املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع
قانون بالتصديق على الربوتوكول
املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية الفلبني املوقع بني
البلدين يف  ١٣أبريل ٢٠١٧م،
املرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة
٢٠١٨م.
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التاريخ ٣٠ :يناير ٢٠١9م
التقرير ()٨

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن تقرير اللجنة
(السابقة) خبصوص مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعدل
واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية الفلبني املوقع بني البلدين يف  13أبريل ،2017
املرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة 2018م.
دور االنعقاد العادي األول  -الفصل التشريعي الخامس

مقدمة:
بتاريخ  24يناير 2019م ،وبموجب الخطاب رقم ( 32ص ل خ أ  /ف 5
د  ،)1فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس
الشورى إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير اللجنة (السابقة)
بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية الخدمات
الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين
في  ١٣أبريل  ،٢٠١٧المرافق للمرسوم رقم ( )٢٠لسنة ٢٠١٨م ،لمناقشته
ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -١تدارست اللجنة مشروع القانون – آنف الذكر – في االجتماع اآلتي:
رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

5

 30يناير 2019م

1

5

 -٢اطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا لمشتتروع القانون موضتتوع البحو والدراستتة على
الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 تقرير لجنتتة الشتتتتتتتؤون الختتارجيتتة والتتدفتتاع واألمن الوطني الستتتتتتتتتابقتتة (مرفق)والمتضمن:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
 رأي وزارة الخارجية.
 رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.
 مشروع القانون المذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني.
 قرار مجلس النواب ومرفقاته.

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون عن كل من: -وزارة اخلارجية:

 .1السيد محمد عبدالرحمن الحيدان

مدير إدارة الشؤون القانونية.

 .2السيد محمود محمد الخراشي

مستشار إدارة الشؤون القانونية.

 .3السيد مبارك عبدهللا الرميحي

باحث قانوني أول بإدارة الشؤون القانونية.
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 -وزارة املواصالت واالتصاالت:

 .1السيدة ابتسام محمد الشمالن

مدير إدارة النقل الجوي.

 .2السيد كمال حفني رياض

مستشار النقل الجوي.

 .3السيد أحمد محمد العلي

أخصائي دراسات نقل جوي.

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
 .1الدكتور علي حسن الطوالبة

القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين.

 .2السيد عبدالرحيم علي محمد

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .3السيدة فاطمة غانم الذوادي

باحث قانوني بهيئة المستشارين القانونيين.

 تولى أمانة ســر اللجنة:

أمين سر اللجنة.

 السيد جواد مهدي محفوظً

ثانيا :رأي وزارة اخلارجيــة:
بين ممثلو وزارة الخارجية أن البروتوكول ي دف إلى إجراء بعض التعديالت
على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجم ورية الفلبين والتي سبق
التصديق علي ا بالقانون رقم ( )4لسنة  ،1993بما يس م في دعم العالقات االقتصادية
وتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين ويحقق مصلحتي ما.

(مرفق)

ً

ثالثا :رأي وزارة املواصالت واالتصاالت:
أبدت وزارة المواصالت واالتصاالت موافقت ا على مشروع القانون بالتصديق
على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جم ورية الفلبين ،باعتبار أن هذا البرتوكول يؤدي إلى مواكبة االتفاقية
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لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ،بما يضمن استيفاء عمليات التشغيل بين
البلدين لمعايير السالمة الجوية ،مع األخذ في الحسبان أهمية التشغيل إلى الفلبين
بالنسبة للناقلة الوطنية (طيران الخليج) ،كما أشار ممثلو الوزارة إلى أن هذه االتفاقية
تمثل أهمية لالقتصاد الوطني وللعالقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.
(مرفق)

