضافة( ( مكرًرا1مادة )

  قرر المجلس  ذف

المادة الم ترح است داثها 

ب انون؛ بموجب الم روع 

 وذلك للمبررين التاليين:

 

 

ءن الفراغ المتعلب  -1

بالسلطة المختصة ل ؤون 

ً بعد  السيا ة لم يَعُْد قائما

صدور المرسوم ب انون رقم 

، والذي 2015( لسنة 31)

 ّدد في الف رة امولى من 

 )مضافة( ( مكرًرا1مادة )

  توصي اللجنة

بالمواف ة على قرار مجلس 

 ذف المادة الم ترح النواب ب

است داثها بموجب الم روع 

ب انون؛ وذلك للمبررين 

 التاليين:

ءن الفراغ المتعلب  -1

بالسلطة المختصة ل ؤون 

ً بعد  السيا ة لم يَعُْد قائما

صدور المرسوم ب انون رقم 

، والذي 2015لسنة ( 31)

 ّدد في الف رة امولى من 

الوزارة ( منه )2المادة )
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

متاجر المصنوعات الم لية  -

 الت ليدية.

ءدالم السياح خدمات  -

 والمر دين السيا يين.

)ب( أي ن اط آخر يريفه 

وزير اإلعتم للخدمات 

السيا ية بعد مواف ة مجلس 

 الوزرام.

كما ي صد بالمواقع السيا ية 

في تطبيب أ كام هذا ال انون 

امراري والمياه وامبنية التي 

يصدر بت ديدها قرار من 

وزير اإلعتم بنام على 

مأمور الضبط  -2

: الصفة التي تمنح ال ضائي

للموعف بموجب ال روط 

والصت يات والواجبات 

المنصوص عليها في المواد 

( و 45( و )44( و )43)

( و 48( و )47( و )46)

( من قانون 50( و )49)

جنائية الصادر اإلجرامات ال

( 46بالمرسوم ب انون رقم )

وذلك بالنسبة  2002لسنة 

للجرائم التي ت ع بالمخالفة 

م كام المرسوم ب انون رقم 

ب  ن  1986( لسنة 15)

الوزارة ( منه )2المادة )

الوزير ( و)المختصة

 ( ب ؤون السيا ة.المختص

بخصوص تعريف   -2

(، مأمور الضبط ال ضائي)

ارت ت اللجنة عدم ءيراد 

تعريف ب  نها؛ من موروع 

الربطية ال رائية قد عالجه 

( 9ال انون النافذ في المادة )

منه، وال يوجد  اجة لتعريف 

م مور الربط ال رائي، سيّما 

وأن أ كام الربطية ال رائية 

قد نعمها قانون اإلجرامات 

الوزير ( و)المختصة

 ( ب ؤون السيا ة.المختص

بخصوص تعريف   -2

(، مأمور الضبط ال ضائي)

ارت ت اللجنة عدم ءيراد 

تعريف ب  نها؛ من موروع 

الربطية ال رائية قد عالجه 

( 9ال انون النافذ في المادة )

جد  اجة لتعريف منه، وال يو

م مور الربط ال رائي، سيّما 

وأن أ كام الربطية ال رائية 

قد نعمها قانون اإلجرامات 

 43الجنائية النافذ وف اً للمواد )

-50.) 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

امعلى اقتراح من المجلس 

للسيا ة وبعد مواف ة مجلس 

  الوزرام

 

تنعيم السيا ة وال رارات 

 الصادرة تنفيذا له.

 43) دالجنائية النافذ وف اً للموا

-50.) 

 

 (2مادة )

ال يجوز مزاولة أعمال 

الخدمات السيا ية ءال 

 بترخيص من وزارة اإلعتم.

ويصدر ب روط وءجرامات 

 قرار منالترخيص وبتجديده 

 وزير اإلعتم.

 

 ( مضافة2مادة ) 

قرر المجلس ءدراج  -

( رمن الم روع 2المادة )

ب انون لعتقتها الوثي ة 

بموروعه، مع ءعادة صياغة 

 المادة على الن و الوارد أدناه:

 

 

 ( مضافة2مادة )

توصي اللجنة  -

بالمواف ة على قرار مجلس 

( 2إدراج المادة )النواب ب

رمن الم روع ب انون 

لعتقتها الوثي ة بموروعه، 

 لمادةاللجنة لمع ءعادة صياغة 

 و الوارد أدناه:على الن 

 قص المادة بعد التعديل:

 (2مادة )
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 قص المادة بعد التعديل:

ال يجوز مزاولة أعمال 

الخدمات السياحية إال 

بترخيص من الوزارة 

التجارة،  المختصة بشؤون

ويصدر بشروط وإجراءات 

الترخيص وتجديده وحاالت 

إلغائه  رار من الوزير 

 .المختص بشؤون التجارة

ال يجوز مزاولة أعمال 

الخدمات السياحية إال 

 ، ويصدرالهيئةبترخيص من 

بشروط وإجراءات الترخيص 

 .تجديده  رار من الوزيربو

 

 

ال يجوز مزاولة أعمال 

الخدمات السيا ية ءال 

 ، ويصدرالهيئةبترخيص من 

الترخيص ب روط وءجرامات 

 تجديده قرار من الوزير.بو

 (9مادة )

لموعفي ءدارة السيا ة الذين 

يندبهم وزير اإلعتم سلطة 

الت  ب من تنفيذ أ كام هذا 

ال انون وال رارات المنفذة له، 

 ( مكرًرا )مضافة(9مادة )

على السلطة المختصة  -1

توفير عدد كاٍف من الموعفين 

الذين سيخولون صفة 

م موري الربط ال رائي 

 ( مكرًرا )مضافة(9مادة )

قرر المجلس  ذف  -

المادة من الم روع ب انون 

)بمعنى اإلب ام على النص 

 ( مكرًرا )مضافة(9مادة )

توصي اللجنة  -

بالمواف ة على قرار مجلس 

 ذف المادة من النواب ب

الم روع ب انون )بمعنى 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ولهم في سبيل ذلك ال ب في 

دخول المن  ت السيا ية 

وت رير م ارر للمخالفين 

م كام ال انون وء التهم ءلى 

 العام. االدعام

 

وذلك بما ال ي ل عن ع رين 

 موعفاً.

على السلطة المختصة  -2

استبدال الموعفين المخولين 

صفة م موري الربط 

ال رائي كل ثتثة أ هر وب د 

وال يجوز أقصى ستة أ هر، 

التمديد لهم بعد هذه المدة ب ي 

  ال من ام وال.

يجوز للسلطة المختصة  -3

بعد مرور عام على امقل من 

تاريخ انتهام فترة تخويل 

الموعف صفة م مور الربط 

ال رائي ءعادة تخويله هذه 

وذلك  النافذ في ال انون(؛

 لألسباب والمبررات التالية:

 

 

ترى اللجنة أن ت ديد  -1

العدد للمخولين صفة الربطية 

ال رائية يُترك لت دير السلطة 

المختصة، وفي روم الكادر 

 الوعيفي المخصص لها.

أما بخصوص  -2

استبدال الموعفين كل ثتثة 

أ هر وعدم جواز التمديد لهم 

ام على النص النافذ في اإلب 

لذات امسباب وذلك  ال انون(؛

التي أقرها مجلس والمبررات 

 النواب وهي كالتالي:

د ديترى اللجنة أن ت  -1

العدد للمخولين صفة الربطية 

ال رائية يُترك لت دير السلطة 

المختصة، وفي روم الكادر 

 الوعيفي المخصص لها.

أما بخصوص  -2

استبدال الموعفين كل ثتثة 

أ هر وعدم جواز التمديد لهم 

بعد هذه المدة ب ي  ال من 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الصفة بذات ال روط 

وام كام المنصوص عليها 

 في هذا ال انون.

تصدر السلطة المختصة  -4

هر من تاريخ ن ر هذا ختل  

ال انون في الجريدة الرسمية 

ال رارات التي تبين أختقيات 

وقيم العمل في هذه الوعيفة 

و االت و روط وأ كام 

اإلفصاح عن الذمة المالية 

للموعف الذي يخول صفة 

 م مور الربط ال رائي. 

تلغى ال رارات الساب ة  -5

على صدور هذا ال انون التي 

بعد هذه المدة ب ي  ال من 

ام وال، فإنه سيؤدي ءلى 

عدم وجود موعفين يتم من هم 

صفة الربطية ال رائية، كما 

أن موروع الربطية 

ال رائية يتطلب معرفة 

معايير الجودة السيا ية، 

ومعايير تصنيف وا تراطات 

ممارسة امن طة السيا ية، 

وهذه اممور ت تاج ءلى 

خبرات وتدريب ال يمكن 

   ها في فترة وجيزة، ت

باإلرافة ءلى أنه سي كل 

ً أمام االستفادة من  عائ ا

ام وال، فإنه سيؤدي ءلى 

عدم وجود موعفين يتم من هم 

ما  رائية، كصفة الربطية ال

أن موروع الربطية 

ال رائية يتطلب معرفة 

معايير الجودة السيا ية، 

ومعايير تصنيف وا تراطات 

ممارسة امن طة السيا ية، 

وهذه اممور ت تاج ءلى 

خبرات وتدريب ال يمكن 

ت   ها في فترة وجيزة، 

باإلرافة ءلى أنه سي كل 

ً أمام االستفادة من  عائ ا
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ة فتخول بعو الموعفين ص

م موري الربط ال رائي 

بالنسبة للجرائم التي ت ع 

بالمخالفة م كام المرسوم 

( لسنة 15ب انون رقم )

ب  ن تنعيم السيا ة  1986

 وال رارات الصادرة تنفيذاً له.

خبرات الموعفين في هذا 

 المجال.

وأما بخصوص  -3

موروع الك ف عن الذمة 

المالية للموعفين، فإن اللجنة 

ترى أن هذا الموروع يكون 

م له قانون الك ف عن الذمة 

( لسنة 32المالية رقم )

، المعدل بموجب 2010

( 19المرسوم ب انون رقم )

 .2016لسنة 

ا خبرات الموعفين في هذ

 المجال.

وأما بخصوص  -3

موروع الك ف عن الذمة 

المالية للموعفين، فإن اللجنة 

ترى أن هذا الموروع يكون 

م له قانون الك ف عن الذمة 

( لسنة 32المالية رقم )

، المعدل بموجب 2010

( 19المرسوم ب انون رقم )

 .2016لسنة 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (11مادة )

قص المادة كما ورد في 

( 12المرسوم ب اقون ر م )

)ال اقون  1994لسقة 

 :القافذ(

 

 

 

 

 

 

 ( مكرًرا )مضافة(11مادة ) 

قرر المجلس ءدراج  -

مكرراً( رمن  11المادة )

الم روع ب انون؛ بهدف 

تعديل نّص هذه المادة 

المرسوم المرافة بموجب 

( لسقة 12ب اقون ر م )

بتعديل المرسوم  1994

( لسقة 15ب اقون ر م )

 ،بشأن تقظيم السياحة 1986

ب يث يترّمن النّص المعّدل 

ت ديد الع وبة بالغرامة على 

، 3، 2المواد ) مخالفة أ كام

( من المرسوم 2بند  11، 4

 ( مكرًرا )مضافة(11مادة )

توصي اللجنة  -

على ءعادة صياغة بالمواف ة 

 على الن و الوارد أدناه: المادة

 

 

 

 

 

 

 

 ( مكرًرا 11مادة )
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب انون المذكور، وءمكانية 

التصالح أمام هيئة الب رين 

للسيا ة والمعارو، وذلك 

 على الن و الوارد أدناه:

 

 )قص المادة المضافة(:

يُعا َب كل من يخالف أحكام 

( من 4(، )3(، )2المواد )

هذا ال اقون أو ال رارات 

ذة ألحكام هذه المواد  المقفـ ِـّ

بالحبس مدة ال تجاوز ستة 

أشهر وبغرامة ال ت ل عن 

عشرة آالف ديقار وال تزيد 

أو  على خمسين ألف ديقـار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )قص المادة المضافة(:
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

َقب كل من يخالف أ كام  عا يُ

من 4(، )3(، )2الةمةواد )  )

ل رارات  نون أو ا ل ةةةةا هةةةةذا ا

ذة م كةةةام هةةةذه المواد  المنفةةةّ 

بةةال بس مةةدة ال تجةةاوز ثتثةة 

أ ةةةةةةةهر وبغرامةةة ال تجةةاوز 

أو بإ دى  خمسةةمائة دينرةةةةةةةةار

هةةةةاتةيةن الةعة ةوبةتةيةن، وذلةةةةك 

فرةةةةت ًعن جواز ال كم بغلب 

 المن  ة أو ءزالتها. 

مخةةةالفةةةة كمةةةا يعةةةاقةةةب على 

قةةةةةرارات وزيةةةةةر اإلعةةةةةتم 

"  2للبند "  الصةةةةةةةادرة تنفيذاً 

لمةةةةادة ) ( من هةةةةذا 11من ا

بإحد  هاتين الع وبتين، 

وذلك فضالً عن جواز الحكم 

 .قشأة أو إزالتهابغلق الم

وفي حالة العود تكون 

الع وبة الحبس مدة ال ت ل 

عن شهر وال تزيد على سقة 

وبغرامة ال ت ل عن عشرين 

ألف ديقار وال تزيد على مائة 

ألف ديقار، مع وجوب الحكم 

 بغلق المقشأة أو إزالتها.

ويجوز في غير حالة العود 

التصالح أمام هيئة البحرين 

ي للسياحة والمعارض ف

الجرائم المقصوص عليها في 

يعا ب بالحبس مدة ال تزيد 

على ستة أشهر وبغرامة ال 

ت ل عن عشرة آالف ديقار 

وال تجاوز خمسين ألف ديقار 

أو بإحد  هاتين الع وبتين 

كل من يخالف أحكام المواد 

أو ( من هذا ال اقون 4،3،2)

ال رارات المقفذة ألحكامه، 

ويجوز للمحكمة غلق 

 المقشأة أو إزالتها.

