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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
) لسنة 58) من القانون رقم (2مشروع قانون بإضافة بند جدید إلى المادة (

 م بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة 2006

 مجلس النوابمقدم من اقتراح بقانون  أصل مشروع القانون

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – األولدور االنعقاد العادي  - م2019فبرایر  24

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2021مارس  22

  )13( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة العرض على اجللسة

بنية مشروع القانون 

 مضمونهو

 دیباجة + مادتان

) إلى المادة 11النص على إضافة بند جدید برقم ( منھ تضمنت المادة األولى
بشأن حمایة المجتمع من األعمال  2006) لسنة 58) من القانون رقم (2(

في على المتھمین أو المحكوم علیھم  التستریتناول مسألة تجریم  ،اإلرھابیة
 تنفیذیة.المادة الثانیة  وجاءت یة.قضایا اإلرھابال

یھدف مشروع القانون إلى الحد من ظاھرة التستر على الھاربین في الجرائم و
اإلرھابیة سواء كانوا متھمین أو محكوًما علیھم، وذلك للحیلولة دون قیامھم 
بجرائم إرھابیة أخرى أو إفالتھم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، 

 ساھم في حفظ أمن واستقرار الوطن. األمر الذي سی
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رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

وعدم الموافقة  ،والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
 على تعدیل مجلس النواب على مشروع القانون

 آراء اجلهات خالصة 

لدى حضورها اجتماع 

اللجنة مبجلس 

 الشورى

 :یةوزارة الداخل  •

بما ورد في مذكرة الحكومة الموقرة، بشأن إعادة النظر في  تمسكت الوزارة
 مشروع القانون، مع إبداء المقترحات اآلتیة:

 إحالل كلمة (إخفاء) بدالً عن كلمة (التستر). •

إضافة عبارة (مع علمھ بذلك) في نھایة الفقرة األولى، لیصبح النص بعد  •
لمتھمین أو المحكوم علیھم الھاربین في قضایا اإلرھاب التعدیل: "إخفاء ا

 مع علمھ بذلك".

 :لعدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزارة ا •

مع ما انتھت إلیھ مذكرة  العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافتتفق وزارة 
 .الحكومة الموقرة من مالحظات بشأن مشروع القانون

 :المجلس األعلى للقضاء •

مالحظات من الناحیة الموضوعیة على البند أو المادة المستحدثة  أوالً: ال توجد
المضافة إلى قانون حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة، باعتبار أن سیاسة 
التجریم والعقاب من إطالقات المشّرع العادي طالما أنھا ال تتعارض مع المبادئ 

حمایة المجتمع من الدستوریة التي أرساھا دستور مملكة البحرین، وتستھدف 
براثن الجریمة بوجھ عام، والجریمة اإلرھابیة بوجھ خاص وتجریم التستر 

 على مرتكبیھا وتوفیر مالذ آمن.

ثانیًا: فیما یخص مسمى مشروع القانون، فإن المجلس یرى أن یستبدل بھ 
بتعدیل بعض أحكام  2019المسمى اآلتي:"مشروع قانون رقم (  ) لسنة 

بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة"؛  2006لسنة  )58القانون رقم (
وذلك ألن التعدیل یكون بإحدى ثالث صور، أولھا استبدال الحكم الذي تضمنھ 
القانون المعدل بحكم مغایر، وثانیھا إلغاء الحكم المنصوص علیھ في القانون 

القانون  المعدل دون تقریر حكم جدید، وثالثھا استحداث حكم جدید وإضافتھ إلى
 المعدل، ولمراعاة حسن الصیاغة. 

 :المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان •

تتفق المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان مع ما انتھى إلیھ قرار مجلس النواب 
) مكرًرا إلى مشروع القانون، وتثني خاصة 16بشأن إضافة مادة جدیدة برقم (

قابھا على زوج من أخفى بالنھج اإلنساني المتمثل في عدم تقریر الجریمة وع
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المتھم أو المحكوم علیھ، وال على أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ ومن 
في منزلة ھؤالء من األقارب بحكم المصاھرة، وھو نھج یتوافق والمبادئ 

 األساسیة لحقوق اإلنسان، ویراعي األبعاد األسریة والمجتمعیة المحیطة.