ً

رابعا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بالتصديق
على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في  ١٣أبريل ،٢٠١٧
المرافق للمرسوم رقم ( )٢٠لسنة ٢٠١٨م ،بعد إحالته إلى اللجنة بموجب خطاب
معالي رئيس المجلس إلعادة النظر فيه .وقد تم تبادل وج ات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة الخارجية ،وممثلي وزارة المواصالت
واالتصاالت ،والمستشارين القانونيين بالمجلس ،واطلعت اللجنة على رأي لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع
القانون من الناحية الدستورية ،كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته.
يتألف البروتوكول من ثالو مواد حيو نصت المادة األولى منه على استبدال
الفقرة (ب) من المادة ( )1من االتفاقية األصلية بنص يعرف سلطات الطيران في
البلدين ليعكس الوضع القائم حاليًا ،أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة مادة جديدة
إلى االتفاقية برقم ( )10مكرر تحت عنوان "السالمة الجوية" تتناول التعاون بين
الطرفين فيما يتعلق بمعايير السالمة الجوية المتعلقة بالطائرات وأطقم ا وعمليات
تشغيل ا ،والتنفيذ الفعال لمعايير السالمة (معايير السالمة المتفق علي ا واإلجراءات
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التصحيحية الالزمة ،فحص الطائرات للتأكد من صالحيت ا وجدارت ا الجوية ،اتخاذ
اإلجراءات العاجلة والضرورية لسالمة عمليات النقل الجوي) .وتضمنت المادة الثالثة
من البروتوكول األحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ ،وي دف البروتوكول
إلى تعزيز العالقات االقتصادية ،وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جم ورية الفلبين.
وحيو إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعماالً لحكم الفقرة الثانية
من المادة ( )37من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشروع قانون
بالتصديق على البروتوكول ،والذي يتألف  -فضالً عن الديباجة  -من مادتين ،تضمنت
المادة األولى التصديق على البروتوكول ،والمادة الثانية مادة تنفيذية.

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛
خلصت اللجنة إلى تبني ما انت ت إليه اللجنة (السابقة) في توصيت ا بالموافقة من حيو
المبدأ على مشروع القانون ،والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.

ً

خامسا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:

 -١سعادة األستاذ علي عبدهللا العرادي

مقررا أصليًا.
ً

-2سعادة األستاذ يوسف أحمد الغتم

مقررا احتياطيًا.
ً
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ً

سادسا :توصية اللجنة:
في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة
توصي بما يلي:
 التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني (السابقة) بالموافقةمن حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل
التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين
الموقع بين البلدين في  13أبريل  ،2017المرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة
2018م.
 -الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

محد بن مبارك النعيمي

نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين
الموقع بين البلدين في  13أبريل  ،2017المرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة 2018م
نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة
دون تعديل

دون تعديل

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين

حتتكتتومتتتتة متتمتتلتتكتتتتة التتبتتحتتريتتن

حتتتكتتتومتتتتة متتتمتتتلتتتكتتتتة التتتبتتتحتتتريتتتن

وجم وريتتتة الفلبين الموقعتتتة في

وجم وريتتتتة الفلبين الموقعتتتتة في

البحرين بتتتاريخ  29أغستتتتتتتطس

البحرين بتتتتتاريخ  29أغستتتتتتتطس

 1992والتتمصتتتتتتتتتتاد عتتلتتي ت تتتتا

 1992والتتتمصتتتتتتتتتتاد عتتتلتتتيتتت تتتتا
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نصوص مواد مشروع القانون
بالمرستتتوم بقانون رقم ( )4لستتتنة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

،1993

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
بالمرستتتتتتوم بقانون رقم ( )4لستتتتتتنة
،1993

وعلى القانون رقم ( )20لستتتتتتتنة
وعلى القتتتانون رقم ( )20لستتتتتتتنتتتة

 2004بشتتتتتتتأن التصتتتتتتتديق على

 2004بشتتتتتتتتتأن التصتتتتتتتتتديق على

البروتوكول المعتتتتدل والمكمتتتتل

ا ل برو تو كول ا ل معتتتتدل وا ل م كمتتتتل

التفتتتاقيتتتة الختتتدمتتتات الجويتتتة بين

التفتتتاقيتتتة الختتتدمتتتات الجويتتتة بين

حتتكتتومتتتتة متتمتتلتتكتتتتة التتبتتحتتريتتن

حتتتكتتتومتتتتة متتتمتتتلتتتكتتتتة التتتبتتتحتتتريتتتن

وجم ورية الفلبين،

وجم ورية الفلبين،

وعتتلتتى التتبتتروتتتوكتتول التتمتتعتتتتدل

وعتتتلتتتى التتتبتتتروتتتتوكتتتول التتتمتتتعتتتتدل

والمكمل التفاقية الخدمات الجوية

والمكمل التفاقية الخدمات الجوية

بين حكومتتتتة مملكتتتتة البحرين

بتيتن حتكتومتتتتة متمتلتكتتتتة التبتحتريتتن

وحكومتتتتة جم وريتتتتة ا لف لبين،

وحتتكتتومتتتتة جتتم ت تتوريتتتتة التتفتتلتتبتتيتتن،

والموقع في مدينة المنامة بتاريخ
 13أبريل ،2017
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نصوص مواد مشروع القانون
أقر مجلس الشتتتتتتتورى ومجلس