وتكون الع وبة الحبس مدة ال 

على ستة أشهر وبغرامة  تزيد

ال ت ل عن مائة ديقار وال 

تجاوز خمسمائة ديقار، أو 

 

يعاقب بال بس مدة ال تزيد 

وبغرامة ال على ستة أ هر 

ت ل عن ع رة آالف دينار وال 

تجاوز خمسين ألف دينار أو 

بإ دى هاتين الع وبتين كل 

من يخالف أ كام المواد 

( من هذا ال انون أو 4،3،2)

ال رارات المنفذة م كامه، 

ويجوز للم كمة غلب المن  ة 

 أو ءزالتها.
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ال ةةةانون بغرامةةةة ال تجةةةاوز 

خمسةة آالف دينار فرةت ًعن 

ال كم على المخةةةةالف بةةةة دام 

 الرسم الذي امتنع عن دفعه. 

 

( أو 4، 3، 2المواد )

ال رارات المقفذة ألحكامها، 

وذلك بسداد الحد األدقى 

للغرامة الم ررة، وف ـًا 

للضوابط واإلجراءات والمدة 

التي يصدر بها  رار من 

الوزير المختص بشؤون 

التجارة، وتق ضي الدعو  

 الجقائية بالتصالح.

كما يعا ب على مخالفة 

ات الوزير المختص  رار

بشؤون التجارة الصادرة 

" من المادة 2للبقد " تقفيذاً 

( من هذا ال اقون 11)

بإحد  هاتين الع وبتين كل 

( 2من يخالف أحكام المادة )

المتعل ة بالخدمات السياحية 

الخاضعة لرسوم غير 

 الخدمات الفقد ية.

وفي كل األحوال على 

المحكمة غلق المقشأة أو 

إزالتها في حالة ممارسة 

القشاط السياحي بدون 

 ترخيص.

 تبر العود في كلتا الحالتينويع

 .امشددً  اظرفً 

وتكون الع وبة ال بس مدة ال 

تزيد على ستة أ هر وبغرامة 

ت ل عن مائة دينار وال  ال

تجاوز خمسمائة دينار، أو 

بإ دى هاتين الع وبتين كل 

( 2من يخالف أ كام المادة )

المتعل ة بالخدمات السيا ية 

غير الخارعة لرسوم 

 الخدمات الفندقية.

وفي كل ام وال على 

الم كمة غلب المن  ة أو 

ءزالتها في  الة ممارسة 

الن اط السيا ي بدون 

 ترخيص.
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بغرامة ال ت ل عن عشرة 

آالف ديقار وال تزيد على 

خمسين ألف ديقار فضال ًعن 

الحكم على المخالف بأداء 

  .الرسم الذي امتقع عن دفعه

ويجوز في كل ما سبق في 

غير حالة العود التصالح أمام 

هيئة في الجرائم المقصوص ال

( أو 4،3،2واد )عليها في الم

ال رارات المقفذة ألحكامها، 

وذلك بسداد الحد األدقى 

للغرامة الم ررة وف اً 

للضوابط واإلجراءات والمدة 

التي يصدر بها  رار من 

الوزير وتق ضي الدعو  

 الجقائية بالتصالح.

 التين الويعتبر العود في كلتا 

 ا.م ددً  اعرفً 

ويجوز في كل ما سبب في 

غير  الة العود التصالح أمام 

هيئة في الجرائم المنصوص ال

( أو 4،3،2عليها في المواد )

ال رارات المنفذة م كامها، 

وذلك بسداد ال د امدنى 

للغرامة الم ررة وف اً 

للروابط واإلجرامات والمدة 

ها قرار من التي يصدر ب

الوزير وتن ري الدعوى 

 الجنائية بالتصالح.
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (المادة ال ال ة) 

 

 

 

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزرام 

كل فيما يخصه  –والوزرام 

 (المادة ال ال ة)

بعد إعادة  (المادة ال اقية)

 التر يم

قرر المجلس المواف ة  -

على نص المادة كما ورد في 

 الم روع ب انون.

)قص المادة كما ورد في 

 المشروع ب اقون(

على رئيس مجلس الوزرام 

كل فيما يخصه  –والوزرام 

تنفيذ هذا ال انون، ويعمل به  –

من اليوم التالي لتاريخ ن ره 

 في الجريدة الرسمية.

 (المادة ال ال ة)

بعد إعادة  (المادة ال اقية)

 التر يم

المواف ة على نص  -

المادة كما ورد في الم روع 

 ب انون.

)قص المادة كما ورد في 

 المشروع ب اقون(

على رئيس مجلس الوزرام 

كل فيما يخصه  –والوزرام 

تنفيذ هذا ال انون، ويعمل به  –

من اليوم التالي لتاريخ ن ره 

 في الجريدة الرسمية.

 (ال اقيةالمادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزرام 

كل فيما يخصه  –والوزرام 
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( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1986

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

تنفيذ هذا ال انون، ويعمل به  –

من اليوم التالي لتاريخ ن ره 

 في الجريدة الرسمية.

تنفيذ هذا ال انون، ويعمل به  –

من اليوم التالي لتاريخ ن ره 

 في الجريدة الرسمية.
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 (3) ملحق رقم
تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية التعويض 

عن الضرر الذي يلحق بأطراف 

ثالثة والناتج عن أفعال التدخل 

غير المشروع التي تشمل 

الطائرات، المرافق للمرسوم 

 م.2017( لسنة 8رقم )
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  ا2017يوليو  4التاريخ : 

 

الخارلية والد اع واألمن للج ة الشؤون  والعشرون التاسشالتقرير 

 الوط ي

التعويض عن  يةمشروع قانون بالتصديا على اتفاقبخصوص 

 الالرر 

 الذي يلحا بأطراف ثالثة وال اتج عن أ عال التد ا غير المشروع 

 ا2017( لس ة 8التي تشما الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

 الرابشمن الفصا التشريعي  الثالثدور النعقاد العادي 

 

 مقدمـة:

معال  اسللمة لجنة الالفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن  كلاب       

 /ص ل خ أ/534ةقم اةئيس مجلس الالوةى  السيد عل  بن صالح الصالح

 المفةخ ف م 3  4ف

والذي تم بمواعه تحليف اللجنة بدةاسة ومناقالة  ،م2017مايو  15 

ي الالرر الذالتعويض عن مشروع قانون بالتصديا على اتفاقية 

يلحا بأطراف ثالثة وال اتج عن أ عال التد ا غير المشروع التي 

على أ   ،ا2017( لس ة 8تشما الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

 .ا  تقرير يلضمن ةأي اللجنة بالعنهتلم  ةاسله وإبداء المالحظات وإعد

 

 إلراءات اللج ة: -أولا 

 اللج ة باإللراءات التالية:لت فيذ التكليف المذكور أع ه قامت 
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تداةستتتة اللجنة مالتتتروع القانو  ف  االماعيها الستتتابع عالتتتر والثامن  (1)

 م.2017يونيو  28م، و 2017مايو  29عالر، المنعقدين بلاةيخ  
 

 بمالتتتتتتروع القانو اطلعة اللجنة ألناء  ةاستتتتتتلها على الولائق الملعلقة  (2)

 موحوع النظر والل  ارلملة على  

 ممر امرفقاته. اقراة مجلس النواب و -

 )مر ا(ةأي لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية بمجلس الالوةى.  -

 م)مر ا ةأي وزاةن المواصالت واالتصاالت. -

 م)مر ا ةأي وزاةن الخاةاية. -

 .العنهب مالروع القانو  المذكوة، ومذكرن ايئة اللالريع وابفلاء القانون  -

 ممر اا

 ممر اا. االت(اقية المذكوةن -
 

 كل من  اللجنة راةك ف  االالماعوبدعون من   (3)

 :وحارة المواص ت والتصالت، وقد حالر 

 مدير إدارة ال قا الجوي. السيدة ابتساا محمد الشم ن .1

 مستشار ال قا الجوي.   السيد كمال رياض ح في .2

 

 :وحارة الخارلية، وقد حالر 
الشؤون  إدارةب باحث قانوني أول     مبارك عبدهللا الرميحيالسيد  .1

 القانونية.

 باحث قانوني.  محمد سلمان الشمريالسيد  .2
 

 كل من راةك ف  االماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -

المستشـار القانونـي لشـؤون   الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 اللجان.

بلللاحلللث قلللانلللونلللي بلللهللليلللئلللة   السيدة  اطمة غانم الذوادي  .2

 ين.يالمستشارين القانون
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 .السيدة سهيرا عبداللطيف اللجنةتولى أمانة سـر   -

 

 :ج ة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ل -ثانيــاا

لجنة الالتتتتتفو  اللالتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتوةى ستتتتتالمة  ةأت     

 . امرفقموالقانونية الدسلوةية من الناحيلينقانو  مالروع ال

 

 :المواص ت والتصالت رأي وحارة -ثالثــاا

أكدت وزاةن المواصتتتتالت واالتصتتتتاالت على أامية االت(اقية ف  حماية      

مصالح الضحايا من األطراف الثالثة من خالل تقديم تعويض عا ل لهم وفقًا 

، وتحقيق اللواز  1999لحدو  اللعويضتتتتتتتات الواة ن ف  ات(اقية مونلريال 

بين مصتتتالح رتتتركات الطيرا  واألطراف الملضتتترةن على ستتتطح األة ، 

بابحتتتتتتتافة إلى زيا ن االالمام بالجوانب األمنية ف  المطاةات ورتتتتتتركات 

الطيرا  ومحاتب الالحن الجوي، وزيا ن االالمام بسالمة العمليات اللالليلية 

 للطائرات.

 :رأي وحارة الخارلية -ـاارابع

وزاةن الخاةاية الهدف من االت(اقية واو اللصتتتتتتدي لنلائخ اللدخل بينة      

الطائرات من خالل حتتما  حماية مصتتالح الضتتحايا من  غير المالتتروع ف 

ا عا الً وحماية صتتتتناعة الطيرا  من  األطراف الثالثة وتعويضتتتتها تعويضتتتتً

نلائخ األحتتتراة الل  يستتتععها اللدخل غير المالتتتروع ف  الطائرات، وأ  اذ  

االت(اقية ال تنطوي على أية مخال(ة ألححام الدستتتلوة أو القوانين المعمول بها 

 ة العحرين.ف  مملح
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 :ةرأي اللج ــ - امسـاا

 المتتذكوة مع الجهتتات المعنيتتة، مالتتتتتتروع القتتانو تتتداةستتتتتتتتة اللجنتتة      

 على ةأيواطلعة اللجنة  ،والمستتتتلالتتتتاة القانون  لالتتتتفو  اللجا  بالمجلس

الذي ااء مفكدًا لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتتوةى و

ة اطلعكما  ،الدستتتتلوةية والقانونيةقانو  من الناحيلين مالتتتتروع اللستتتتالمة 

كل  على ةأيو ،ب ومرفقاته بالتتتع  مالتتتروع القانو قراة مجلس النوا على

 .ووزاةن الخاةاية وزاةن المواصالت واالتصاالت،  من

 

موزعة على ،  مادة( 47)من  –فضتتتتالً عن الديعااة  –االت(اقية  لعلفوت     

ال(صل األول أام اللعاةيف والمعا ئ، ال(صل الثان   تضمنلمانية فصول، 

تناول حدو  مستتتفولية المالتتتلل والمستتتائل ذات الصتتتلة، أما ال(صتتتل الثالث 

فيخلص بقراة إنالاء ايئة تسمى الصندوق الدول  للطيرا  المدن  لللعويض 

عن األحتتتراة، وتناول ال(صتتتل الرابع وحتتتع الية  فع الصتتتندوق ومستتتائل 

ل الخامس ملضتتتتمنًا أححام خاصتتتتة بالتتتتع  اللعويض ااء ال(صتتتت، واللعويض

وحق الراوع، ف  حين تناول ال(صتتتل الستتتا ، رتتتروط تقديم المستتتاعدن ف  

سابع بالع   حالة األحداث الل  تقع ف   ول غير أطراف، فيما ااء ال(صل ال

األححام الملعلقة باللقاحتتتتت  لطلب اللعويض عن األحتتتتتراة  واألححام ذات 

 صل الثامن بالعنو  الخلامية.الصلة، وأخيًرا اخلص ال(

 

حماية مصتتتتالح الضتتتتحايا من األطراف وترى اللجنة أامية االت(اقية ف       
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لدخل غير  ناتجة عن ال ثة، بلقديم تعويض عا ل لهم عن األحتتتتتتراة ال ثال ال

المالتتروع ف  الطائرات، وحماية صتتناعة الطيرا  من نلائخ األحتتراة الل  

 ائرات.يسععها اللدخل غير المالروع ف  الط

لعاة  وأححام الدستتتتتلوة، ية تعين أنها ال توباستتتتتلعرا  أححام االت(اق      

م 37عماالً لححم ال(قرن الثانية من الما ن اإصدة بقانو  تأ   اانه يلزم لن(اذأو

مالتتتتتتروع قانو   أعدت ايئة اللالتتتتتتريع وابفلاء القانون من الدستتتتتتلوة، فقد 

من  -فضتتتتالً عن الديعااة- لفعيلوالذي ، ية المذكوةنباللصتتتتديق على االت(اق

 ن(يذية.والثانية ما ن ت، يةت(اقاالاألولى اللصديق على تضمنة الما ن  ،ما تين

 مشروع قانونوعلى ذل  توص  اللجنة بالموافقة من حيث المعدأ على      

بالتصديا على اتفاقية التعويض عن الالرر الذي يلحا بأطراف ثالثة 

المشروع التي تشما الطائرات، المرا ا وال اتج عن أ عال التد ا غير 

موا  المالروع كما وة ت  والموافقة على ، ا2017( لس ة 8للمرسوا رقم )

 ف  الجدول المرفق.