 .علیھ تعدیلمع إجراء  مشروع القانونالموافقة على  قرار جملس النواب

 توصية اللجنة
كما ورد من الحكومة الموقرة،  على مشروع القانونمن حیث المبدأ الموافقة 

 .علیھ ي أجراهبالتعدیل الذمجلس النواب  ة على قرارفقوعدم الموا

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م.2021أبریل  4التاریخ: 
 )10التقریر (

 

مشروع قانون خبصوص  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة

 م بشأن2006) لسنة 58) من القانون رقم (2بإضافة بند جديد إىل املادة (

 محاية اتمع من األعمال اإلرهابية  

 )جملس النواب املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من(
 

 )الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي (

 
 

 

 مقدمة:

 )،1د  5ف /  خ أص ل  70، وبموجب الخطاب رقم (م2019 فبرایر 24بتاریخ  

إلى لجنة  الشورى مجلس علي بن صالح الصالح رئیس صاحب المعالي السیدأرسل 

مشروع قانون بإضافة بند جدید إلى  من نسخة الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون 

م بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة 2006) لسنة 58) من القانون رقم (2المادة (

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد ، (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

 .تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر
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: إجراءات اللجنة
ً
 :أوال

 :ةاآلتی اتفي االجتماع –آنف الذكر  – مشروع القانونتدارست اللجنة  -1

 الفصل الدور التاریخ رقم االجتماع

 5 1 م2019فبرایر  18 6

 5 1 م2019مارس  4 7

 5 1 م2019مارس  11 8

 5 1 م2019أبریل  8 9

 5 1 م2019أبریل  15 10

 5 1 م2019أبریل  22 11

 5 1 م2019مایو  6 12

 5 1 م2019مایو  20 14

 5 2 م2019أكتوبر  22 2

 5 2 م2019نوفمبر  4 3

 5 3 م2020أكتوبر  62 2

 5 3 م2021فبرایر  15 7

 5 3 م2021مارس  22 9
 

بھ  مش���روع القانون موض���وع البحث على الوثائق المتعلقةل اطلعت اللجنة أثناء دراس���تھا -2

 والتي اشتملت على ما یلي:

  (مرفق) ھیئة التشریع واإلفتاء القانوني.تي الحكومة والمذكور، ومذكرمشروع القانون 

 .(مرفق) رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 
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 (مرفق). رأي وزارة الداخلیة 

 .(مرفق) رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف 

 .(مرفق) رأي المجلس األعلى للقضاء 

  (مرفق) .المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسانرأي 

  .(مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 ممثلون عن كل من: اللجنة اتبدعوة من اللجنة شارك في اجتماع -
 

 المنصب االسم
 وزارة الداخلية

إدارة  -رئیس شعبة اللجان الوزاریة  الرائد محمد یونس الھرمي
 الشؤون القانونیة

 إدارة الشؤون القانونیة النجار زالعزیعبد النقیب فیصل 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 قانونيالمستشار ال إسماعیل أحمد العصفور

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 رئیس لجنة الحقوق والحریات العامة  الدكتور بدر محمد عادل

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون الجلسات حمد محمد الطائي
 

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اتاجتماع حضر •
 

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال علي محمد معبد الرحی

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي
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 اللجانإدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان صالح فعبد اللطید. سھیرا 

 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم لعبد الجلیسماء 

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

 

سالمة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى  انتھت

وعدم الموافقة على تعدیل مجلس النواب على مشروع والقانونیة،  الدستوریةتین من الناحی

 .القانون

 

ا
ً
 وزارة الداخلية:رأي  :ثالث

إعادة  بش�������أن ،الموقرة ما ورد في مذكرة الحكومةبتمس�������كھم بالداخلیة  وزارةأفاد ممثلو 

 یة:تمع إبداء المقترحات اآل ،مشروع القانون النظر في

 .)التستر) بدالً عن كلمة (إخفاءإحالل كلمة ( •

) في نھایة الفقرة األولى، لیص�����بح النص بعد التعدیل: مع علمھ بذلكإض�����افة عبارة ( •

  ".مع علمھ بذلكالمتھمین أو المحكوم علیھم الھاربین في قضایا اإلرھاب إخفاء "

 

ا
ً
 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: رأي وزارة: رابع

 

مذكرة الحكومة إلیھ  مع ما انتھت العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزارة  تتفق

 .الموقرة من مالحظات بشأن مشروع القانون
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ا: رأي الس األعلى للقضاء:
ً
 خامس

 

 باآلتي:بموجب الرد الكتابي فقد أفاد المجلس األعلى للقضاء 
 

أوالً: ال توجد مالحظات من الناحیة الموضوعیة على البند أو المادة المستحدثة المضافة إلى 

یاس�������ة التجریم والعقاب من  قانون حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة، باعتبار أن س�������

إطالقات المش��ّرع العادي طالما أنھا ال تتعارض مع المبادئ الدس��توریة التي أرس��اھا دس��تور 

بوجھ عام، والجریمة اإلرھابیة  ةمملكة البحرین، وتستھدف حمایة المجتمع من براثن الجریم

 بوجھ خاص وتجریم التستر على مرتكبیھا وتوفیر مالذ آمن.
 