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
والموقع في متتدينتتة المنتتامتتة بتتتاريخ

النواب القانون اآلتي نصتتتتته ،وقد

 13أبريل ،2017

صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس
النواب القانون اآلتي نصتتتتتتتته ،وقد
صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

صتتتود على البروتوكول المعدل
ق
والمكمل التفاقية الخدمات الجوية

المادة األولى
صتتتتتتتود على البروتوكول المعدل
ق

دون تعديل

دون تعديل

والمكمل التفاقية الخدمات الجوية

بين حكومتتتتة مملكتتتتة البحرين

بتيتن حتكتومتتتتة متمتلتكتتتتة التبتحتريتتن

وحكومتتتتة جم وريتتتتة ا لف لبين،

وحتتكتتومتتتتة جتتم ت تتوريتتتتة التتفتتلتتبتتيتتن،

الموقع في مدي نة الم نا مة ب تاريخ

الموقع في متتدينتتة المنتتامتتة بتتتاريخ

 13أبريل  ،2017والمرافق ل ذا

 13أبريتتل  ،2017والمرافق ل تتذا

القانون.

القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

عتتلتتى رئتتيتتس متتجتتلتتس التتوزراء
والوزراء – كل فيما يخصتتتتتتته –
تنفيذ أحكام هذا القانون ويقعمل به

عتتتلتتتى رئتتتيتتتس متتتجتتتلتتتس التتتوزراء
دون تعديل

دون تعديل

والوزراء – كتل فيمتتا يخصتتتتتتتته –
تنفيذ أحكام هذا القانون ويقعمل به

من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتره في

من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتتره في

الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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التاريخ 8 :أكتوبر 2018م

سعادة الدكتور /حممد علي اخلزاعي

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل
والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
الفلبين الموقع بين البلدين في  13أبريل  ،2017المرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة
2018م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  25يونيو 2018م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح ،رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 820ص ل ت ق /ف  4د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13
أبريل  ،2017المرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة 2018م ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني.

91

وبتاريخ  8أكتوبر 2018م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا
األول من دور االنعقاد غير العادي من الفصلللل التشلللريعي الرابع ،حيث اطلعت على
مشروع القانون المذكور ،والبروتوكول المعدل ،وقرار مجلس النواب بشأن مشروع
القانون ،وذلك بحضور المستشار القانوني للجنة.
وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول
المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في  13أبريل  ،2017المرافق للمرسوم رقم
( )20لسنة 2018م ،من الناحية الدستورية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
التقرير التكميلي للجنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل
املادة ( )424من قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()15
لسنة 1976م( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
الشورى).
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التاريخ ١5 :يناير ٢٠١9م
التقرير)٧( :

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن
مشروع قانون بتعديل املادة ( )424من قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم ()15
ً

لسنة 1976م

(املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى)

دور االنعقاد العادي األول  -الفصل التشريعي الخامس

مقدمة:
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بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح
الصىىىىىىالح رئيس مجلس الشىىىىىىورى خطابًا برقم ( 15ص ل خ أ  /ف  5د  )1إلى
لجنتة الشتتتتتتتؤون الختارجيتة وا لد فاع واألمن الوطني ،بنتا ًء على قرار المجلس في
جلستتتتتتتته الثالثة المنعقدة بتاريخ  30ديستتتتتتتمبر 2018م ،بإعادة المادة األولى من
م شروع قانون بتعديل المادة ( )4٢4من قانون العقوبات ال صادر بالمر سوم رقم
( )١5لسىىىىىىىنىىة ١9٧6م (المعىىد بنىىا ًل على االقتراا بقىىانون المقىىدم من مجلس
الشىىورى) ،لمزيد من الدراستتة في ضتتوء مداخالت أصتتحاب الستتعادة األعضتتاء،
وإعداد تقرير بشأن ا متضمنـًا رأي اللجنة ،لعرضه على المجلس الموقر.