 

 ا تيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي: -اـا سادس

م من الالئحة الداخلية لمجلس الالتتوةى، ات(قة  39إعماالً لنص الما ن ا      

 ة كل من اللجنة على اخليا

 

ا أصليــــاا.  األستاذة نانسي دي ا إيلي  الوي سعادة .1  مقررا

ا احتياطيـاا.  عبدالعزيز عبدهللا العجمانالدكتور سعادة  .2  مقررا
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 توصيـة اللج ـة: -سابعــاا

سة  مالروع ف  حوء ما  اة من مناقالات وما أبدي من اةاء ألناء  ةا

 قانو ، فق  اللجنة توص  بما يل  ال

 

مشروع قانون بالتصديا على اتفاقية الموا قة من حيث المبدأ على  -  

التعويض عن الالرر الذي يلحا بأطراف ثالثة وال اتج عن أ عال التد ا 

( لس ة 8غير المشروع التي تشما الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

 ا.2017

دول الجمواد مشروع القانون كما وردت تفصي ا  ي نصوص الموا قة على  -

 المر ا.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ ال حا ،،،

 

  الد محمد لبر المسلم                                      د. محمد علي الخزاعي         

 لج ة الرئيس                                                 لج ةالنائب رئيس 
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 قانون بالتصديا على اتفاقية التعويض عن الالرر الذي يلحا بأطراف ثالثة وال اتج  مشروع

 ا2017( لس ة 8را ا للمرسوا رقم )عن أ عال التد ا غير المشروع التي تشما الطائرات، الم

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 عقوان مشروع ال اقون

 

 

 

 

 

 

 

 عقوان مشروع ال اقون

تغيير عبارة )بالتصةةةةةديب على(  -

ن ءلةةةى االةةةواردة فةةةي الةةةعةةةنةةةو

بالمواف ة على اقضوومام مملكة )

 (البحرين إلى

 

مشوووووووروع ال وواقون بعوود ن ا)عقو

 التعديل(

 

 عقوان مشروع ال اقون

مجلةس  - قرار  على  ف ةةةةة  موا ل ا

يب عبارة )بالتصدتغيير النواب ب

ن ءلى اعلى( الواردة في العنو

بالمواف ة على اقضووومام مملكة )

 (البحرين إلى

ن مشوووووووروع ال وواقون بعوود ا)عقو

 التعديل(

 

 عقوان مشروع ال اقون
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 رقم ) ( لسةةةةةةةنة قانونم ةةةةةةةروع 

بالتصةةةةةديب على اتفاقية التعويو 

عن الرةةةرر الذي يل ب ب طراف 

ثةةالثةةة والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل 

غير الم ةةةةةةةروع التي ت ةةةةةةةمةةةةل 

 الطائرات.

 م ةةةةةةةروع قانون رقم ) ( لسةةةةةةةنة

 بالمواف ة على اقضووووووومام مملكة

 اتفاقية التعويو عن البحرين إلى

الرةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل غير 

 .الم روع التي ت مل الطائرات

 م ةةةةةةةروع قانون رقم ) ( لسةةةةةةةنة

كة مام ممل  بالمواف ة على اقضووووووو

 اتفاقية التعويو عن البحرين إلى

الرةةةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

غير والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل 

 .الم روع التي ت مل الطائرات

 م ةةةةةةةروع قةةانون رقم ) ( لسةةةةةةةنةةة

 بووالمواف ووة على اقضووووووومووام مملكووة

اتفةةاقيةةة التعويو عن  البحرين إلى

الرةةةةةةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

والنةةةاتج عن أفعةةةال التةةةدخةةةل غير 

 .الم روع التي ت مل الطائرات

 الديباجة

 

خليفة        قحن حمد بن عيسوووووووى آل 

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطتع بعد

لتعويو عن  قيةةةةة ا تفةةةةا وعلى ا

الرةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

 الديباجة

 
 

المواف ة على نَص الديباجة كما  -

 ورد في م روع ال انون.

 الديباجة

 
المواف ة على نَص الديباجة كما  -

 ورد في م روع ال انون.

 
 

 
 

 الديباجة

 

قحن حموود بن عيسوووووووى آل خليفووة        

 .مملكة البحرينملك 

 على الدستور، االطتع بعد

عويو عن ت ل قيةةةةة ا تفةةةةا   وعلى ا

الرةةةةةةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل غير 

الم ةةةةروع التي ت ةةةةمل الطائرات 

التي أقرها المؤتمر الدولي ل انون 

الجو في مونتلاير في اليوم الثاني 

 ،2009من  هر مايو / أيار 

أقر مجلس ال ةةةةةةةورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 
 
 
 

والنةةةاتج عن أفعةةةال التةةةدخةةةل غير 

الم ةةةةةةروع التي ت ةةةةةةمل الطائرات 

التي أقرهةةا المؤتمر الةةدولي ل ةةانون 

الجو في مونتلاير في اليوم الثةةاني 

 ،2009من  هر مايو / أيار 

قر مجلس ال ةةةةةةةةورى    ومجلسأ

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةةةةه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

 

 األولىمادة ال
 

ودق على(  ةتغيير عبةةار - )صةةةةةةةُ

مادة ءلى  الواردة في صةةةةةةةةدر ال

 األولىمادة ال

مجلةس  - قرار  على  ف ةةةةة  موا ل ا

ودق  ةعبار النواب بتغيير )صةةةةةةُ

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 

 

ودق على اتفةةاقيةةة التعويو  صةةةةةةةُ

عن الرةةةرر الذي يل ب ب طراف 

ثةةالثةةة والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل 

غير الم ةةةةةةةروع التي ت ةةةةةةةمةةةةل 

الطةةةةائرات التي أقرهةةةةا المؤتمر 

الةةدولي ل ةةانون الجو في مونتلاير 

في اليوم الثاني من  ةةةةةةهر مايو / 

، الةمةرافة ةةةةة لةهةةةةذا 2009أيةةةةار 

 ال انون.

 

ُووفق على اقضووووووومووام مملكووة )

 (.البحرين إلى

 

 

 )قص المادة بعد التعديل(

ُووفق على اقضووووووومووووام مملكووووة 

 اتفاقية التعويو عن البحرين إلى

الرةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل غير 

الم ةةةةروع التي ت ةةةةمل الطائرات 

المؤتمر الدولي ل انون التي أقرها 

الجو في مونتلاير في اليوم الثاني 

يار  مايو / أ ، 2009من  ةةةةةةةهر 

 المراف ة لهذا ال انون.

على( الواردة في صةةةةةةدر المادة 

ءلى )ُووفب على انرةةةمام مملكة 

 الب رين ءلى(.

 التعديل()قص المادة بعد 

ُووفق على اقضووووووومووووام مملكووووة 

 اتفاقية التعويو عن البحرين إلى

الرةةةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

والنةةاتج عن أفعةةال التةةدخةةل غير 

الم ةةةةروع التي ت ةةةةمل الطائرات 

التي أقرها المؤتمر الدولي ل انون 

ثاني  الجو في مونتلاير في اليوم ال

، 2009من  ةةةةةةةهر مةةايو / أيةةار 

 نون.المراف ة لهذا ال ا

 

 

 

 

 

  ُووفق على اقضووووووومووووام مملكووووة

اتفةةاقيةةة التعويو عن  البحرين إلى

الرةةةةةةرر الذي يل ب ب طراف ثالثة 

والنةةةاتج عن أفعةةةال التةةةدخةةةل غير 

الم ةةةةةةروع التي ت ةةةةةةمل الطائرات 

التي أقرهةةا المؤتمر الةةدولي ل ةةانون 

الجو في مونتلاير في اليوم الثةةاني 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 

 

 

، 2009من  ةةةةةةةهر مةةةايو / أيةةةار 

 المراف ة لهذا ال انون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 ال اقيةمادة ال

رئةةيةةس مةةجةةلةةس الةةوزرام  عةةلةةى

 –كل فيما يخصةةةةةةةه  –والوزرام 

هذا ال انون، ويُعمةل  يذ أ كام  تنف

به من اليوم التالي لتاريخ ن ةةةةةةره 

 في الجريدة الرسمية.

 ال اقيةمادة ال

كمةةا  المةةادةص على نالمواف ةةة  -

  انون.الورد في م روع 

 ال اقيةمادة ال

كمةةا  المةةادةالمواف ةةة على نص  -

  انون.الورد في م روع 

 ال اقيةمادة ال

رئةةةيةةةس مةةةجةةةلةةةس الةةةوزرام  عةةةلةةةى

 –كةل فيمةا يخصةةةةةةةةه  –والوزرام 

مل هذا ال انون، ويُع يذ أ كام     تنف

  به من اليوم التالي لتاريخ ن ةةةةةةةره

 في الجريدة الرسمية.
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 ا2017 مايو 28التاريخ: 
 

 

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

 
 

بالتصديا على اتفاقية التعويض عن  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانون الموضوع:

شما تالالرر الذي يلحا بأطراف ثالثة وال اتج عن أ عال التد ا غير المشروع التي 

 ا.2017( لس ة 8الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

 تحية طيبة وبعد،،

 

م، أةفق معال  السيد عل  بن صالح الصالح ةئيس المجلس، 2017 مايو 15بلاةيخ      

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة منم3   4ص ل ت ق/ ف  535م احمن كلابه ةق

الالرر الذي يلحا بأطراف ثالثة بالتصديا على اتفاقية التعويض عن  لس ة ) (

وال اتج عن أ عال التد ا غير المشروع التي تشما الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم 

إلى لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية، وذل  لمناقالله وإبداء  ،ا2017( لس ة 8)

 المالحظات عليه للجنة الالفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن .
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عقدت لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية االماعها ا 2017 مايو 28وبلاةيخ     

المذكوة، واالت(اقية، وذل   ، حيث اطلعة على مالتتتتتتروع القانو الثالث والعشللللللرين

 بحضوة المسلالاة القانون  بالمجلس.

 لمعا ئ إلى عدم مخال(ة مالتتتتتتروع القانو  –بعد المداولة والنقا   –وانلهة اللجنة       

 الدسلوة.وأححام 

 

 رأي اللج ة:

بالتصديا على اتفاقية  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

التعويض عن الالرر الذي يلحا بأطراف ثالثة وال اتج عن أ عال التد ا غير 

من ، ا2017( لس ة 8المشروع التي تشما الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

 والقانونية.الناحيلين الدسلوةية 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4) ملحق رقم
تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

انضمام مملكة بالموافقة على 

البحرين إلى اتفاقية قمع األفعال 

غير المشروعة المتعلقة 

بالطيران المدني الدولي، 

( 9المرافق للمرسوم رقم )

 م.2017لسنة 
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  ا2017يوليو  4التاريخ : 

 

للج ة الشؤون الخارلية والد اع واألمن  الث ثونالحادي والتقرير 

 الوط ي

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين بخصوص مشروع قانون 

إلى اتفاقية قمش األ عال غير المشروعة المتعلقة بالطيران 

 المدني الدولي

 2017( لس ة 9المرا ا للمرسوا رقم )

 الرابشمن الفصا التشريعي  الثالثدور النعقاد العادي 

 

 مقدمـة:

  

 معال استتللمة لجنة الالتتفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن  كلاب     

/ص ل خ 536ةقم اةئيس مجلس الالوةى  السيد عل  بن صالح الصالح

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفةخ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م 3  4ف أ/

والذي تم بمواعه تحليف اللجنة بدةاستتتتتتتة ومناقالتتتتتتتة  ،م2017مايو  15 

البحرين إلى اتفاقية قمش مشلللروع قانون بالموا قة على اناللللماا مملكة 

المرا ا ، األ عللال غير المشللللللروعللة المتعلقللة بللالطيران المللدني الللدولي

، على أ  تلم  ةاستتله وإبداء المالحظات 2017( لسلل ة 9للمرسللوا رقم )

 وإعدا  تقرير يلضمن ةأي اللجنة بالعنه.
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 إلراءات اللج ة: -أولا 

 باإللراءات التالية:لت فيذ التكليف المذكور أع ه قامت اللج ة 

تداةستتتة اللجنة مالتتتروع القانو  ف  االماعيها الستتتابع عالتتتر والثامن  (4)

 م.2017يونيو  28م، و 2017مايو  29عالر، المنعقدين بلاةيخ  
 

 بمالتتتتتتروع القانو اطلعة اللجنة ألناء  ةاستتتتتتلها على الولائق الملعلقة  (5)

 موحوع النظر والل  ارلملة على  

 ممر اومرفقاته. اقراة مجلس النواب  -

 )مر ا(ةأي لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية بمجلس الالوةى.  -

 م)مر ا المواصالت واالتصاالت. ةأي وزاةن -

 م)مر ا ةأي وزاةن الخاةاية. -

 .العنهب مالروع القانو  المذكوة، ومذكرن ايئة اللالريع وابفلاء القانون  -

 ممر اا

 ممر اا. االت(اقية المذكوةن -
 

 كل من  اللجنة راةك ف  االالماعوبدعون من   (6)

 :وحارة المواص ت والتصالت، وقد حالر 

 مدير إدارة ال قا الجوي. السيدة ابتساا محمد الشم ن -1

 مستشار ال قا الجوي.   السيد كمال رياض ح في -2

 

 :وحارة الخارلية، وقد حالر 
نوني أول       مبارك عبدهللا الرميحيالسيد  -1  إدارةبللل بلللاحلللث قلللا

 القانونية.الشؤون 

 باحث قانوني.  محمد سلمان الشمريالسيد  -2
 

 

 كل من راةك ف  االماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -
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المستشـللللللار القانونـللللللي لشـللللللؤون  الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 اللجان.