 ثانیًا: فیما یخص مسمى مشروع القانون، فإن المجلس یرى أن یستبدل بھ المسمى اآلتي:

 2006) لس����نة 58بعض أحكام القانون رقم (بتعدیل  2019"مش����روع قانون رقم (  ) لس����نة 

بش���أن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة"؛ وذلك ألن التعدیل یكون بإحدى ثالث ص���ور، 

إلغاء الحكم المنصوص  تضمنھ القانون المعدل بحكم مغایر، وثانیھا يأولھا استبدال الحكم الذ

تحداث حكم جدید وإض�������افتھ إلى علیھ في القانون المعدل دون تقریر حكم جدید، وثالثھا اس�������

  القانون المعدل، ولمراعاة حسن الصیاغة.

 

ا: رأي ساد
ً
 :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانس

ى إلیھ قرار مجلس النواب بشأن مع ما انتھ المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسانتتفق 

اإلنساني إلى مشروع القانون، وتثني خاصة بالنھج  ) مكرًرا16إضافة مادة جدیدة برقم (

المتمثل في عدم تقریر الجریمة وعقابھا على زوج من أخفى المتھم أو المحكوم علیھ، وال على 

أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ ومن في منزلة ھؤالء من األقارب بحكم المصاھرة، 

وھو نھج یتوافق والمبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان، ویراعي األبعاد األسریة والمجتمعیة 

 .لمحیطةا
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 سا
ً
 رأي اللجنة:ا: بعـ

) 58) من القانون رقم (2مشروع قانون بإضافة بند جدید إلى المادة ( تدارست اللجنة

م بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة (المعد بناء على االقتراح بقانون 2006لسنة 

أصحاب السعادة أعضاء وقد تم تبادل وجھات النظر بشأنھ من قبل  ،المقدم من مجلس النواب)

 ،الداخلیةوزارة من وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف، وكل  اللجنة، وممثلي

 اللجنة اطلعتو ،لشؤون اللجانین القانونی ینوالمستشاروالمؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان، 

اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة كما  ،على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

والقانونیة،  الدستوریةتین سالمة مشروع القانون من الناحیانتھى إلى بمجلس الشورى والذي 

 .وعدم الموافقة على تعدیل مجلس النواب على مشروع القانون
 

تضمنت المادة األولى النص  من مادتین، –فضالً عن الدیباجة  –یتألف مشروع القانون 

بشأن حمایة  2006) لسنة 58) من القانون رقم (2) إلى المادة (11على إضافة بند جدید برقم (

"التستر على المتھمین أو المحكوم علیھم نصھ اآلتي:  المجتمع من األعمال اإلرھابیة

الوارد ذكرھا في المادة  ویضاف ھذا البند إلى الحاالت العشر ،الھاربین في قضایا اإلرھاب"

فقد المادة الثانیة أما  جرائم ترتكب عمدًا لتنفیذ غرض إرھابي. والتي تشكلالمذكورة ) 2(

 تنفیذیة.جاءت 

 

الحد من ظاھرة التستر على الھاربین في الجرائم اإلرھابیة یھدف مشروع القانون إلى 

امھم بجرائم إرھابیة أخرى أو ا علیھم، وذلك للحیلولة دون قیسواء كانوا متھمین أو محكومً 

إفالتھم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، األمر الذي سیساھم في حفظ أمن واستقرار 

  الوطن.

 

كما جاء من  وتأسیًسا على ما تقدم، انتھت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون

وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالتعدیل الذي أجراه علیھ، وذلك  ،قرةوالحكومة الم

 لألسباب اآلتیة:



 7 

 ،إن مشروع القانون وإن كان یھدف إلى مكافحة اإلرھاب والقضاء على جمیع عناصره -1

للمجتمع، إال أن التوسع في إقرار االستثناء  وتطھیر الوطن من البؤر اإلرھابیة حمایةً 

أو المحكوم علیھ الھارب في قضایا  ،ج أو أصول أو فروع المتھمالوارد فیھ بشأن زو

فة للمبادئ المستقر علیھا قانونًا، یعد توسعة غیر محمودة، لما یمثلھ من مخال ،اإلرھاب

ارتكابھا  األثر المترتب على ألن ، وذلكن الجریمة اإلرھابیة لھا طبیعة خاصةحیث إ

 باألمن الوطني كافة. یمس
 

المصادق علیھا  ،مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لمكافحة اإلرھاب تفاقیة دولا نإ -2

االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب التي و ،م2005) لسنة 43قانون رقم (بموجب ال

 ،1998) لسنة 15مرسوم بقانون رقم (صادقت علیھا مملكة البحرین بموجب ال

قارب ولو من الدرجة األولى، بل األلم تستثن باإلضافة إلى غالبیة االتفاقیات الدولیة، 