ً
أوال :إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:
 -٣تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات اآلتية:

رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

3

 7يناير 2019م

1

5

4

 14يناير 2019م

1

5

 -4اطلعت اللجنة أثناء دراست ا لمشروع القانون موضوع البحو والدراسة على الوثائق
المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 مناقشتتات أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء مجلس الشتتورى لمشتتروع القانون خالل الجلستتة
الثالثة المنعقدة يوم األحد الموافق  30ديسمبر 2018م.
 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق)
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 بدعوة من اللجنة شاركت في اجتماعي اللجنة:عضو مجلس الشورى.

سعادة األستاذة جميلة علي سلمان

 -بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون عن كل من:

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: .1الدكتور أحمد حسني درويش

مستشار قانوني.

 .2السيد إسماعيل أحمد العصفور

مستشار قانوني.

 وزارة الداخلية:رئيس شعبة اللجان الوزارية،

 .4النقيب محمد يونس الهرمي

إدارة الشؤون القانونية.
 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
القائم بأعمال رئيس هيئة المسللللللتشللللللارين

 .4الدكتور علي حسن الطوالبة
القانونيين.
 .5السيد عبدالرحيم علي محمد

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .6السيدة فاطمة غانم الذوادي

بلللاحلللث قلللانوني بهيئلللة المسللللللتشلللللللللارين

القانونيين.

 تولى أمانة ســر اللجنة:

أمين سر اللجنة.

 -السيد جواد مهدي محفوظ

ً

ثانيا :آراء أصحاب السعادة أعضاء اجمللس:
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اسؤؤتمعت اللجنة إلى رأس سؤؤعادة األسؤؤتاذة جميلة علي سؤؤلمان عضؤؤو المجلس التي أكدت أن
قانون العقوبات البحريني من أفضؤؤؤؤل القوانين لدقة عباراته وسؤؤؤؤالمة صؤؤؤؤيالته ،داعية إلى
االلتزام بسؤؤؤياق مواد القانون ،ومقترحة أن تكون العبارة محل النقاش في المادة ( )424من
هذا القانون كاآلتي" :كما يحكم بالرد" مع نقل ا إلى عجز المادة ،ألن بقاء هذه العبارة في
ن اية الفقرة األولى من المادة فيه إيحاء بأن الرد ال يكون في الظرف المشؤؤؤؤؤؤدد ،مما يتوج
نقل ا إلى عجز المادة ليشمل الحكم كل الحاالت.
واطلعت اللجنة على مقترح مكتوب مقدم من سؤؤؤؤعادة األسؤؤؤؤتاذة دالل جاسؤؤؤؤم الزايد عضؤؤؤؤو
المجلس يقضؤؤؤي باألبذ بالنل الوارد في قرار مجلس النواب وهو كاآلتي" :ويحكم برد ما
اختلسه" بدالً من النل الذس جاء في توصية اللجنة" :كما يحكم برد الشيء المختلس".
كما اطلعت اللجنة على ما دار من مناقشؤات بين أصؤحاب السؤعادة أعضؤاء مجلس الشؤورى
أثناء مناقشؤؤؤؤة مشؤؤؤؤروع القانون في الجلسؤؤؤؤة الثالثة للمجلس المنعقدة يوم األحد الموافق 30
ديسمبر 2018م.

ً
ثالثا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

أكد ممثلو وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف اتفاق م مع ما ورد في مذكرة
الحكومة ،ومذكرة رأس هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بخصوص مشروع القانون.
ً
رابعا :وزارة الداخلية:

أكد ممثلو وزارة الدابلية اتفاق م مع ما جاء في مذكرة رأس الحكومة ،ومذكرة رأس
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بخصوص مشروع القانون.
ً
خامسا :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة ( )4٢4من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم رقم ( )١5لسنة ١9٧6م (المعد بنا ًل على االقتراا بقانون المقدم
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من مجلس الشورى الموقر) ،بعد إعادته إلى اللجنة بنا ًء على قرار المجلس في جلسته
الثالثة المنعقدة بتاريخ  30ديسمبر 2018م لمزيد من الدراسة في ضوء مالحظات
أصحاب السعادة أعضاء المجلس .واستعرضت وج ات النظر التي دارت حوله من
قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة األستاذة جميلة علي سلمان عضو المجلس
والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان ،واطلعت على مقترح مكتوب مقدم من سعادة

األستاذة دالل جاسم الزايد عضو المجلس ،واستمعت لمالحظات ممثلي وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ووزارة الداخلية ،كما اطلعت على قرار مجلس النواب
ومرفقاته.