باحث قانوني بهيئة المسلللللتشلللللارين  السيدة  اطمة غانم الذوادي  .2

 ن.يالقانوني

 

 .سهيرا عبداللطيفالسيدة  اللجنةتولى أمانة سـر  -

 

 :ج ة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ل -ثانيــاا

لجنة الالتتتتتفو  اللالتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتوةى ستتتتتالمة  ةأت     

 )مر ا(. والقانونية الدسلوةية من الناحيلينقانو  مالروع ال

 

 :المواص ت والتصالت رأي وحارة -ثالثــاا

بينة وزاةن المواصتتالت واالتصتتاالت أامية االت(اقية ف  تعزيز ابطاة       

القانون  لللعاو  الدول  ف  منع وقمع األفعال غير المالتروعة حتد الطيرا  

     المدن .

 

 

 :رأي وحارة الخارلية -ـاارابع

هدف إلى تطوير وتعزيز ابطاة       ية ت (اق خاةاية أ  االت نة وزاةن ال بي

القانون  لللعاو  الدول  ف  منع وقمع األفعال غير المالتتتروع حتتتد الطيرا  

المدن ، نظًرا لما تالتتحله اذ  األفعال غير المالتتروعة من خطر على ستتالمة 

 الخدمات وأمن األرتتخاص والممللحات ولما لها من تعلير خطير على تالتتليل
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الجوية، وأ  اذ  االت(اقية ال تنطوي على أية مخال(ة ألححام الدستتتتتتلوة أو 

 القوانين المعمول بها ف  مملحة العحرين.

   

 :ةرأي اللج ــ - امسـاا

 

مالتتتروع قانو  بالموافقة على انضتتتمام مملحة العحرين تداةستتتة اللجنة      

، بالطيرا  المدن  الدول إلى ات(اقية قمع األفعال غير المالتتتتتتروعة الملعلقة 

والمستتتلالتتتاة  مع الجهات المعنية، 2017م لستتتنة 9المرافق للمرستتتوم ةقم ا

على ةأي لجنة الالتتتفو  واطلعة اللجنة  ،القانون  لالتتتفو  اللجا  بالمجلس

مالتتتروع الذي ااء مفكدًا لستتتالمة اللالتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتوةى و

س قراة مجل علىاطلعة كما  ،والقانونيةقانو  من الناحيلين الدستتتتتتلوةية ال

وزاةن   كتتل من على ةأيو ،ب ومرفقتتاتتته بالتتتتتتتتع  مالتتتتتتروع القتتانو النوا

 .ووزاةن الخاةاية المواصالت واالتصاالت،

 

، مادة  مس وعشرينمن  –فضالً عن الديعااة  – العروتوكول لعلفيو     

مادة األولى عد ت ها ا ال حاب عد ارًما عند اةت عال الل  ت كععمال العنف ألف

ها واببال   لة تالتتتتتتليل وتدمير الطائرات أو أاهزن المالحة الجوية أو عرق

بمعلومات كاذبة تعر  ستتتالمة الطائرن للخطر واستتتلعمال الطائرن بلر  

إحداث وفان أو إصتتتابة، بابحتتتافة إلى األفعال غير المالتتتروعة الل  ترتحب 

المادة الثانية  وبينة ،حتتتتد ستتتتالمة المطاةات أو األرتتتتخاص أو الممللحات

 بابحتتتتتتتافة إلى تعريففيها الطائرن ف  حالة طيرا ،  األحوال الل  تعلعر

على تعهد كل  ولة طرف بلالديد  المادة الثالثةونصة ، بعض المصطلحات

المادة ونصتتتتتة األول، العقوبات على الجرائم المنصتتتتتوص عليها ف  الما ن 
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  الدولة ف  حال ولية المفستتتتتتستتتتتتات القانونية القائمة ففعلى مستتتتتت الرابعة

ا كمتتا او معين ف  المتتا ن   األولى،اةتحتتاب أحتتد مستتتتتتئوليهتتا فعالً يعتتد ارمتتً

ستتتتتريا  االت(اقية على الطائرات المستتتتتلخدمة المادة الخامسلللللة واستتتتتلثنة 

ألغرا  عسحرية أو امركية أو ررطية بابحافة إلى الحاالت المنصوص 

على أنه ليس  السادسة المادةوأكدت  األولى،م من الما ن 1عليها ف  ال(قرن ا

ية  (اق مات والمستتتتتتفف  االت لدول ما يمس الحقوق واالللزا يات األخرى ل ول

  ف على أنه ليسالمادة السابعة  كما أكدتواألفرا  بمواب القانو  الدول ، 

وليتتات األخرى للتتدول متتا يمس الحقوق واالللزامتتات والمستتتتتتفاالت(تتاقيتتة 

، أو ات(اقية منع 1968نووية لسنة األطراف ف  ات(اقية منع انلالاة األسلحة ال

سنة  ، 1972تطوير وإنلال وتخزين األسلحة العيولواية والسمية وتدميراا ل

نة دميراا لستتتتتتأو ات(اقية منع تطوير وإنلال وتخزين األستتتتتتلحة الحيماوية وت

الحاالت الل  تلخذ  ة عشللللرةالحاديالثام ة حتى وتناولة الموا  من ، 1993

ءات الالزمة لعستتتتت اخلصتتتتاصتتتتها على الجرائم فيها كل  ولة طرف ابارا

المنصتتتتتتوص عليهتتا ف  المتتا ن األولى، واحلجتتاز الجتتان  على أال يلجتتاوز 

االحلجاز الوقة الالزم للالتتروع ف  أي إاراءات انائية أو إاراءات تستتليم 

المجرمين، وتقدة المستتتتتاعدن ف  االتصتتتتتال فوًةا بعقرب ممثل معلمد للدولة 

ر التتدول األطراف ف  االت(تتاقيتتة وأي  ول أخرى الل  ينلم  لهتتا، كمتتا تخط

لائخ اللحقيق لدول األطراف بن فان ا باألمر، وموا مة  لدولة  ،مهل وإذا لم تقم ا

بلستليم الجان  تحو  ملزمة بدو  أي استلثناء أ  تحيل القضتية إلى الستلطات 

القضتتتتائية المخلصتتتتة لمقاحتتتتاته طعقا لقانونها الوطن ، مع حتتتتما  معاملة 

ما ف لة، ب لدولة عا  قانو  ا قا ل نات طع ما حل الحقوق والضتتتتتت ل  اللملع ب   ذ

ل  لتت  القتتانو  التتدوولألححتتام القتتابلتتة لللطعيق ف  القتتانو  التتدول  بمتتا ف  ذ
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الرابعة حتى ة عشلللللرة نيالثا من ادوالمف  حين نصتتتتتة  لحقوق ابنستتتتتا ،

ن م الموادونصة موحوع تسليم المجرمين ف  إطاة اذ  االت(اقية،  عشرة

على أ  تقوم الدول األطراف الل   عشلللرة حتى السلللابعة عشلللرةالخامسلللة 

لديها مفستتستتات مالتتلركة للنقل الجوي أو وكاالت  ولية للنقل الجوي بلحديد 

فيما بينها الدولة الل  تماة، اخلصاص القضاء و ولة سجل الطائرن وتالعر 

األمين العام لمنظمة الطيرا  المدن ، وأ  تستتتعى الدول األطراف إلى اتخاذ 

كل اباراءات لمنع وقوع الجرائم المعينة ف  الما ن األولى، وتيسر اسلمراة 

ةحلة الركاب والطاقم بعستتتترع ما يمحن وإلى إعا ن الطائرن وبضتتتتائعها إلى 

أصتتتحابها، وأ  تقدم الدول كل منها إلى األخرى أقصتتتى قدة من المستتتاعدن 

  ال يمس بالتتتتتتتع  الجرائم المالتتتتتتتاة إليهتتا ف  المتتا ن األولى. وبينتتة أ  ذلتت

االللزامات الل  ت(رحتتتها أي معاادن أخرى لنائية كانة أم ملعد ن األطراف 

 تنظم حاليًا أو مسلقعالً، كليًا أو ازئيًا، تعا ل المساعدن ف  المسائل الجنائية.

على أ  تقوم أي  ولة  المادتان الثام ة عشللللرة والتاسللللعة عشللللرةونصتتتتة 

لواة ن ف  الما ن األولى إلى طرف بقبال  أي معلومات ذات صتتلة بالجرائم ا

التتدول المعنيتتة بتتذلتت ، وأ  تعتتا ل كتتل  ول طرف بموافتتان مجلس الطيرا  

المتتدن  التتدول  بتتعي معلومتتات لتتديهتتا عن ظروف الجريمتتة واباراءات 

 .نواللدابير الملخذ

ف  ال(قرن األولى منها على أنه ف  حال نالتوب أي  المادة العشلرونونصتة 

م عيق االت(اقية يجوز اللجوء لللححيم وف  حال عدنزاع يلعلق بل(ستتتتتتير أو تط

رتتتهوة، ااز ألي طرف أ  يحيل النزاع إلى  6اللوصتتتل إلى تستتتوية خالل 

م منها للدول اللح(ظ على ال(قرن 2كما أاازت ال(قرن ا ،مححمة العدل الدولية

 األولى منها عند اللوقيع على االت(اقية أو اللصديق أو االنضمام إليها.
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إاراءات  ن حتى الخامسلللة والعشلللرينيالحادية والعشلللرمن اد المووبينة 

اللوقيع واللصديق أو االنضمام إلى االت(اقية وبدء سريانها وكي(ية االنسحاب 

 منها والللات الل  صيلة بها نصوص االت(اقية. 

تعزيز ابطتاة  القتانون  لللعتاو   لىإتهتدف أ  االت(تاقيتة ترى اللجنتة و     

التتدول  ف  منع وقمع األفعتتال غير المالتتتتتتروعتتة حتتتتتتتتد الطيرا  المتتدن ، 

نه أولعاة  وأححام الدستتتتتلوة، االت(اقية تعين أنها ال توباستتتتتلعرا  أححام 

م من 37عماالً لححم ال(قرن الثانية من الما ن اإصتتدة بقانو  تأ   اايلزم لن(اذ

بالموافقة  قانو المالروع  لالريع وابفلاء القانون أعدت ايئة الالدسلوة، فقد 

 -يعااةفضالً عن الد- لفعلت  والل االت(اقيةعلى انضمام مملحة العحرين إلى 

االت(اقية مع  االنضتتتتتمام إلى على الموافقةاألولى ة الما ن نصتتتتت ،من ما تين

 الثانية تن(يذية.الما ن و، م منها20اللح(ظ على الما ن ا

 

 مشروع قانونوعلى ذل  توص  اللجنة بالموافقة من حيث المعدأ على      

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين إلى اتفاقية قمش األ عال غير 

( 9المرا ا للمرسوا رقم )، المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي

 موا  المالروع كما وة ت ف  الجدول المرفق. والموافقة على ،2017لس ة 

 ا تيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي: -اـا ادســــس

م من الالئحة الداخلية لمجلس الالتتوةى، ات(قة  39إعماالً لنص الما ن ا      

 اللجنة على اخلياة كل من 

ا أصليــــاا. األستاذة نانسي دي ا إيلي  الوي سعادة (1  مقررا
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ا   عبدالعزيز عبدهللا العجمانالدكتور سعادة  (2  احتياطيـاا.مقررا

 

 

 توصيـة اللج ـة: -سابعـــــــاا

سة  مالروع ف  حوء ما  اة من مناقالات وما أبدي من اةاء ألناء  ةا

 قانو ، فق  اللجنة توص  بما يل  ال

 

مشروع قانون بالموا قة على انالماا الموا قة من حيث المبدأ على  -  

ن المتعلقة بالطيرامملكة البحرين إلى اتفاقية قمش األ عال غير المشروعة 

 .2017( لس ة 9المرا ا للمرسوا رقم )، المدني الدولي

مواد مشروع القانون كما وردت تفصي ا  ي نصوص الموا قة على  -

 الجدول المر ا.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ ال حا ،،،

 

  الد محمد لبر المسلم                                      د. محمد علي الخزاعي         

 لج ة الرئيس                                                 لج ةالنائب رئيس 
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 البحرين إلى اتفاقية قمش األ عال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي،قانون بالموا قة على انالماا مملكة  مشروع

 ا2017 ( لس ة9المرا ا للمرسوا رقم ) 

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 الديباجة

 

قحن حمد بن عيسوووووووى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطتع بعد

( 4وعلى المرسةةةةةوم ب انون رقم )

في  ةةةةة ن المواف ة  1983لسةةةةةنة 

على االنرةةةةةةةمةةام مع الت فع ءلى 

معاهدة الجرائم وامفعال امخرى 

التي ترتكةةب على متن الطةةائرات 

 14والموقعةةةةة في طوكيو في 

 الديباجة

 
 

المواف ةةة على نص الةةديبةةاجةةة  -

 كما ورد في م روع ال انون.