عھد الدول ومنھا مملكة تتن نصت على أقد العربیة لمكافحة اإلرھاب ن االتفاقیة أ

أو إقامتھا  ،البحرین على أن تتخذ التدابیر التي تكفل منع تسلل العناصر اإلرھابیة إلیھا

أو تسلیحھا أو تدریبھا إیوائھا أو أو استقبالھا أو  ،على أراضیھا فرادى أو جماعات

تتمثل في  ،باتخاذ تدابیر لمكافحة اإلرھاب تمویلھا أو تقدیم أي تسھیل لھا، كما تعھدت

للقانون الوطني، أو تسلیمھم  لجرائم اإلرھابیة ومحاكمتھم وفقًاالقبض على مرتكبي ا

 لتسلیم،والمطلوب إلیھا ا ألحكام االتفاقیة، أو االتفاقیة الثنائیة بین الدولتین الطالبة وفقًا

 ،والتزامات بإقامة تعاون فعال بین األجھزة المعنیة وبین المواطنین لمواجھة اإلرھاب

بما في ذلك إیجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجیع على اإلبالغ عن األعمال 

والتعاون في القبض على  ،اإلرھابیة، وتقدیم المعلومات التي تساعد في الكشف عنھا

 مرتكبیھا.
 

إن التشریعات المقارنة ومنھا على سبیل المثال نظام مكافحة جرائم اإلرھاب وتمویلھ  -3

قانون و، 2015، وقانون مكافحة اإلرھاب المصري لسنة 2017السعودي لسنة 

، لم یرد في أي منھا ھذا االستثناء، 2014مكافحة الجرائم اإلرھابیة في اإلمارات لسنة 

لف وتخت، ن والسلم الدولیین واستقرار العالقات الدولیةد األمدألن الجرائم اإلرھابیة تھ
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بھدف  ،ھا تبث العنف بكافة صوره ووسائلھالجریمة اإلرھابیة عن غیرھا، وذلك ألن

عملیة بث الرعب كنتیجة وھدف أساسي لھا، واستخدام وسائل تقنیة حدیثة في كل 

وتخویف جمیع أفراد  وإرعابإرھابیة، ومن خصائصھا استخدام العنف والتھدید، 

مھا عن باقي حكاتشدد في أ ،المجتمع، لذلك تفرد لھا غالبیة الدول قوانین خاصة

 القوانین.
 

ویھدف المشرع البحریني من وقد تبنت مملكة البحرین مبدأ عدم التھاون مع اإلرھاب،  -4

اإلرھاب والجریمة اإلرھابیة إلى حمایة المقدرات مكافحة خالل التشریعات الخاصة ب

ودحض أي خطر یھدد أمن  ،القومیة للمملكة بقیمھا التسامحیة واإلنسانیة والوطنیة

في حین أنھ في مجال مكافحة  ،المواطنین وسالمتھم، فكیف یتم استثناء األقرباء

التي یجب أن تكون خالصة  ،اإلرھاب ال محل للمشاعر اإلنسانیة والعالقات األسریة

 في حبھا وتوجھھا للوطن وحده.
 

) من القانون 2) إلى المادة (11إضافة بند جدید برقم (ما جاء بھ مشروع القانون بن إ -5

نصھ  والذي كان ،بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة 2006) لسنة 58رقم (

، "التستر على المتھمین أو المحكوم علیھم الھاربین في قضایا اإلرھاب"اآلتي: 

، ) المذكورة2رد ذكرھا في المادة (لعشر الوایضاف ھذا البند إلى الحاالت ابحیث 

حمایة المجتمع ، أي أن قانون والتي تشكل جرائم ترتكب عمدًا لتنفیذ غرض إرھابي

شترط لقیام المسؤولیة على مرتكب الفعل في المادة الثانیة منھ ا من األعمال اإلرھابیة

إرھابي، ومعنى ذلك لو أن ولغرض  یكون مرتكبھا قام بتنفیذھا عمدًا أن ،الجرمي

المتھمین أو المحكوم علیھم الھاربین في قضایا األشخاص الذین قاموا بالتستر على 

ذا ما قام أما إیعاقبوا بموجب ھذا النص،  ،متعمدین ولغرض إرھابي اإلرھاب

غیر الفاعل  بالتستر علىاألشخاص ومنھم األزواج واألصول والفروع وغیرھم 

تخضع لسلطة المحكمة التقدیریة  مسألة بموجب ھذا النص، وھي الوأفال یس ،متعمدین

 .من عدمھ لدى المتستر على الجریمة لغرض إرھابيھذه العمد في بیان وجود 
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یحمل في طیاتھ  ،صھارن النص المعدل باستثناء الزوج واألصول والفروع واألإ -6