وتؤكد اللجنة أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في قانون
العقوبات النافذ ،حيو إن الجاني في جريمة االختالس في القطاع األهلي ال يقوم برد
المال المختلس ،لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي ،وليتوافق
مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت علي ا مملكة البحرين بموجب
القانون رقم ( )7لسنة 2017م.

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات ،توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون
بالتعديالت التي أجرت ا على المادة ( )424وذلك بإيراد عبارة "وفي جميع األحوال
يحكم على الجاني برد ما اختلسه" في فقرة جديدة ن اية المادة ،مع حذف عبارة "كما
يحكم برد المال المختلس" الواردة في ن اية الفقرة األولى من المادة محل التعديل،
وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة ،ولتفادي الغموض وااللتباس وتباين اآلراء
حول ا.

ً
سادسا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
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إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى  ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:

 -٣سعادة األستاذ عبدالرحمن محمد جمشير
 -4سعادة األستاذ علي عبدهللا العرادي

مقررا أصليًا.
ً
مقررا احتياطيًا.
ً

ً

سابعا -توصية اللجنة:

في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة
توصي بما يلي:
 -الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

محد بن مبارك النعيمي

نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بتعديل المادة ( )4٢4من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم ( )١5لسنة ١9٧6م
(المعد بنا ًل على االقتراا بقانون المقدم من مجلس الشورى)
نص املواد كما ورد يف القانون
النافذ
المادة األولى

نصوص مواد مشروع القانون
المادة األولى

نصوص املواد كما أقرها جملس
النواب
المادة األولى

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة األولى

المادة األولى

 تغيير عبتتتارة "كمىىىا يمحكم  -حتتذف عبتتارة "كمىىا يحكمبىىرد الىىمىىىىال الىىمىىخىىتىىلىىس"

برد المىىىىال ال م خ ت لس"

الواردة في ن تتتايتتتة الفقرة

الواردة في ن تتايتتة الفقرة

األولى إلى عبارة "ويمحكم

األولى.

برد ما اختلسه".

 إضتتتتتتتتافتتة عبتتارة " وفيجميع األحوال يحكم على
الجاني برد ما اختلسىىىه"
في ن اية المادة.
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نص املواد كما ورد يف القانون
النافذ

نصوص مواد مشروع القانون
يقستتتتتتتتتتتبتتتتدل بتتنتتص التتمتتتتادة
( )424من قانون العقوبات
الصتتتادر بالمرستتتوم بقانون
رقم ( )15لستتتتتنة ،1976
النص اآلتي:
مادة (:)4٢4
يقعاقب بالحبس مدة ال تزيد
على عشتتتتتتتر ستتتتتتتنوات كل

نصوص املواد كما أقرها جملس
النواب
(نص المادة بعد التعديل)

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

(نص المادة بعد التعديل)

يقستتتتتتتتتتتتبتتتتدل بتتنتتص التتمتتتتادة يقستتتتتتتتتبتتتتدل بنص المتتتتادة يقستتتتتتتتتتتتبتتتتدل بتتنتتص التتمتتتتادة
( )424من قتتانون العقوبتتات ( )424من قانون العقوبات ( )424من قتتانون العقوبتتات
الصتتادر

بالمرستتوم بقانون الصتتتادر بالمرستتتوم بقانون الصتتادر

رقم ()15

بالمرستتوم بقانون

لستتتنة  ،1976رقم ( )15لستتتتتتتنة  ،1976رقم ()15

النص اآلتي:

النص اآلتي:

النص اآلتي:

مادة (:)4٢4

مادة (:)4٢4

مادة (:)4٢4

لستتتتنة ،1976

يقعتاقتب بتالحبس متدة ال تزيتد يقعاقب بالحبس مدة ال تزيد يقعتتاقتتب بتتالحبس متتدة ال تزيتتد
على عشتتتتتتتر ستتتتتتتنوات كتتل على عشتتتتتتتر ستتتتتتتنوات كل على عشتتتتتتتر ستتتتتتتنوات كتتتل