 الديباجة
 

 
المواف ة على نص الديباجة كما  -

 ورد في م روع ال انون.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الديباجة

 

قحن حموود بن عيسوووووووى آل خليفووة        

 .البحرينملك مملكة 

 على الدستور، االطتع بعد

( 4وعلى المرسةةةةةةةوم ب ةانون رقم )

في  ةةةةةةة ن المواف ة    1983لسةةةةةةةنة 

على االنرةةةةةةةمةةةام مع الت فع ءلى 

معةةاهةةدة الجرائم وامفعةةال امخرى 

التي ترتكةةةب على متن الطةةةائرات 

 14والةةمةةوقةةعةةةةة فةةي طةةوكةةيةةو فةةي 
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

وءلى معاهدة قمع  1963سةةةةبتمبر

االسةةةةةتيتم غير الم ةةةةةروع على 

الطائرات والموقعة في الهاي في 

وءلى معاهدة  1970 ديسمبر 16

قمع امفعال غير الم ةةروعة رةةد 

سةةةةتمة الطيران المدني والموقعة 

سةةةةةةةبتمبر  23في مونتلاير في 

1971، 

( 15وعلى المرسوم ب انون رقم )

بةةةالمواف ةةةة على  1995لسةةةةةةةنةةةة 

االنرةةمام ءلى البروتوكول ب ةة ن 

قمع امفعال غير الم ةةةةةروعة في 

المطةةةةارات التي تخةةةةدم الطيران 

وءلى معاهدة قمع  1963سةةةةةةةبتمبر

االسةةةةةةةتيتم غير الم ةةةةةةةروع على 

الطةةائرات والموقعةةة في الهةةاي في 

وءلى معاهدة  1970ديسةةةةةمبر  16

قمع امفعال غير الم ةةةةروعة رةةةةد 

سةةةةةةةتمة الطيران المدني والموقعة 

بتمبر  23في مونتلاير في  سةةةةةةةة

1971، 

( 15وعلى المرسةةةةةوم ب انون رقم )

بةةةةالمواف ةةةةة على  1995لسةةةةةةةنةةةةة 

االنرةةةةةمام ءلى البروتوكول ب ةةةةة ن 

عال غير الم ةةةةةةةروعة في  قمع امف

لتي تخةةةةدم الطيران  لمطةةةةارات ا ا
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 24ي الموقع بتاريخ المدني الدول

هدة  1988فبراير  والمكمل لمعا

قمع امفعال غير الم ةةروعة رةةد 

سةةةةةةةتمة الطيران المدني الموقعة 

سةةةةةبتمبر  23في مونتلاير بتاريخ 

1971، 

وعلى اتفةةاقيةةة قمع امفعةةال غير 

الم ةةةةةةةروعةةة المتعل ةةة بةةالطيران 

لدولي الموقعة في بيكين  مدني ا ال

 ،2010سبتمبر  10بتاريخ 

س ال ةةةةةةةورى ومجلس أقر مجل

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 24المةةدني الةةدولي الموقع بتةةاريخ 

والمكمةةل لمعةةاهةةدة  1988فبراير 

قمع امفعال غير الم ةةةةروعة رةةةةد 

سةةةةةةةتمةةة الطيران المةةدني الموقعةةة   

تاريخ  سةةةةةةةبتمبر  23في مونتلاير ب

1971، 

وعلى اتفةةةاقيةةةة قمع امفعةةةال غير 

الم ةةةةةةةروعةةةة المتعل ةةةة بةةةالطيران 

ة في بيكين المةةدني الةةدولي الموقعةة

 ،2010سبتمبر  10بتاريخ 

مجلس ال ةةةةةةةةورى ومجلةس   قر  أ

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةةةةه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 

 

 

 األولىمادة ال

 

ُووفب على انرةةةةةةةمةةةةام مملكةةةةة 

الب رين ءلى اتفةةاقيةةة قمع امفعةةال 

غير الم روعة المتعل ة بالطيران 

لدولي الموقعة في ب مدني ا ين يكال

 2010سةةةةةةةبتمبر  10بتةةةةاريخ 

ل ةةةةانون، مع والمر لهةةةةذا ا ف ةةةةة  ا

 الت فع اآلتي:

"ءن مملكةةةةة الب رين ال تعتبر 

( 1نفسةةةةةةها ملزمة ب  كام الف رة )

 األولىمادة ال
 

 

كمةةا  المةةادةالمواف ةةة على نص  -

  انون.الورد في م روع 

 األولىمادة ال

 

المواف ة على نص المادة كما  -

  انون.الم روع ورد في 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 

   ُووفةب عةلةى انرةةةةةةةةمةةةةام مةمةلةكةةةةة

الب رين ءلى اتفةةةاقيةةةة قمع امفعةةةال 

غير الم ةةةةةروعة المتعل ة بالطيران 

 يكينالمةةدني الةةدولي الموقعةةة في ب

 2010سةةةةةةةةبةتةمةبةر  10بةتةةةةاريةخ 

    افةة ةةةةة لةةهةةةةذا الةة ةةةةانةةون، مةةعوالةةمةةر

 الت فع اآلتي:

تبةر ع ت ب رين ال  ل لكةةةةة ا م م    "ءن 

ب  كام الف رة ) ها ملزمة    (1نفسةةةةةةة



178 

 

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

( مةةةةن هةةةةذه 20مةةةةن الةةةةمةةةةادة )

 االتفاقية".

 

 

 

    ( مةةةةن هةةةةذه20مةةةةن الةةةةمةةةةادة )

 االتفاقية".
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 ال اقيةمادة ال

رئةةيةةس مةةجةةلةةس الةةوزرام  عةةلةةى

 –كل فيما يخصةةةةةةةه  –والوزرام 

هذا ال انون، ويُعمةل  يذ أ كام  تنف

به من اليوم التالي لتاريخ ن ةةةةةةره 

 في الجريدة الرسمية.

 ال اقيةمادة ال

المواف ةةة على نص المةةادة كمةةا  -

  انون.الورد في م روع 

 ال اقيةمادة ال

المواف ةةة على نص المةةادة كمةةا  -

  انون.الم روع ورد في 

 ال اقيةمادة ال

رئةةةيةةةس مةةةجةةةلةةةس الةةةوزرام  عةةةلةةةى

 –كةل فيمةا يخصةةةةةةةةه  –والوزرام 

تنفيةةذ أ كةةام هةةذا ال ةةانون، ويُعمةةل   

تاريخ ن ةةةةةةةره    تالي ل به من اليوم ال

 في الجريدة الرسمية.
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 ا2017 مايو 28التاريخ: 
 

 

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

 
 

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانون الموضوع:

إلى اتفاقية قمش األ عال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرا ا 

 ا.2017( لس ة 9للمرسوا رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

م، أةفق معال  السيد عل  بن صالح الصالح ةئيس المجلس، 2017 مايو 15بلاةيخ      

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة منم3   4ص ل ت ق/ ف  537م احمن كلابه ةق

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين إلى اتفاقية قمش األ عال غير  لس ة ) (

لس ة ( 9المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرا ا للمرسوا رقم )

إلى لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية، وذل  لمناقالله وإبداء المالحظات  ،ا2017

 عليه للجنة الالفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن .
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عقدت لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية االماعها ا 2017 مايو 28وبلاةيخ     

واالت(اقية، وذل  المذكوة،  ، حيث اطلعة على مالتتتتتتروع القانو الثالث والعشللللللرين

 بحضوة المسلالاة القانون  بالمجلس.

 لمعا ئ إلى عدم مخال(ة مالتتتتتتروع القانو  –بعد المداولة والنقا   –وانلهة اللجنة       

 وأححام الدسلوة.

 

 رأي اللج ة:

بالموا قة على انالماا مملكة  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

البحرين إلى اتفاقية قمش األ عال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، 

 من الناحيلين الدسلوةية والقانونية.، ا2017لس ة ( 9المرا ا للمرسوا رقم )

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5) ملحق رقم
تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية تعويض 

الضرر الذي تلحقه الطائرات 

باألطراف الثالثة، المرافق 

( لسنة 16رقم )للمرسوم 

 م.2017
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  ا2017يوليو  4التاريخ : 

 

 للج ة الشؤون الخارلية والد اع واألمن الوط ي الث ثونالتقرير 

رر تعويض الال بخصوص مشروع قانون بالتصديا على اتفاقية

المرا ا للمرسوا رقم  الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة

 ا2017( لس ة 16)

 الرابشمن الفصا التشريعي  الثالثدور النعقاد العادي 

 

 مقدمـة:

  

 معال استتللمة لجنة الالتتفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن  كلاب     

/ص ل خ 530ةقم اةئيس مجلس الالوةى  السيد عل  بن صالح الصالح

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفةخ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م 3  4ف أ/

والذي تم بمواعه تحليف اللجنة بدةاستتتتتتتة ومناقالتتتتتتتة  ،م2017مايو  15 

مشللللللروع قانون بالتصللللللديا على اتفاقية تعويض الالللللللرر الذي تلحقه 

س ة 16الطائرات باألطراف الثالثة، المرا ا للمرسوا رقم ) ، ا2017( ل

على أ  تلم  ةاستتله وإبداء المالحظات وإعدا  تقرير يلضتتمن ةأي اللجنة 

 بالعنه.

 

 

 إلراءات اللج ة: -أولا 
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 لت فيذ التكليف المذكور أع ه قامت اللج ة باإللراءات التالية:

الستتتابع عالتتتر والثامن ها يتداةستتتة اللجنة مالتتتروع القانو  ف  االماع (7)

 .م2017يونيو  28م، و 2017مايو  29عالر، المنعقدين بلاةيخ  
 

  بمالتتتتتتروع القانواطلعة اللجنة ألناء  ةاستتتتتتلها على الولائق الملعلقة  (8)

 موحوع النظر والل  ارلملة على  

 ممر اقراة مجلس النواب ومرفقاته. ا -

 )مر ا(ةأي لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية بمجلس الالوةى.  -

 م)مر ا المواصالت واالتصاالت. ةأي وزاةن -

 م)مر ا ةأي وزاةن الخاةاية. -

 .العنهب مالروع القانو  المذكوة، ومذكرن ايئة اللالريع وابفلاء القانون  -

 ممر اا

 ممر اا. االت(اقية المذكوةن -
 

 كل من  وبدعون من اللجنة راةك ف  االالماع  (9)

 :وحارة المواص ت والتصالت، وقد حالر 

 مدير إدارة ال قا الجوي. السيدة ابتساا محمد الشم ن .3

 مستشار ال قا الجوي.   السيد كمال رياض ح في .4

 

 :وحارة الخارلية، وقد حالر 
 إدارةبللل بلللاحلللث قلللانوني أول  عبدهللا الرميحيمبارك السيد  (1

 القانونية.الشؤون 

 باحث قانوني.  محمد سلمان الشمريالسيد  (2
 

 كل من راةك ف  االماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -

المستشـللللللار القانونـللللللي لشـللللللؤون  الدكتور علي حسـن الطوالبة  -1

 اللجان.
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بهيئة المسلللللتشلللللارين باحث قانوني  السيدة  اطمة غانم الذوادي  -2

 ن.يالقانوني

 

 .سهيرا عبداللطيفالسيدة  تولى أمانة سـر اللجنة -

 

 :ج ة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ل -ثانيــاا

لجنة الالتتتتتفو  اللالتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتوةى ستتتتتالمة  ةأت     

 )مر ا(. والقانونية الدسلوةية من الناحيلينقانو  مالروع ال

 

 :المواص ت والتصالت رأي وحارة -ثالثـــــاا

أكدت وزاةن المواصتتتتالت واالتصتتتتاالت على أامية االت(اقية ف  حماية      

مصالح الضحايا من األطراف الثالثة من خالل تقديم تعويض عا ل لهم وفقًا 

، وتحقيق اللواز  1999لحدو  اللعويضتتتتتتتات الواة ن ف  ات(اقية مونلريال 

واألطراف الملضتتترةن على ستتتطح األة ، بين مصتتتالح رتتتركات الطيرا  

بابحتتتتتتتافة إلى زيا ن االالمام بالجوانب األمنية ف  المطاةات ورتتتتتتركات 

الطيرا  ومحاتب الالحن الجوي، وزيا ن االالمام بسالمة العمليات اللالليلية 

      للطائرات.

 

 :رأي وحارة الخارلية -ـــــاارابع

دف إلى حتتتتتتما   فع تعويضتتتتتتات بينة وزاةن الخاةاية أ  االت(اقية ته     

مالئمة لألطراف الثالثة الل  تلحق بها أحتتتراة نليجة أحداث تالتتتمل الطائرن 

ألناء الطيرا ، وكذل  حما  اسلمراة اسلقراة صناعة الطيرا ، كما تهدف 
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نة  ية ةوما لستتتتتت (اق باألحتتتتتتراة الل  تلحقها  1952إلى تحديث ات قة  الملعل

ألة ، والل  ستتتعق أ  انضتتتمنة الطائرات باألطراف الثالثة على ستتتطح ا

قانو  ةقم ا حة العحرين بمواب المرستتتتتتوم ب ها ممل نة 29إلي  1996م لستتتتتت

بالموافقة على االنضتتتتتتمام إلى ات(اقية المستتتتتتفولية الناتجة عن األحتتتتتتراة 

 1952الحاصتتتتتتلة من الطائرات األانعية للطرف الثالث على األة  لعام 

 2000م لستتتتتنة 32ا وانضتتتتتمنة إلى تعديلها بمواب المرستتتتتوم بقانو  ةقم

م 1987بالموافقة على االنضتتتتمام إلى العروتوكول الموقع ف  مونلريال عام 

الع  تعديل ات(اقية المسفولية الناتجة عن األحراة الحاصلة من الطائرات  ب

عام  ثة على األة  ل ثال ية لألطراف ال نة الوزاةن أ  ، 1952األانع كما بي

ألححام الدسلوة أو القوانين المعمول اذ  االت(اقية ال تنطوي على أية مخال(ة 

 بها ف  مملحة العحرين.