على ارتكاب العملیات اإلرھابیة، فیأمن مرتكب الجریمة اإلرھابیة المالحقة  تشجیعًا

 قد یكون عامًال  د في النص المقترح المعدل، وأیًضاالقانونیة باالحتماء بذویھ كما ور

مر ال ینسجم مع سیاسة مملكة رتكاب المزید من الجرائم اإلرھابیة، وھذا األال مشجعًا

 انتھجتة جرائم اإلرھاب بكل صورھا وأشكالھا، والتي في مكافحالتشریعیة البحرین 

الدولي  ھذا النوع من الجرائم، أسوة مع النھج العاممثل طریق التشدد والحزم في 

مواجھة و، لمكافحة الجرائم اإلرھابیة وعدم التھاون مع مرتكبیھا في التشدد قلیميواإل

 .التحدیات األمنیة
 

ا لإلرھاب، كما أن ألنھ سیكون مشجعً  ،ھذا االستثناءوعلیھ ترى اللجنة عدم النص على    

المصالح  تعد مصالح تعلو على ،سلم الدولیینأمن الدولة وأمن مجتمعھا وتأمین األمن وال

من وھذا ما أكده الدستور من ضرورة مراعاة السلم واأل والروابط الشخصیة الفردیة،

) 4ا لما ورد في المادة (دعامات للمجتمع تكفل الدولة تحقیقھا وفقً  واعتبارھاوالطمأنینة، 

وطن بما یتوافق مع المقومات األساسیة للمجتمع التي تحث على أن الدفاع عن المنھ، و

أ) من الدستور، خاصة أن الجرائم /30لما تقرره المادة ( واجب مقدس على كل مواطن وفقًا

 . س باألمن والسلم الوطنياإلرھابیة ذات طبیعة خاصة ألنھا تم

 

 
ً
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار  :اثامنـ

 ، اتفقت اللجنة على اختیار كل من:ن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى) م39إعماالً لنص المادة (
 

ا   األستاذ علي عبداهللا العرادي سعادة -1
ً
 أصلمقرر

ً
   ا.ي

ا  محد مبارك النعيمياألستاذ  سعادة-2
ً
 احتياط مقرر

ً
 ا.ي
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ً
 اللجنة:توصية  :اتاسعـ

فإن اللجنة توصي بما قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبدیت أثناء دراسة 

 یلي:
) من القانون 2مشروع قانون بإضافة بند جدید إلى المادة (على  الموافقة من حیث المبدأ -

اإلرھابیة (المعد بناء على م بشأن حمایة المجتمع من األعمال 2006) لسنة 58رقم (

 . االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

 في الجدول المرفق. القانون كما وردت تفصیًال الموافقة على نصوص مواد مشروع  -
 

 

 واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم،،،

 

 

 أمحد الغتميوسف                                     فيصل راشد النعيمي     

  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



1 
 

 م بشأن 2006) لسنة 58قانون رقم (ال) من 2ن بإضافة بند جدید إلى المادة (قانومشروع 

 )حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب
 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة 

 الدیباجة

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالعبعد 

قانون العقوبات الصادر وعلى 

) لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ،1976

) لسنة 58وعلى القانون رقم (

بشأن حمایة المجتمع من  2006

 األعمال اإلرھابیة، وتعدیالتھ،

 الدیباجة

كما  نص الدیباجةالموافقة على 

 ورد في مشروع القانون.

 الدیباجة
 

كما  نص الدیباجةلموافقة على ا

 ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة

خلیف���ة        نحن حم���د بن عیس�������ى آل 

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالعبعد 

وعلى ق��انون العقوب��ات الص���������ادر 

) لس����نة 15بالمرس����وم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ،1976

) لس�������ن���ة 58وعلى الق���انون رقم (

یة المجتمع من  2006 بش��������أن حما

 األعمال اإلرھابیة، وتعدیالتھ،



2 
 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصھ، وقد 

 صدرناه:أصدقنا علیھ و

  أق��ر م��ج��ل��س الش��������ورى وم��ج��ل��س

النواب الق��انون اآلتي نص��������ھ، وق�د 

 صدرناه:أصدقنا علیھ و

 األولىمادة ال

 

 

 

 

) من القانون 2یضاف إلى المادة (

بش�������أن  2006) لس�������نة 58رقم (

حم����ای����ة المجتمع من األعم����ال 

 األولىمادة ال
 

) 16اس�����تحداث مادة جدیدة برقم (

مكرًرا، ویكون نص���ھا على النحو 

 :اآلتي

 
 
 

) 58یض��������اف إلى الق��انون رقم (

بش��������أن حم��ای��ة  2006لس�������ن��ة 

من األعم��ال اإلرھ��ابی��ة المجتمع 

 األولىمادة ال
 

الموافق���ة على قرار مجلس ع���دم 

النواب باستحداث مادة جدیدة برقم 

والموافقة على نص ) مكرًرا، 16(

مش�������روع  الم����ادة كم����ا ورد في

 القانون:

) من القانون 2یض��اف إلى المادة (

نة 58رقم ( بش�������أن  2006) لس�������

حم����ای����ة المجتمع من األعم����ال 

 األولىمادة ال

 

 

 

) من القانون 2یض������اف إلى المادة (

سنة 58رقم ( بشأن حمایة  2006) ل
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة 

)، 11اإلرھ��ابی��ة بن��د ج��دی��د برقم (

 نصھ اآلتي:

 

التس�������تر على المتھمین أو  -11"

في  ین  لھ����ارب ھم ا ی محكوم عل ل ا

 اإلرھاب."قضایا 

 

 

 

 

) مكرًرا، 16م��ادة ج��دی��دة برقم (

 نصھا اآلتي:

 :) مكرًرا16مادة (
 

یع��اق��ب ب��الس�������جن ك��ل من أخفى 

ا علی����ھ في  ا أو محكوم����ً متھم����ً

جریمة من الجرائم المنص�������وص 

علیھا في ھذا القانون، مع علمھ 

 بذلك.

حكم ھذه المادة على وال یس������ري 

زوج من أخفى وال على أص������ولھ 

أو فروع��ھ أو إخوت��ھ أو أخوات��ھ 

ومن في منزلة ھؤالء من األقارب 

 بحكم المصاھرة.

)، 11اإلرھ��ابی��ة بن��د ج��دی��د برقم (

 نصھ اآلتي:

 

التس�������تر على المتھمین أو  -11"

المحكوم علیھم الھاربین في قضایا 

 اإلرھاب."

 

 

 

 

 

 

ند  یة ب المجتمع من األعمال اإلرھاب

 )، نصھ اآلتي:11جدید برقم (

 

التس�������تر على المتھمین أو  -11"

المحكوم علیھم الھاربین في قض����ایا 

 اإلرھاب."
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا مجلس 

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة اللجنةتوصیة 

 الثانیةمادة ال

على رئیس مجلس الوزراء 

 –كل فیما یخصھ  –والوزراء 

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ 

من الیوم التالي لتاریخ نشره في 

 .الجریدة الرسمیة

 الثانیةمادة ال

 

 الثانیةمادة ال

 

 الثانیةمادة ال
 

على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفیذ أحكام ھذا  –كل فیما یخصھ  –

القانون، ویعمل بھ من الیوم التالي 

 .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 















 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 الرابعاملرفق 

 
 یةوزارة الداخلرأي 

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



۳٥٥ و و ش ن

۱۰ مایو ۲۰۲۰م









 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 اخلامساملرفق 

 
وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة رأي 

 واألوقاف
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



ra 
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٤٨٩ و و ش ن



hassan
البريد الوارد





 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 السادساملرفق 

 
 المجلس األعلى للقضاءرأي 

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لسابعااملرفق 

 
 إلنسانالمؤسسة الوطنیة لحقوق ارأي 

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



1

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن

 2006( لسنة 58( من القانون رقم )2المشروع بقانون بإضافة بند جديد إىل المادة )

 بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية

 بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر || المعد بناء على االقتراح 

 مقدمة:ال

تثميناً للجهود التي يوليها مجلس الشووووووووووريف الموقر ت لق ما يتعلل بالمسووووووووووائق  ات ال ووووووووولة بحقوق 

اإلنسووووان باعت ارم المؤسووووسووووة الدسووووتويية القووووامنة لحماية الحقوق والحليات العامة  ومع لامق التقدير 

( 58( من القانون رقم )2روع بقانون بإضوووووووووافة بند جديد إىل المادة )لالعت ارات التي يرمي إليها المشووووووووو

بشوووووووووأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية  وبناًء على طلش لجنة الشوووووووووؤون ال ارجية  2006لسووووووووونة 

والدفاع واألمن الوطني بالمجلس  فإن المؤسووووسووووة تحيق مرئياتها حول المشووووروع بقانون للجنة الموقرة 

 لتي تريف أن لها مساًسا أو تأثيًرا م اشرا على حقوق اإلنسان وحلياته األساسية.و لك ت المواضع ا

وحيث أن المشوووروع بقانون  نل ال يان يتألل فقوووال عن الدي اجة من مادتين  األوىل تققوووي بإضوووافة بند 

الحد ( من قانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية  والذي يهدف إىل 2( إىل المادة )11جديد برقم )

من ظاهرة التسووووتر على الهايبين ت الجرائم اإلرهابية سووووواء لانوا متهمين أو محغومين  للرل الحيلولة 

دون قيامهم بارتغاب جرائم إرهابية أخريف أو إفالتهم من العقاب  مما يسووهم ت ح و واسووتقرار األمن ت 

تن يذ أحغام هذا القانون  وتاييخ بدء المملغة. أما المادة الثانية فهي تن يذية تتعلل بالجهات الم ت ووة ب

 العمق بما ورد فيه من أحغام.