يقعاقب بالحبس مدة ال تزيد عتتتامتتتل أو عضتتتتتتتو مجلس
عتتتتامتتتتل أو عضتتتتتتتو مجلس
على عشتتتتتتتر ستتتتتتتنوات كل اإلدارة أو مجلس األمنتتتتاء
اإلدارة أو متتجتتلتتس األمتتنتتتتاء
عتتتامتتتل أو عضتتتتتتتو مجلس لتتلشتتتتتتتتتختتص االعتتتتتبتتتتاري
لتتتلشتتتتتتتتتختتتص االعتتتتتتتبتتتتاري
اإلدارة أو مجلس األمنتتتتاء الختتتتاص اختلس متتتتاالً أو
الختتتتاص اختلس متتتتاالً أو
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عتتامتتل أو عضتتتتتتتو مجلس عتتتتامتتتتل أو عضتتتتتتتو مجلس
اإلدارة أو مجلس األمنتتتاء اإلدارة أو متتجتتلتتس األمتتنتتتتاء
لتتلشتتتتتتتتختتص االعتتتتتبتتتتاري لتتتلشتتتتتتتتتتختتتص االعتتتتتتتبتتتتاري
الختتتتاص اختلس متتتتاالً أو التتختتتتاص اختتتتتلتتس متتتتاالً أو

نص املواد كما ورد يف القانون

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد كما أقرها جملس

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النواب
النافذ
للشخص االعتباري الخاص ستتتندات أو أوراقًا ذات قيمة ستتتتتتندات أو أوراقًا ذات قيمة سندات أو أوراقًا ذات قيمة ستتتتتتتندات أو أوراقًا ذات قيمة
اختلس ماالً أو ستتتتتتتندات أو مالية أو تجارية أو معنوية متتاليتتة أو تجتتاريتتة أو معنويتتة مالية أو تجارية أو معنوية متتاليتتة أو تجتتاريتتة أو معنويتتة
أوراقً تا ذات قيمتتة متتاليتتة أو قوجدت في حيازته بستتتتتتتبب قو جدت في ح ياز ته بستتتتتتت بب قوجدت في حيازته بستتتتتتبب قوجتدت في حيتازتته بستتتتتتتبتب
تجتتاريتتة أو معنويتتة قوج تدت عمله أو منصتتتبه ،كما يحكم عمله أو منصتتبه ،ويمحكم برد عمله أو منصبه.
في حيازته بستتتتتبب عمله أو برد المال المختلس.
منصبه.

ما اختلسه.

عمله أو منصبه.

وإذا كتتتتان التتتجتتتتانتتتي متتتن وإذا كتتتتان التتتتجتتتتانتتتتي متتتتن

وإذا كتتتتان التتتتجتتتتانتتتتي متتتتن وإذا كتتتتان التتتتجتتتتانتتتتي متتتتن متتتأموري التحصتتتتتتتيتتتل أو متتتتأمتوري التتتحصتتتتتتتتيتتتتل أو

وإذا كتتتتان التتتتجتتتتانتتتتي متتتتن متتتتأموري التحصتتتتتتتيتتتتل أو متتتتأموري ا ل تحصتتتتتتتتيتتتتل أو المنتتتدوبين لتتته أو األمنتتتاء الم ندوبين له أو األم ناء على
وستتتتتلم
متتتتأموري التحصتتتتتتتيتتتتل أو المنتتتتدوبين لتتتته أو األمنتتتتاء المنتتتتدوبين لتتتته أو األمنتتتتاء على الودائع أو الصتتتتتيارفة الودائع أو الصتتتتتيارفة ق
سلم إليه المال أو السندات إليتته المتتال أو الستتتتتتتنتتدات أو
المندوبين له أو األمناء على على الودائع أو الصتتتتتتتيارفة على الودائع أو الصتتتتتتت يار فة و ق
وستتتلم إليه المال أو الستتتندات أو األورا
وستتتلم و قسلم إليه المال أو ال سندات
ق
الودائع أو الصتتتيارفة ق
إليه المال أو الستتتتتتتندات أو أو األورا

التتتتمتتتتالتتتتيتتتتة أو أو األورا

التتتمتتتتالتتتيتتتتة أو األورا المتتاليتتة أو التجتتاريتتة

التتتتمتتتتالتتتتيتتتتة أو التجتتاريتتة أو غيرهتتا ب تتذه أو غيرها ب ذه الصتتتتتتتفة قعد

ع تد ذلتتك ظرفً تا ذلك ظرفًا مشددًا.
األورا المالية أو التجارية التجتتتاريتتتة أو غيرهتتتا ب تتتذه التجتتتاريتتتة أو غيرهتتتا ب تتتذه الصتتتتتتتفتتة ق
عد ذلك ظرفًا مشددًا .مشددًا.
عد ذلك ظرفًا مشددًا .الصفة ق
الصفة ق
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نص املواد كما ورد يف القانون

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد كما أقرها جملس
النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النافذ
عد
أو غيرها ب ذه الصتتتتتتتفة ق

وفي جميع األحوال يحكم و في ج م يع األ حوال ي ح كم

ذلك ظرفًا مشددًا.