   

 :ةرأي اللج ــ - امسـاا

 

 المتتذكوة مع الجهتتات المعنيتتة، مالتتتتتتروع القتتانو تتتداةستتتتتتتتة اللجنتتة      

 على ةأيواطلعة اللجنة  ،والمستتتتلالتتتتاة القانون  لالتتتتفو  اللجا  بالمجلس

الذي ااء مفكدًا لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتتوةى و

ة اطلعكما  ،قانو  من الناحيلين الدستتتتلوةية والقانونيةمالتتتتروع اللستتتتالمة 

كل  على ةأيو ،ب ومرفقاته بالتتتع  مالتتتروع القانو قراة مجلس النوا على

 .ووزاةن الخاةاية وزاةن المواصالت واالتصاالت،  من

 

ل(صل ا تضمنخمسة فصول،  –فضالً عن الديعااة  –االت(اقية  لعلفوت     

يا  مجال  ية، مع ب (اق عاةيف ألام المصتتتتتتطلحات الواة ن ف  االت األول الل

تطعيق االت(اقية حيث تطعق ف  حال حدوث أحتتتتراة تلحق باألطراف الثالثة 
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ف  إقليم  ولة طرف، تلستتتتتتعب بها طائرن ف  حالة الطيرا  ف  ةحلة اوية 

  ولية بخالف الضرة الناتخ عن فعل تدخل غير مالروع.

ا ال(صتتتتل الثان  فقد بيألن األححام الخاصتتتتة بلقرير مستتتتفولية المالتتتتلل أم     

وحدو  مستتتتتفوليله، مع إعطاء حاالت الوفان وابصتتتتتابة الجستتتتتدية والعقلية 

أولوية ف  اللعويض، وتناول المسفولية عن األحداث الل  ياللرك فيها النا  

دفع لأو أكثر من المالتتتتتتللين، وتحديد تحاليف المححمة والن(قات االخرى، وا

 تحة الحساب واللعمين.

اذا وقد تناول ال(صل الثالث رروط إع(اء الماللل من المسفولية وحقه      

ف  الراوع على غير ، أمتتا ال(صتتتتتتتتل الرابع فقتتد بين األححتتام الختتاصتتتتتتتتة 

باللقاح ، وإع(اء المال  أو المفار أو الممول صاحب سند ملحية أو الحائز 

لمالتلل أو أحد موظ(يه أو وكالئه من على حصتة ف  الطائرن إ  لم يحن او ا

المسفولية، بابحافة إلى األححام الخاصة بلحويل حقوق السحب الخاصة، 

ومرااعة حدو  المستتتتتتفولية، والمححمة المخلصتتتتتتتة، واالعلراف باألححام 

وإن(اذاا، واالت(اقيات ابقليمية والملعد ن األطراف بالع  االعلراف باألححام 

 فان الالخص المسفول.وإن(اذاا ومدن اللقا م وو

كما تناول ال(صتتتتتتتل الخامس األححام الخلامية الملعلقة بلوقيع االت(اقية      

واللصديق عليها أو القعول بها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها، وتصديق 

منظمات اللحامل االقلصتتتتا ي عليها، وستتتتريا  م(عولها ونقضتتتتها، وعالقلها 

  لتتديهتتا أكثر من نظتتام قتتانون  واحتتد، بتتالمعتتااتتدات األخرى، والتتدول الل

واللح(ظات على االت(اقية واألعالنات الملعلقة بها، ووظائف اهة ابيداع، 

 وللات االت(اقية.
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وةأت اللجنة أ  االت(اقية تهدف إلى حتتتتتتما   فع تعويضتتتتتتتات مالئمة      

لألطراف الثالثة الل  تلحق بها أحتتتتتراة نليجة أحداث تالتتتتتمل الطائرن ألناء 

ا ، بخالف الضتترة الناتخ عن فعل تدخل غير مالتتروع، كما تلضتتمن الطير

اذ  االت(اقية تحديث لالت(اقية الملعلقة باألحتتتتتتراة الل  تحدلها الطائرات 

م، 1952األانعية لألطراف الثالثة على األة  الموقع عليها ف  ةوما ستتنة 

، لضتتتتتتما  مصتتتتتتتالح 1978والعروتوكول المعدل لها والموقع عليه ستتتتتتنة 

ا من األطراف الثالثة، والحااة للعويضتتهم تعويض عا ل، وحتتما  الضتتحاي

 اسلمراة واسلقراة صناعة الطيرا .

     

لعاة  وأححام الدستتتتتتلوة، ية تعين أنها ال توباستتتتتتلعرا  أححام االت(اق     

م 37عماالً لححم ال(قرن الثانية من الما ن اإصدة بقانو  تأ   اانه يلزم لن(اذأو

مالتتتتتتروع قانو   أعدت ايئة اللالتتتتتتريع وابفلاء القانون من الدستتتتتتلوة، فقد 

من  -فضتتتتالً عن الديعااة- لفعيلوالذي ، ية المذكوةنباللصتتتتديق على االت(اق

 ن(يذية.والثانية ما ن ت، يةت(اقاالاألولى اللصديق على تضمنة الما ن  ،ما تين

 

 مشروع قانونوعلى ذل  توص  اللجنة بالموافقة من حيث المعدأ على      

بالتصديا على اتفاقية تعويض الالرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف 

موا   والموافقة على ، ا2017( لس ة 16الثالثة، المرا ا للمرسوا رقم )

 المالروع كما وة ت ف  الجدول المرفق.

 

 ا تيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي: -اـا سادسـ
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الداخلية لمجلس الالتتوةى، ات(قة  م من الالئحة 39إعماالً لنص الما ن ا      

 اللجنة على اخلياة كل من 

 

ا أصليــــاا. األستاذة نانسي دي ا إيلي  الوي سعادة (1  مقررا

ا احتياطيـاا.  عبدالعزيز عبدهللا العجمانالدكتور سعادة  (2  مقررا

 

 توصيـة اللج ـة: -سابعــــاا

سة  مالروع ف  حوء ما  اة من مناقالات وما أبدي من اةاء ألناء  ةا

 قانو ، فق  اللجنة توص  بما يل  ال

 

مشروع قانون بالتصديا على اتفاقية الموا قة من حيث المبدأ على  -  

تعويض الالرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة، المرا ا للمرسوا 

 .ا2017( لس ة 16رقم )

 

مواد مشروع القانون كما وردت تفصي ا  ي نصوص الموا قة على  -

 الجدول المر ا.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ ال حا ،،،

 

  الد محمد لبر المسلم                                      د. محمد علي الخزاعي         

 لج ة الرئيس                                                 لج ةالنائب رئيس 
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 ا2017( لس ة 16للمرسوا رقم )ا ا قانون بالتصديا على اتفاقية تعويض الالرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة، المر مشروع

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 عقوان مشروع ال اقون

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقوان مشروع ال اقون

تغيير عبارة )بالتصةةةةةديب على(  -

الةةةواردة فةةةي الةةةعةةةنةةةوان ءلةةةى 

بالمواف ة على اقضوومام مملكة )

 (.البحرين إلى

 

عقوان مشوووووووروع ال وواقون بعوود )

 (التعديل

 

 عقوان مشروع ال اقون

مجلةس  - قرار  على  ف ةةةةة  موا ل ا

النواب بتغيير عبارة )بالتصديب 

على( الواردة في العنوان ءلى 

بالمواف ة على اقضووومام مملكة )

 (.البحرين إلى

عقوان مشوووووووروع ال وواقون بعوود )

 (تعديلال

 

 عقوان مشروع ال اقون
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 رقم ) ( لسةةةةةةةنة  م ةةةةةةةروع قانون

بالتصةةةةةةةديب على اتفاقية تعويو 

طائرات  لذي تل  ه ال الرةةةةةةةرر ا

 بامطراف الثالثة

م ةةةةةةةروع قانون رقم ) ( لسةةةةةةةنة 

على اقضووووووومام مملكة بالمواف ة 

اتفةةةةاقيةةةةة تعويو  البحرين إلى

طائرات  لذي تل  ه ال الرةةةةةةةرر ا

 بامطراف الثالثة

م ةةةةةةةروع قانون رقم ) ( لسةةةةةةةنة 

كة  مام ممل بالمواف ة على اقضووووووو

اتفةةةةاقيةةةةة تعويو  البحرين إلى

الرةةةةةةةرر الةةذي تل  ةةه الطةةائرات 

 بامطراف الثالثة

م ةةةةةةةروع قةةانون رقم ) ( لسةةةةةةةنةةة 

بووالمواف ووة على اقضووووووومووام مملكووة 

لى بحرين إ ل عويو  ا ت قيةةةةة  تفةةةةا ا

الرةةةةةةةرر الةةةذي تل  ةةةه الطةةةائرات 

 بامطراف الثالثة

 الديباجة

 

قحن حمد بن عيسوووووووى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطتع بعد

ية تعويو الرةةةةةةةرر  فاق وعلى ات

لذي تل  ه الطائرات بامطراف  ا

الثةةةةالثةةةةة، التي أقرهةةةةا المؤتمر 

 الديباجة

 
 

المواف ةةة على نص الةةديبةةاجةةة  -

 كما ورد في م روع ال انون.

 الديباجة

 

المواف ة على نص الديباجة كما  -

 ورد في م روع ال انون.

 

 
 
 
 

 الديباجة

 

قحن حموود بن عيسوووووووى آل خليفووة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطتع بعد

وعلى اتفةةةاقيةةةة تعويو الرةةةةةةةرر  

الةةذي تل  ةةه الطةةائرات بةةامطراف 

مر     ت مؤ ل قرهةةةةا ا تي أ ل لثةةةةة، ا لثةةةةا ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 مونتلايرالةةدولي ل ةةانون الجو في 

في اليوم الثاني من  ةةةةةةهر مايو / 

 ،2009أيار 

أقر مجلس ال ةةةةةةةورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 
 

 

الةةةدولي ل ةةةانون الجو في مونتلاير  

مايو /  ثاني من  ةةةةةةةهر  في اليوم ال

 ،2009أيار 

مجلس  قر  ال ةةةةةةةةورى ومجلةس  أ

النواب ال انون اآلتي نصةةةةةةةةه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 األولىمادة ال
 

 

ودق على(  - تغيير عبارة )صةةةةةةةُ

الواردة في صةةةةةةةدر المادة ءلى 

ُووفق على اقضووووووومام مملكة )

 .(البحرين إلى

 األولىمادة ال
 

قرار مجلس  - ف ةةةةة على  موا ل ا

ودق  النواب بتغيير عبارة )صةةةةةُ

الواردة في صةةةةدر المادة  على(

ُووفق على اقضمام مملكة ءلى )

 (:البحرين إلى

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 

 

 

 

ودق على اتفةةةاقيةةةة تعويو  صةةةةةةةُ

طائرات  لذي تل  ه ال الرةةةةةةةرر ا

بةةةامطراف الثةةةالثةةةة التي أقرهةةةا 

المؤتمر الةةدولي ل ةةانون الجو في 

مونتلاير في اليوم الثاني من  هر 

، والمرافب 2009مةةةايو / أيةةةار 

 لهذا ال انون.

 

تصةةةةةةةويةةب الخطةة  اللفعي في  -

كلمةةةةة )المرافب( الواردة في 

السطر الثاني من المادة لتصبح 

 (.المراف ة)

 

 

 (قص المادة بعد التعديل)

 ُووفق على اقضووووووومووووام مملكووووة

اتفةةةةاقيةةةةة تعويو  البحرين إلى

طائرات  لذي تل  ه ال الرةةةةةةةرر ا

بةةةامطراف الثةةةالثةةةة التي أقرهةةةا 

المؤتمر الةةدولي ل ةةانون الجو في 

هر ن  مونتلاير في اليوم الثاني م

تصويب الخط  اللفعي في كلمة  -

)المرافب( الواردة في السةةةةةةطر 

الثةةةةاني من المةةةةادة لتصةةةةةةةبح 

 (.المراف ة)

 (قص المادة بعد التعديل)

ُووفق على اقضووووووومووووام مملكووووة 

اتفةةةةاقيةةةةة تعويو  البحرين إلى

الرةةةةةةةرر الةةذي تل  ةةه الطةةائرات 

بةةةامطراف الثةةةالثةةةة التي أقرهةةةا 

المؤتمر الةةدولي ل ةةانون الجو في 

هر ن  ةةمونتلاير في اليوم الثاني م

 المراف ووة، و2009مةةايو / أيةةار 

 لهذا ال انون.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ُووفق على اقضوووووووومووووام مملكووووة

لى بحرين إ ل عويو  ا ت قيةةةةة  تفةةةةا ا

الرةةةةةةةرر الةةةذي تل  ةةةه الطةةةائرات 

بةةةةامطراف الثةةةةالثةةةةة التي أقرهةةةةا 

المؤتمر الةةةدولي ل ةةةانون الجو في 

هر ن  ةةةةةمونتلاير في اليوم الثاني م

   المراف وووة، و2009مةةةايو / أيةةةار 

 لهذا ال انون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 المراف ووة، و2009مةةايو / أيةةار 

 لهذا ال انون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 ال اقيةمادة ال

رئةةيةةس مةةجةةلةةس الةةوزرام  عةةلةةى

 –كل فيما يخصةةةةةةةه  –والوزرام 

هذا ال انون، ويُعمةل  يذ أ كام  تنف

به من اليوم التالي لتاريخ ن ةةةةةةره 

 في الجريدة الرسمية.