 2014( لسوونة 26للمؤسووسووة من خالل ما تقوومنته أحغام قانون إنشووائها رقم ) ولما لانت الوالية المقررة

( تنص على أن 12وبالتحديد ال قرة )ب( من المادة ) 2016( لسوووونة 20المعدل بالمرسوووووم بقانون رقم )

 الوطنية:للمؤسسة 

دراسوووة التشوووليعات والنعم المعمول بها ت المملغة المتعلقة بحقوق اإلنسوووان والتو وووية "

بالتعديالت التي تراها مناسووو ة  خا وووة فيما يتعلل باتسووواق هذم التشوووليعات مع الت امات 

المملغة الدولية بحقوق اإلنسان  لما يغون لها التو ية بإ دار تشليعات جديدة  ات  لة 
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ا أو  وعليه  فإن المؤسووسووة سووتق وور مرئياتها حول المشووروع بقانون ت الجوانش التي تريف أن لها مسوواسووً

تأثيًرا على حقوق اإلنسووووان وحلياته األسوووواسووووية  ت ضوووووء أحغام الدسووووتور وال ووووغو  الدولية واإلقليمية 

 لحقوق اإلنسان  ات ال لة.

 :اآليتو لك على الت  يق 

 

 ( لما وردت ت المشروع بقانون:2ن المادة )( م11نص ال ند )

 

 .التستر على المتهمين أو المحغوم عليهم الهايبين ت ققايا اإلرهاب -11

 

 

 ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر بشأن المشروع بقانون:

 

 (تعديق مسمى مشروع القانون)

بشوووووأن حماية  2006( لسووووونة 58القانون رقم )مغرًرا( إىل  16مشوووووروع قانون بإضوووووافة مادة جديدة برقم )

 المجتمع من األعمال اإلرهابية

 

 (مغرًرا( 16برقم ) إضافة مادة جديدة)

يعاقش بالسووووووووجن لق من أخ ى متهًما أو محغوًما عليه ت جليمة من الجرائم المن ووووووووو  عليها ت هذا 

 القانون  مع علمه بذلك.

ال على أ ووووووووووله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن ت وال يسوووووووووري حغم هذم المادة على فو  من أخ ى و 

 من لة هؤالء من األقارب بحغم الم اهرة.

 

 ال  ق التشليعي ال امس -( من دور االنعقاد السنوي العادي األول 22قرار رقم )

 2019ف راير  19 -( 10الجلسة رقم )
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 :لحقوق اإلنسان مرئيات المؤسسة الوطنية

الم دأ األهداف المرجو تحقيقها من المشروع بقانون والمتمثلة ت الحد تثمن المؤسسة من حيث  .1

وإيواء العنا ووووور اإلرهابية والتسوووووتر على الهايبين منهم سوووووواء لانوا متهمين أو  اإلرهاب من ظاهرة

محغومين بعيًدا عن أعين الجهات الم ت ة  للرل الحيلولة دون قيامهم بارتغاب جرائم إرهابية 

 أخريف أو إفالتهم من العقاب  مما يسهم ت ح و واستقرار األمن ت المملغة.
 

ئيوواتهووا من حيووث الم وودأ مع المالحعووات القووانونيووة )الشوووووووووغليووة وعليووه  فووإن المؤسوووووووووسووووووووووة تت ل مر  .2

والموضوووووعية( الواردة ت مذلريت الحغومة الموقرة وهيلة التشووووليع والرأي القانوض بشووووأن إضووووافة 

 ( لما ورد ت مشروع القانون  وتحيق النعر إىل تلك المالحعات منًعا لتغرارها.2بند جديد للمادة )
 

بشووأن  2006( لسوونة 58وتسووتحسوون المؤسووسووة تماشوويا مع التدر  الذي بلني عليه القانون رقم ) .3

حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية  أن يغون مشووووروع القانون الماثق متقوووومًنا اسووووتحدا  مادة 

 جديدة يغونا ترتي ها متسوووًقا واألحغام الموضووووعية ألحغام القانون  بداًل من اسوووتحدا  بند جديد ت

 ( لما هو وارد ت مشروع القانون. 2المادة رقم )
 

وتؤلد المؤسسة أنه وتماشًيا مع حسن ال ياغة القانونية السليمة للن و  العقابية السيما ت  .4

الجرائم العمدية والتي يسوووووووووتل م أن يحدد فيها رلنيين رئيسوووووووووين  هما الرلن المادي والمتمثق ت 

اض  واآلخر الرلن المعنوي )الق د الجنايئ( والمتمثق ت السلو  اإلجرامي المؤثم ال ادر من الج

الجليمة محق مشروع القانون  هو علم الجاض واتجام إرادته إىل أن من أخ ام هو )متهٌم أو محغوٌم( 

 ت ققايا إرهابية تستر عليه بعيًدا عن أعين الجهات الم ت ة.
 