عىىلىىى الىىجىىىىانىىي بىىرد مىىىىا على الجاني برد ما اختلسه.
اختلسه.

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء الموافقة على نَص المادة كما الموافقة على نَص المادة على رئيس مجلس الوزراء
والوزراء – كل فيما يخصه ورد في مشروع القانون.
– تنفيذ أحكام هذا القانون،

كما ورد في مشروع والوزراء – كل فيما يخصتتتته
القانون.

– تنفيتتذ أحكتتام هتتذا القتتانون

اعتبارا من اليوم
ويقعمل به
ً

تارا من اليوم
ويقعمتتل بتته اعتبت ً

التتتتالي لتتتتاريخ نشتتتتتتتره في

التتتتتالي لتتتتتاريخ نشتتتتتتتره في

الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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ملحق رقم ()3

تقرير جلنة شؤون املرأة والطفل
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ( )37لسنة 2012م ،ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم ( )37لسنة
2012م( ،املعدين يف ضوء االقرتاحني
بقانونني <بصيغتيهما املعدلتني>
املقدمني من جملس النواب)
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التاريخ  20 :يناير 2019م

التقرير الثاين للجنة شؤون املرأة والطفل بشأن تقرير اللجنة (السابقة)
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر ابلقانون رقم ( )37لسنة 2012م،
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر ابلقانون رقم ( )37لسنة 2012م
(املعدين يف ضوء االقرتاحني بقانون "بصيغتهما املعدلتني" املقدمني من جملس النواب)
مقدمـة :
بتاريخ  24ديسمبر 2018م  ،وبموجب الخطاب رقم ( 11ص ل م ط /ف
5د ،)1وبنا ًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23
ديسمبر 2018م ،بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أقعدت
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تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي الخامس؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى إلى لجنة شؤون المرأة والطفل تقرير لجنة المرأة والطفل (السابقة)
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ()٣٧
لسنة  ،٢٠١٢ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ( )٣٧لسنة ( ٢٠١٢المعدين في ضول االقتراحين بقانون "بصيغتهما
المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب)  ،لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن
رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.

أوال ً -إجرالات اللجنة :
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجرالات التالية: )1تدارست اللجنة مشروعي القانون في االجتماع ( )2المنعقد بتاريخ  25ديسمبر
2018م.
 )2اطلعت اللجنة أثناء دراست ا على الوثائق المتعلقة بمشروعي القانون موضوع
البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي:
 جدول بمواد مشروعي القانون( .مرفق) تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل السابقة (مرفق)  ،والمتضمن: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروعي القانون بمجلسالشورى.
 -قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق)
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شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل من :
 .1األستاذ عبدالموجود يوسف أحمد

مستشار قانوني بالمجلس.

 .2السيدة ميادة مجيد معارج

المستشارالقانوني المساعد.

 .3السيد علي نادر السلـوم

باحو قانوني.

 تولى أمانة سـر اللجنة كل من :
 .1السيدة أمل عبدهللا محمد

أمين سر اللجنة.

 .2السيدة مريم أحمد الريس

أمين سر لجنة مساعد.

ثانيـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م (المعد في ضول االقتراا بقانون
(بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) األول ،الذي يتألف فضالً عن
الديباجة من ( )3مواد  ،تنص المادة األولى منه على استبدال نصي المادتين
( )10و( )13من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )37لسنة  ،2012فيما
نصت المادة الثانية على إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( ،)3ومادة جديدة برقم
مكررا ،وفقـــرة ثانية للمادة ( ،)34ومــادة جديدة برقم ()44
()10
ً
ررا  ،أما المادة الثالثة من المشروع ف ي تنفيذية.
مكــــــ ً

كما تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م (المعد في ضول االقتراا بقانون
(بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) الثاني  ،الذي يتألف فضالً عن
الديباجة من ( )4مواد  ،تنص المادة األولى منه على تغيير مسمى الوزارة
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المختصة من "وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية" إلى "وزارة
العمل والتنمية االجتماعية" وعبارة "وزير الثقافة" إلى "الوزير المعني
بشؤون اإلعالم" أينما وردت في القانون المذكور ،وقد نصت المادة الثانية
على استبدال نص المادة ( )55بحيو يتم رفع تقارير دورية كل ستة أش ر
من مركز حماية الطفل ،بدالً من كل سنة؛ بغرض توفير كافة عناصر الحماية
للطفل  ،وجاءت المادة الثالثة لتنص على إضافة بند جديد للمادة ( )19يتضمن
إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تعليم تتناسب مع سن الحضانة،
أما المادة الرابعة ف ي تنفيذية.

واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
والقاضي بسالمة مشروع القانون المذكور من الناحية الدستورية.

كما اطلعت على المذكرة القانونية بشأن مشروع القانون والمعدة من قبل
المستشار القانوني األستاذ عبدالموجود يوسف أحمد.

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة،
وبعد تبادل وج ات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشسار القانوني المساعد
للجنة ،خلصت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروعي القانون من حيـــث
المبدأ  ،وذلك لالعتبارات اآلتية :

 إن التعديالت المقترحة تنطوي على توجي ات ومبادئ عامة  ،في حين أنمشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر الالزمة لتنفيذه ليحقق ال دف
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منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل  ،إذ إنه ال يحدد بوضوح السلوك
الواجب اتباعه واإلجراءات المطلوبة لتنفيذه.

 إن النل على (التوعية بالحقوق والواجبات) يمكن تنفيذه من بالل وسائلتقوم ب ا الج ة المختصة بالتنسيق مع الوزارات األبرى.

 إن قانون الطفل الحالي يعنى بتحقيق العدالة اإلصالحية لألطفال ورعايت م منسوء المعاملة بكافة أنواع ا حيث إن مملكة البحرين أصبحت من الدول الرائدة

في التشريعات التي توفر كافة الضمانات لحماية الطفل من جميع أشكال
االستغالل ،إلى جان ما تكفله للطفل لتنشئته في بيئة صحية وتعليمية واجتماعية
سليمة اتساقا مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م التي صادقت
علي ا مملكة البحرين بالمرسوم رقم  16لسنة 1991م  ،باإلضافة إلى كافة
المعاهدات الدولية التي صادقت علي ا مملكة البحرين.

 إن الغاية المرجو تحقيق ا في توفير مزيد من الحماية لحقو األطفال ،فيمجاالت الصحة ،وعدم اإلضرار النفسي بالطفل ،هي أمور لم تغفل عن ا
قوانين المملكة وأولت ا أهمية قصوى  ،كما أن الغاية المرجوة من مشروع
القانون متوافرة في التشريعات النافذة مما ال حاجة معه للتعديل.

ثالثـــًا -اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي :
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إعماالً لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :

 .١الدكتورة جهاد عبدهللا محمد الفاضل

مقررا أصليــــ ًا.
ً

 .٢الدكتور محمد علي حسن علي

مقررا احتياطيًا.
ً

رابعـــًا :توصيـة اللجنـة:
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونين،
فإن اللجنة توصي بما يلي :
 عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفلالصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م (المعدين في ضول
االقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلتين" المقدمين من مجلس النواب)

د .فاطمة عبدالجبار الكوهجي

أ  .فيصل راشد النعيمي

110

نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل

رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل

التاريخ 8 :أكتوبر 2018م

سعادة الدكتورة  /فاطمة عبداجلبار الكوهجي احملرتمة
رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل
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الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م ،ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل
بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م (المعدين في
ضول االقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلتين) المقدمين من مجلس النواب).
تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  28يونيو 2018م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 824ص ل ت ق  /ف  4د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ()٣٧
لسنة ٢٠١٢م ،ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م (المعدين في ضول االقتراحين بقانون
(بصيغتهما المعدلتين) المقدمين من مجلس النواب) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشت ما وإبداء المالحظات علي ما للجنة شؤون المرأة والطفل.

وبتاريخ  ٨أكتوبر ٢٠١٨م ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع ا
األول من دور غير االنعقاد العادي من الفصىىل التشىىريعي الرابع ،حيو اطلعت على
مشتتتتتتروعي القانونين المذكورين ،وقرار مجلس النواب بشتتتتتتأن ما ،وذلك بحضتتتتتتور
المستشار القانوني لشؤون اللجان.
وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتتتتتروعي القانونين
لمبادئ وأحكام الدستور.
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رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م ،ومشروع قانون رقم ( ) لسنة (
) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )٣٧لسنة ٢٠١٢م
(المعدين في ضول االقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلتين) المقدمين من مجلس
النواب) ،من الناحية الدستورية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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