 ال اقيةمادة ال

المواف ةةة على نص المةةادة كمةةا  -

  انون.الم روع ورد في 

 ال اقيةمادة ال

المواف ةةة على نص المةةادة كمةةا  -

  انون.الورد في م روع 

 ال اقيةمادة ال

رئةةةيةةةس مةةةجةةةلةةةس الةةةوزرام  عةةةلةةةى

 –كةل فيمةا يخصةةةةةةةةه  –والوزرام 

تنفيةةذ أ كةةام هةةذا ال ةةانون، ويُعمةةل   

تاريخ ن ةةةةةةةره    تالي ل به من اليوم ال

 في الجريدة الرسمية.
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 ا2017 مايو 28التاريخ: 
 

 

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

 

بالتصديا على اتفاقية تعويض الالرر  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانون الموضوع:

 ا.2017( لس ة 16الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة، المرا ا للمرسوا رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

السيد عل  بن صالح الصالح ةئيس المجلس، م، أةفق معال  2017 مايو 15بلاةيخ      

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة منم3   4ص ل ت ق/ ف  531م احمن كلابه ةق

بالتصديا على اتفاقية تعويض الالرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف  لس ة ) (

إلى لجنة الالفو  اللالريعية  ،ا2017( لس ة 16الثالثة، المرا ا للمرسوا رقم )

والقانونية، وذل  لمناقالله وإبداء المالحظات عليه للجنة الالفو  الخاةاية والدفاع 

 واألمن الوطن .
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عقدت لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية االماعها ا 2017 مايو 28وبلاةيخ     

واالت(اقية، وذل  المذكوة،  ، حيث اطلعة على مالتتتتتتروع القانو الثالث والعشللللللرين

 بحضوة المسلالاة القانون  بالمجلس.

 لمعا ئ إلى عدم مخال(ة مالتتتتتتروع القانو  –بعد المداولة والنقا   –وانلهة اللجنة       

 وأححام الدسلوة.

 

 رأي اللج ة:

 بالتصديا على اتفاقية تعويض رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

( لس ة 16الطائرات باألطراف الثالثة، المرا ا للمرسوا رقم )الالرر الذي تلحقه 

 من الناحيلين الدسلوةية والقانونية.، ا2017

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6) ملحق رقم
تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالموافقة على انضمام مملكة 

البحرين إلى البروتوكول 

المكمل التفاقية قمع االستيالء 

غير المشروع على الطائرات، 

( 17المرافق للمرسوم رقم )

 م.2017لسنة 
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  ا2017يوليو  4التاريخ : 

 

للج ة الشؤون الخارلية والد اع واألمن  الث ثونالثاني والتقرير 

 الوط ي

مشروع قانون بالموا قة على انالماا مملكة البحرين بخصوص 

ستي ء غير المشروع إلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش ال

 على الطائرات

 ا2017( لس ة 17المرا ا للمرسوا رقم ) 

 الرابشمن الفصا التشريعي  الثالثدور النعقاد العادي 

 

 مقدمـة:

معال  اسللمة لجنة الالفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن  كلاب      

 /ص ل خ أ/563ةقم اةئيس مجلس الالوةى  السيد عل  بن صالح الصالح

 المفةخ ف م 3  4ف

والذي تم بمواعه تحليف اللجنة بدةاسة ومناقالة  ،م2017مايو  28 

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين إلى البروتوكول مشروع قانون 

المرا ا  المكما لتفاقية قمش الستي ء غير المشروع على الطائرات،

، على أ  تلم  ةاسله وإبداء المالحظات ا2017( لس ة 17للمرسوا رقم )

 ي اللجنة بالعنه.وإعدا  تقرير يلضمن ةأ
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 إلراءات اللج ة: -أولا 

 لت فيذ التكليف المذكور أع ه قامت اللج ة باإللراءات التالية:

الثامن عالتتتتر المنعقد تداةستتتتة اللجنة مالتتتتروع القانو  ف  االماعها  (10)

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ

 .م2017يونيو  28
 

  بمالتتتتروع القانواطلعة اللجنة ألناء  ةاستتتتلها على الولائق الملعلقة  (11)

 موحوع النظر والل  ارلملة على  

 ممر اقراة مجلس النواب ومرفقاته. ا -

 )مر ا(ةأي لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية بمجلس الالوةى.  -

 م)مر ا المواصالت واالتصاالت. ةأي وزاةن -

 م)مر ا ةأي وزاةن الخاةاية. -

 .العنهب مالروع القانو  المذكوة، ومذكرن ايئة اللالريع وابفلاء القانون  -

 ممر اا

 ممر اا. العروتوكول المذكوة -
 

 كل من  وبدعون من اللجنة راةك ف  االالماع  (12)

 :وحارة المواص ت والتصالت، وقد حالر 

 مدير إدارة ال قا الجوي. السيدة ابتساا محمد الشم ن (1

 مستشار ال قا الجوي.  السيد كمال رياض ح في (2

 

 

 :وحارة الخارلية، وقد حالر 
 إدارةبللل بلللاحلللث قلللانوني أول  الرميحيمبارك عبدهللا السيد  .1

 القانونية.الشؤون 

 باحث قانوني.  محمد سلمان الشمريالسيد  .2
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 كل من راةك ف  االماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -

المستشـللللللار القانونـللللللي لشـللللللؤون  الدكتور علي حسـن الطوالبة  -1

 اللجان.

المسلللللتشلللللارين باحث قانوني بهيئة  السيدة  اطمة غانم الذوادي  -2

 ن.يالقانوني

 

 .سهيرا عبداللطيفالسيدة  تولى أمانة سـر اللجنة -

 :ج ة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ل -ثانيــاا

لجنة الالتتتتتفو  اللالتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتوةى ستتتتتالمة  ةأت     

 )مر ا(. والقانونية الدسلوةية من الناحيلينقانو  مالروع ال

 

 :المواص ت والتصالت رأي وحارة -ثالثـــــاا

أيدت وزاةن المواصتتتتتالت واالتصتتتتتاالت مالتتتتتروع القانو ، وبينة أ       

العروتوكول يهدف إلى تعديل ات(اقية قمع االستتتتتتليالء غير المالتتتتتتروع على 

     .1970 يسمعر  16الطائرات الموقعة ف  الااي ف  

 

 :رأي وحارة الخارلية -ـــــاارابع

بينتتة وزاةن الختتاةايتتة أ  العروتوكول يهتتدف إلى تعتتديتتل ات(تتاقيتتة قمع      

 يستتمعر  16المالتتروع على الطائرات الموقعة ف  الااي ف   االستتليالء غير

م 4الل  انضتتمة إليها مملحة العحرين بمواب المرستتوم بقانو  ةقم ا 1970

حمة م الخاصتتتتة بمح12م من الما ن ا1مع اللح(ظ على ال(قرن ا 1983لستتتتنة 

العدل الدولية، وأ  العروتوكول ال ينطوي على أية مخال(ة ألححام الدستتتتتلوة 

 أو القوانين المعمول بها ف  مملحة العحرين.
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 :ةرأي اللج ــ - امســــــاا

 

قانو  بالموافقة على انضتتمام مملحة العحرين المالتتروع تداةستتة اللجنة      

االستتتتتتليالء غير المالتتتتتتروع على إلى العروتوكول المحمتتل الت(تتاقيتتة قمع 

 مع الجهات المعنية، م2017م لستتتنة 17الطائرات، المرافق للمرستتتوم ةقم ا

 على ةأيواطلعة اللجنة  ،والمستتتتلالتتتتاة القانون  لالتتتتفو  اللجا  بالمجلس

الذي ااء مفكدًا لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية بمجلس الالتتتتتتوةى و

ة اطلعكما  ،وةية والقانونيةقانو  من الناحيلين الدستتتتلمالتتتتروع اللستتتتالمة 

كل  على ةأيو ،ب ومرفقاته بالتتتع  مالتتتروع القانو قراة مجلس النوا على

 .ووزاةن الخاةاية وزاةن المواصالت واالتصاالت،  من

 

، نصتتتتتتة ( مادة25)من  –فضتتتتتتالً عن الديعااة  – العروتوكول لعلفيو     

مادة ية قمع االستتتتتتليالء غير  األولى ال (اق اذا العروتوكول يحمل ات على أ  

، 1970 يستتتتتتمعر  16المالتتتتتتروع على الطائرات، الموقعة ف  الااي ف  

م من االت(اقية بنص 1على أنه يستتتلعا  عن الما ن ا المادة الثانيةونصتتتة 

يعرف األفعال الل  تعد اريمة ستتتتتتواء باالستتتتتتليالء عمدًا على الطائرن أو 

لستتتتعب ألي رتتتتخص يللقى مثل اذا اللهديد أو يحاول أو ينظم أو اللهديد أو ال

ا اخر لللهرب من اللحقيق أو  يواه أو يحو  رتتتتتتريًحا أو يستتتتتتاعد رتتتتتتخصتتتتتتً

على االستتتلعاحتتتة عن  المادة الثالثةالمقاحتتتان أو العقوبة وغيراا، ونصتتتة 

م من االت(اقية بنص تلعهد فيه كل  ولة طرف باللالتتتتتتد  ف  معاقعة 2الما ن ا

على إحافة  المادة الرابعةم، ونصة 1المنصوص عليها ف  الما ن االجرائم 
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محرًةام تنص على تحديد مسفولية المفسسات القانونية القائمة  2ما ن برقم ا

م، ونصة 1ف  الدولة ف  حال اةتحاب أحد مسفوليها لجرم معين ف  الما ن ا

رن اديدن م ب(ق3م من الما ن ا1على أ  يسلعا  عن ال(قرن ا المادة الخامسة

 المادة السلللادسلللةتعرف بعض المصتتتطلحات الواة ن ف  االت(اقية، ونصتتتة 

محرًةام إلى االت(اقية تفكد على أنه ليس ف  االت(اقية ما  3على إحافة برقم ا

يمس الحقوق واالللزامات والمستتتتتتفوليات األخرى للدول واألفرا  بمواب 

لحدن وات(اقية القانو  الدول ، وخاصتتتتتتتة مقاصتتتتتتتد ومعا ئ ميثاق األمم الم

الطيرا  المدن  الدول  والقانو  ابنسان  الدول ، واسلثنة سريا  االت(اقية 

على أنالتتطة القوات المستتلحة ألناء النزاعات المستتلحة حستتب م(هوم القانو  

ابنستتتتان  الدول ، وال تستتتتري على أنالتتتتطة القوات المستتتتلحة لدول تماة، 

من القانو  الدول ، وتفكد وااعاتها الرستتتتتتمية بقدة ما تنظم بقواعد أخرى 

م منها 2الما ن المضتتافة على أنه ال ينعل  ت(ستتير األححام الواة ن ف  ال(قرن ا

ت(ستتتيًرا ي(هم منه أنها تعيح األفعال غير المالتتتروعة أو تجعلها قانونية أو أنها 

على أ   المادة السللللللابعةتمنع المقاحتتتتتتان بمواب قوانين أخرى، ونصتتتتتتة 

م بنص حد  الحاالت الل  تلخذ فيها كل  ولة طرف 4يستتتتلعا  عن الما ن ا

اباراءات الالزمة لعستتت اخلصتتاصتتها على الجرائم المنصتتوص عليها ف  

م بنص 5على االستتتتلعاحتتتتة عن الما ن ا المادة الثام ةم، ونصتتتتة 1الما ن ا

وي ل الجااء فيه أ  تقوم الدول األطراف الل  لديها مفستتستتات مالتتلركة للنق

أو وكاالت  ولية للالتتتتليل طائرات خاحتتتتعة لللستتتتجيل المالتتتتلرك أو الدول  

ماة،  طائرن وت كل  ية على  ها القضتتتتتتتائ ماة، واليل لة الل  ت لدو يد ا حد بل

اخلصتتتتاصتتتتات  ول الستتتتجل ألغرا  االت(اقية وتالتتتتعر بذل  األمين العام 

ل لمنظمة الطيرا  المدن  الدول  الذي يحيل اذا ابرتتتتتتعاة إلى اميع الدو
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سلعا  عن ال(قرن  المادة التاسعةاألطراف ف  االت(اقية، ونصة  على أ  ي

م من االت(اقية بنص اديد ااء فيه إذا احجزت  ولة طرف 6م من الما ن ا4ا

ا بمواب أححام اذ  الما ن تخطر فوًةا الدول األطراف الل  أقامة  رتتتتخصتتتتً

ما ن  ت(اقيةعلى أ  تضاف إلى اال المادة العاشرةواليلها القضائية، ونصة 

محرًةام نصتتتتة على أ  ي ح(ل ألي رتتتتخص محلجز أو ملخذ  7اديدن برقم ا

حتتتتد  إاراءات أخرى أو مقامة عليه  عوى، أ  يلقى معاملة منصتتتت(ة، بما 

ف  ذل  اللملع بجميع الحقوق والضتتتتتتمانات طعًقا لقانو  الدولة الل  يواد 

على أ  دية عشلللرة المادة الحافيها، وطعقًا ألححام القانو  الدول ، ونصتتتة 

م من االت(اقية بنص تناول مسعلة تسليم المجرمين ف  8يسلعا  عن الما ن ا

على إحافة ما ن اديدن إلى  المادة الثانية عشرةإطاة اذ  االت(اقية، ونصة 

محرًةام نصة على أنه ال يجوز ألغرا  تسليم المجرمين  8االت(اقية برقم ا

لعاة أي اريمة من الجرائم المنصتتتتتوص أو المستتتتتاعدن القانونية الملعا لة اع

م اريمة ستتتياستتتية أو اريمة تلعلق بجريمة ستتتياستتتية أو 1عليها ف  الما ن ا

اريمة اةتحعة بدوافع ستتتتياستتتتية، وباللال  ال يجوز ةفض طلب اللستتتتليم أو 

ة المادالمستتتتاعدن القانونية الملعا لة استتتتلنا ًا إلى مثل اذ  الجرائم، ونصتتتتة 

محرًةا لانيًام لالت(اقية تنص على أنه ليس  8ما ن اعلى إحافة  الثالثة عشرة

ف  اذ  االت(اقية ما ي(ستتتتتتر على أنه ي(ر  اللزاًما بلستتتتتتليم الجان  أو بلقديم 

المستتتتتتاعدن القانونية الملعا لة، إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها 

اللستتتتتتليم أستتتتتتانيد اوارية تدعواا إلى االعلقا  أ  طلب اللستتتتتتليم أو طلب 