الحماية القانونية للشوووو ص حسوووون النية ولما لان النص الوارد ت المشووووروع بقانون يجش أن يوفر  .5

ا إيراد ع ووارة ) ( ت عج  ال نوود مع علموه بوذلوكمّمن يغون غير عووالم بجرم من أخ ووام  فووإنووه يقع ل امووً

( ت مشروع القانون  للرل اإلي اء ال علي باللايات والمقا د التي ترمي 2المقاف من المادة )

 إليها العقوبة ت هذم الجليمة. 
 

تحقيل الردع العام أنه وإن لان اللرل من العقوبة ت الجرائم هو  تؤلد المؤسسةومن جانش  خر  .6

ا  ووالًحا نافًعا لن سووه ومجتمعه  إال أن هذم  وال ا  وإ ووالح الجاض وتقويم سوولوله ليغون شوو  ووً

 االعت ارات يجش أال تغون بمنأيف عن األبعاد األسلية والمجتمعية المحيطة.
 

وبالعود إىل النص محق مشروع القانون  تالحو المؤسسة أنه قد غ ق عن العناية بال عد األسري  .7

والمجتمعي إىل هذا النوع من الجرائم  إ  أن مقتقيات المنطل العقلي السليم وأخًذا باالعت ارات 

د فروع المتهم األسوولية فإنه يسووتل م إع اء المتسووتر الجاض من العقوبة إ ا لان فوًجا أو أ وواًل أو أح
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أو المحغوم عليووه الهووارب من الجليمووة اإلرهووابيووة  وهو مسووووووووولووك إنسوووووووووواض متقوودم محمود  انتهجووه 

المشرع ال حليني ت عدد من الن و  العقابية النافذة سواء المقررة ت قانون العقوبات ال ادر 

اية المجتمع بشأن حم 2006( لسنة 58  أو القانون رقم )1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 من األعمال اإلرهابية.
 

وعليه  فإن المؤسوووووسوووووة تلثني على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر بشوووووأن إعادة  وووووياغة  .8

( ت عج  ال قرة األوىل من مع علمه بذلكإيراد ع وارة )النص القوانوض محوق الودراسووووووووووة من خالل 

القانونية للشووووووو ص حسووووووون النية مّمن مغرًرا(  للرل توفر الحماية  16المادة المسوووووووتحدثة رقم )

عدم سوووووووووليان حغم المادة يغون غير عالم بجرم من أخ ام )متهم أو محغوم عليه(  باإلضوووووووووافة إىل 

المسووووتحدثة على فو  من أخ ى وال على أ وووووله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن ت من لة هؤالء 

ادئ األسووووواسوووووية لحقوق اإلنسوووووان  من األقارب بحغم الم ووووواهرة  وهو نهو محمود يتوافل مع الم 

 األبعاد األسلية والمجتمعية المحيطة.ويراعي 

 

 :وتأسيًسا على ما س ل

 

مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر بشأن إضافة مادة  الوطنية لحقوق اإلنسانالمؤسسة  تت ل

مغرًرا( إىل مشوووووووووروع القانون  وتلثني خا وووووووووة بالنهو اإلنسووووووووواض المتمثق ت عدم تقلير  16جديدة برقم )

الجليمووة وعقووابهووا على فو  من أخ ى المتهم أو المحغوم عليووه  وال على أ وووووووووولووه أو فروعووه أو إخوتووه أو 

 لة هؤالء من األقارب بحغم الم وووواهرة  وهو نهو يتوافل والم ادئ األسوووواسووووية لحقوق أخواته ومن ت من

 األبعاد األسلية والمجتمعية المحيطة.اإلنسان  ويراعي 

بأّن ت حال القيام بإجراء أي تعديق بالحذف أو اإلضوووووووووافة على  ةالموقر  اللجنةوتود المؤسوووووووووسوووووووووة إفادة 

نه قد يغون للمؤسووووسووووة رأي م تلل عن الذي خل ووووت محق الدراسووووة  فإ مشووووروع القانون ووووياغة نص 

يتلير مع أي تليير قوود يطرأ على  للبموواإليووه  حيووث إّن موائمووة االقتراح بقووانون مع المعووايير الحقوقيووة 

 للمشروع الماثق. النهائية ة يلال

ش المؤسوووووووووسوووووووووة واسوووووووووتعدادها التام للتعاون المثمر ت لق ما من شوووووووووأنه تع ي  وحماية حقوق يرحمع ت

 .سان ت مملغة ال حليناإلن

 

 

*    *    * 













 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ثامنالاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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