مستتاعدن القانونية قدم من أال محاكمة أو معاقعة رتتخص ما بستتعب انستته، ال

ة المادأو  يانله، أو انستتيله، أو أصتتله العرق ، أو ةأيه الستتياستت ، ونصتتة 

سلعا  عن ال(قرن ا الرابعة عشرة م من االت(اقية 9م من الما ن ا1على أ  ي
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 صوصبنص يواب على الدول األطراف كلما وقع أي فعل من األفعال المن

م من المتتا ن األولى اتختتاذ اميع اباراءات المالئمتتة 1عليهتتا ف  ال(قرن ا

بعا ن السيطرن على الطائرن إلى قائداا الالرع  أو للمحافظة على سيطرته 

م من 1عالرن على أ  يسلعا  عن ال(قرن ا المادة الخامسةعليها، ونصة 

األخرى أكعر  م بنص يواب أ  تقدم الدول األطراف كل منها إلى10الما ن ا

م واألفعال الواة ن ف  1قدة من المستتتتتاعدن إزاء الجرائم الواة ن ف  الما ن ا

الما ن الرابعة، ويجب ف  اميع الحاالت أ  يطعق قانو  الدولة الل  طلعة 

 10على إحتتتافة ما ن االمادة السلللادسلللة عشلللرة منها المستتتاعدن، ونصتتتة 

ائم الواة ن ف  المتتا ن محرًةام تنص على أ  أي  ولتتة تعلقتتد أ  إحتتدى الجر

األولى ستتتلرتحب يجب عليها اببال  عن ذل  إلى الدول األطراف المذكوةن 

على  المادة السللابعة عشللرةم من الما ن الرابعة، ونصتتة 2و1ف  ال(قرتين ا

االستتتتلعاحتتتتة عن اميع ابرتتتتاةات ف  االت(اقية إلى ة ولة ملعاقدنة وة ول 

قدنة بععاةت  ة ولة طرفة وة ول أطر افة على اللوال ، وإلى ةاو ملعا

أو ا ة وةله أو لهاة بععاةت  ةذل  الالتتتتتتخصة وةلذل  الالتتتتتتخصة على 

، األححام الخلامية العشرين المواد من الثام ة عشرة حتىاللوال ، وتناولة 

إاراءات  المواد من الحادية والعشللرين حتى الخامسللة والعشللرينوتناولة 

وتوكول و خولتتته حيز الن(تتتاذ اللصتتتتتتتتتديق أو القعول أو الموافقتتتة على العر

 واالنسحاب منه.

     

أ  العروتوكول يهدف إلى تعديل ات(اقية قمع االسليالء غير  ترى اللجنةو     

، 1970 يستتتتتتمعر  16المالتتتتتتروع على الطتتائرات الموقعتتة ف  الاتتاي ف  

سلعرا  أححام و نه أولعاة  وأححام الدسلوة، العروتوكول تعين أنه ال يبا
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م من 37عماالً لححم ال(قرن الثانية من الما ن اإصتتتتتتدة بقانو  يأ    يلزم لن(اذ

بالموافقة  قانو المالروع  أعدت ايئة اللالريع وابفلاء القانون الدسلوة، فقد 

على انضتتمام مملحة العحرين إلى العروتوكول المحمل الت(اقية قمع االستتليالء 

من  -ةفضتتتتتتالً عن الديعاا- لفعيلوالذي ، غير المالتتتتتتروع على الطائرات

، عروتوكولال االنضتتتتتتمام إلى على الموافقةاألولى ة الما ن نصتتتتتتت ،ما تين

 الثانية تن(يذية.الما ن و

 

 مشروع قانونوعلى ذل  توص  اللجنة بالموافقة من حيث المعدأ على      

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين إلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش 

( لس ة 17المرا ا للمرسوا رقم ) على الطائرات،الستي ء غير المشروع 

 موا  المالروع كما وة ت ف  الجدول المرفق. والموافقة على ،ا2017

 

 ا تيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي: -اـا سادســــ

م من الالئحة الداخلية لمجلس الالتتوةى، ات(قة  39إعماالً لنص الما ن ا      

 اللجنة على اخلياة كل من 

ا أصليــــاا.  األستاذة نانسي دي ا إيلي  الوي سعادة .3  مقررا

ا احتياطيـاا.  عبدالعزيز عبدهللا العجمانالدكتور سعادة  .4  مقررا

 

 توصيـة اللج ـة: -سابعـــــــاا

سة  مالروع ف  حوء ما  اة من مناقالات وما أبدي من اةاء ألناء  ةا

 قانو ، فق  اللجنة توص  بما يل  ال
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مشروع قانون بالموا قة على انالماا الموا قة من حيث المبدأ على  -  

مملكة البحرين إلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش الستي ء غير 

 .ا2017( لس ة 17المشروع على الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

مواد مشروع القانون كما وردت تفصي ا  ي نصوص الموا قة على  -

 الجدول المر ا.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ ال حا ،،،

 

  الد محمد لبر المسلم                                      د. محمد علي الخزاعي         

 لج ة الرئيس                                                 لج ةالنائب رئيس 
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 ،غير المشروع على الطائراتلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش الستي ء قانون بالموا قة على انالماا مملكة البحرين إ مشروع

 ا2017( لس ة 17را ا للمرسوا رقم )الم 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  أقرهانصوص المواد كما 

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 الديباجة

 

قحن حمد بن عيسوووووووى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطتع بعد

( 4وعلى المرسةةةةةوم ب انون رقم )

في  ةةةةة ن المواف ة  1983لسةةةةةنة 

على االنرةةةةةةةمةةام مع الت فع ءلى 

معاهدة الجرائم وامفعال امخرى 

التي ترتكةةب على متن الطةةائرات 

والةةةمةةةوقةةةعةةةةة فةةةي طةةةوكةةةيةةةو فةةةي         

 الديباجة

 
 

المواف ة على نَص الديباجة كما  -

 ورد في م روع ال انون.

 الديباجة

 

المواف ة على نَص الديباجة كما  -

 ورد في م روع ال انون.

 
 

 
 

 الديباجة

 

قحن حموود بن عيسوووووووى آل خليفووة        

 .ملك مملكة البحرين

 الدستور،على  االطتع بعد

( 4وعلى المرسةةةةةةةوم ب ةانون رقم )

في  ةةةةةةة ن المواف ة    1983لسةةةةةةةنة 

على االنرةةةةةةةمةةةام مع الت فع ءلى 

معةةاهةةدة الجرائم وامفعةةال امخرى 

التي ترتكةةةب على متن الطةةةائرات 

والةةةمةةةوقةةةعةةةةة فةةةي طةةةوكةةةيةةةو فةةةي            
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  أقرهانصوص المواد كما 

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

وءلى معاهدة  1963سةةبتمبر  14

قمع االسةةةةةةتيتم غير الم ةةةةةةروع 

على الطةةةةائرات والموقعةةةةة في 

 1970ديسةةةةةةةمبر  16الهاي في 

وءلى معةةاهةةدة قمع امفعةةال غير 

الم ةةروعة رةةد سةةتمة الطيران 

المدني والموقعة في مونتلاير في 

 ،1971سبتمبر  23

وعةةلةةى الةةبةةروتةةوكةةول الةةمةةكةةمةةةةل 

التفةةةةاقيةةةةة قمع االسةةةةةةةتيتم غير 

الم ةةةةروع على الطائرات الموقع 

سةةةةةةةبتمبر  10في بيكين بتةةاريخ 

2010، 

وءلى معاهدة  1963سةةةةةةبتمبر  14

قمع االسةةةةةةةتيتم غير الم ةةةةةةةروع    

وقةعةةةةة فةي  عةلةى الةطةةةةائةرات والةمة

  1970ديسةةةةةةةمبر  16الهةةةاي في 

وءلى معةةةةاهةةةةدة قمع امفعةةةةال غير 

الم ةةةةروعة رةةةةد سةةةةتمة الطيران 

المةةدني والموقعةةة في مونتلاير في 

 ،1971سبتمبر  23

وعةةلةةى الةةبةةروتةةوكةةول الةةمةةكةةمةةةةل    

قيةةةةة قمع االسةةةةةةةةتيتم غير  التفةةةةا

طائرات الموقع  الم ةةةةةةةروع على ال

سةةةةةةةبتمبر  10في بيكين بتةةةةاريخ 

2010، 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  أقرهانصوص المواد كما 

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 

أقر مجلس ال ةةةةةةةورى ومجلس 

ال انون اآلتي نصةةةةةه، وقد النواب 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

ال ورى ومجلس النواب  أقر مجلس

ال انون اآلتي نصةةةةةةه، وقد صةةةةةةدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

 

ووفب على انرةةةةةةةمةةةةام مملكةةةةة 

الب رين ءلى البروتوكول المكمةةل 

التفةةةةاقيةةةةة قمع االسةةةةةةةتيتم غير 

الم ةةةةروع على الطائرات الموقع 

سةةةةةةةبتمبر  10في بيكين بتةةاريخ 

 ، والمرافب لهذا ال انون.2010

 

 األولىمادة ال

 

المواف ةةة على نص المةةادة كمةةا  -

 ورد في م روع ال انون.

 

 األولىمادة ال

 

المواف ةةة على نص المةةادة كمةةا  -

 ورد في م روع ال انون.

  

 األولىمادة ال

 

ووفب على انرةةمام مملكة الب رين 

ءلى البروتوكول المكمةةةل التفةةةاقيةةةة 

قمع االسةةتيتم غير الم ةةروع على 

الطةائرات الموقع في بيكين بتةاريخ 

، والمرافب لهذا 2010سبتمبر  10

 ال انون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  أقرهانصوص المواد كما 

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

 

 ال اقيةمادة ال

 

 

 

 

 

عةةلةةى رئةةيةةس مةةجةةلةةس الةةوزرام 

 –كل فيما يخصةةةةةةةه  –والوزرام 

تنفيةةذ هةةذا ال ةةانون ويُعمةةل بةةه من 

 ال اقيةمادة ال

المواف ةةة على نَص المةةادة كمةةا  -

ورد في م ةةةةةةةروع ال انون، مع 

التنويةةه ءلى ءرةةةةةةةةةافةةة عتمةةة 

الفاصةةةةةةةلة )،( بعد عبارة )تنفيذ 

 هذا ال انون(.

 

 )قص المادة بعد التعديل(

عةةلةةى رئةةيةةس مةةجةةلةةس الةةوزرام 

 –كل فيما يخصةةةةةةةه  –والوزرام 

يذ هذا ال انون به من  ،تنف ويُعمل 

 ال اقيةمادة ال

على - ف ةةةةة  موا ل مجلةس  ا قرار 

َنص  النواب بةةةةالمواف ةةةةة على

المةةادة كمةةا ورد في م ةةةةةةةروع 

ال انون، مع التنويه ءلى ءرةةةةةافة 

عتمة الفاصةةةةةةةلة )،( بعد عبارة 

 )تنفيذ هذا ال انون(.

 )قص المادة بعد التعديل(

عةةلةةى رئةةيةةس مةةجةةلةةس الةةوزرام 

 –كل فيما يخصةةةةةةةه  –والوزرام 

هذا ال انون يذ  به من  ،تنف مل  ويُع

 ال اقيةمادة ال

 

 

 

 

 

عةةةلةةةى رئةةةيةةةس مةةةجةةةلةةةس الةةةوزرام 

 –كةل فيمةا يخصةةةةةةةةه  –والوزرام 

ويُعمةةل بةةه من  ،تنفيةةذ هةةذا ال ةةانون
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجلس  أقرهانصوص المواد كما 

 ال واب
 نصوص المواد كما أقرتها اللج ة توصية اللج ة

اليوم التةةةالي لتةةةاريخ ن ةةةةةةةره في 

 الجريدة الرسمية.

اليوم التةةةالي لتةةةاريخ ن ةةةةةةةره في 

 الجريدة الرسمية.

اليوم التةةةالي لتةةةاريخ ن ةةةةةةةره في 

 الجريدة الرسمية.

اليوم التةةةةالي لتةةةةاريخ ن ةةةةةةةره في 

 الجريدة الرسمية.
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 ا2017 مايو 31التاريخ: 
 

 

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

 
 

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانون الموضوع:

إلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش الستي ء غير المشروع على الطائرات، المرا ا 

 ا.2017( لس ة 17للمرسوا رقم )

 وبعد،،تحية طيبة 

 

م، أةفق معال  السيد عل  بن صالح الصالح ةئيس المجلس، 2017 مايو 28بلاةيخ      

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة منم3   4ص ل ت ق/ ف  564م احمن كلابه ةق

بالموا قة على انالماا مملكة البحرين إلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش  لس ة ) (

 ،ا2017لس ة ( 17الستي ء غير المشروع على الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

إلى لجنة الالفو  اللالريعية والقانونية، وذل  لمناقالله وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الالفو  الخاةاية والدفاع واألمن الوطن .
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عقدت لجنة الالتتتتتتفو  اللالتتتتتتريعية والقانونية االماعها ا 2017 مايو 31وبلاةيخ     

  ، وذلوالعروتوكولالمذكوة،  ، حيث اطلعة على مالتتروع القانو الرابش والعشللرين

 بحضوة المسلالاة القانون  بالمجلس.

 لمعا ئ إلى عدم مخال(ة مالتتتتتتروع القانو  –بعد المداولة والنقا   –وانلهة اللجنة       

 وأححام الدسلوة.

 

 رأي اللج ة:

بالموا قة على انالماا مملكة  رقم ) ( لس ة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

البحرين إلى البروتوكول المكما لتفاقية قمش الستي ء غير المشروع على 

( 8، المرا ا للمرسوا رقم )ا2017لس ة ( 17الطائرات، المرا ا للمرسوا رقم )

 من الناحيلين الدسلوةية والقانونية.، ا2017لس ة 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 
 


