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 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

 
التقریر  معالیكم  إلى  أرفع  أن  والدفاع  ثامنال   یسرني  الخارجیة  الشؤون  واألمن   للجنة 

) من قانون العقوبات  231مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعدیل المادة (  بخصوصالوطني  

، (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  1976) لسنة  15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 . مجلس النواب)
 

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 كم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، وتفضلوا معالی
 

                
 فيصل راشد النعيمي                                        

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                           

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                       
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 رأي المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان. .4
 النواب ومرفقاتھ.قرار مجلس  .5
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4د  5ص ل خ أ/ ف  767الرقــــم:    

   م2022مارس  3التاريـخ: 

 

 

 سعادة السيد فيصل راشد النعيمي   احملرتم
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

( 231شبببببببرن  تببببببب نةن    ببببببب ي    ببببببب     م كمإلببببببب  نرفببببببب أن  لنببببببب يطيببببببب  
 1976( لسببببببببن  15مببببببببا تبببببببب نةن  ل رة بببببببب ر  ل)بببببببب       ر ببببببببة   ربببببببب نةن  تببببببببم  

 .      يف ضةء  الترت ح  ر نةن   ر   ما مجلس  لنة ب(
 

م ضبببببرني   أيكبببببم  رجببببب ء من تشببببب   ن    ببببب  ب نإهببببب     رريبببببر  شببببب ن  
 ل رض  هلى   جلس خالل مةه  أت) ه ثالث  أ    ع ما    يخ .

 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 مجال حممد فخرو     
 النائب األول لرئيس جملس الشورى 

ف/ /  

aalali
Typewritten Text
3/3/2022



1 
 

 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 
) من قانون العقوبات 231مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعدیل المادة (

   1976) لسنة  15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل  تاريخ  

 اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعدور االنعقاد العادي ال - م2022 مارس 3

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعلدور االنعقاد العادي ا - م2022 مارس 14

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة 

مشروع    مضمونبنية و

 القانون 

 مادتان  +دیباجة 

األولىنصت    (  المادة  رقم  المادة  نص  استبدال  على  قانون  231منھ  من   (
 ) بقانون رقم  بالمرسوم  الصادر  لسنة  15العقوبات  یغلظ    اجدیدً   ا ، نصً 1976) 

العقوبة المقررة لجریمة عدم إبالغ أحد مزاولي المھن الطبیة أو الصحیة للسلطة  
معھا    العامة عما علم بھ أثناء مزاولتھ من وجود إشارات وأمارات ودالئل یشتبھ

 المادة الثانیةأن إصابة شخص أو وفاتھ ناتجة عن جنایة أو جنحة. فیما جاءت  
 تنفیذیة. 

) من قانون 231تغلیظ العقوبة الواردة في المادة رقم (  یھدف مشروع القانون إلى
  العقوبات على الممتنع عن التبلیغ عن شبھات الجرائم من ممارسي المھن الطبیة 

 إشارات بھ أثناء مزاولتھ لمھنتھ من وجود    عما علم للسلطة العامة    أو الصحیة 
أو  جنایة  ناتجة عن  وفاتھ  أو  إصابة شخص  أن  معھا  یشتبھ  ودالئل  وأمارات 

 . جنحة
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رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی السالمة مشروع 
 

 اجلهات رأي  خالصة  

 : العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة 

العدل    إلیھا  والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  تتفق وزارة  الذي یھدف  الغایة  مع 
التعدیل المقترح من إلزام مزاول المھنة الطبیة أو الصحیة باإلبالغ عن حاالت  

الوفاة، أسباب  في  في   االشتباه  األولى  المادة  نص  في  الواردة  العقوبة  أن  إال 
التأثیم من حیث درجة خطورتھ   الفعل موضع  تتناسب مع  القانون ال  مشروع 

أكدتھ ما  وھذا  لمشروع    اإلجرامیة،  المرافقة  مذكرتھا  في  الموقرة  الحكومة 
ال أن  مبینة  مع القانون،  یتناسب  المادة  على  النواب  مجلس  أجراه  الذي  تعدیل 

الرد  ویحقق  للمملكة،  التشریعیة  السیاسة  مع  ویتسق  والغایات  الفعل،  العام  ع 
الذي  التعدیل  مع  توافقھا  الوزارة  أكدت  وعلیھ  القانون،  من مشروع  المرجوة 

 أجراه مجلس النواب على نص المادة األولى الوارد في مشروع القانون.  

 : املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

تحقیقھا   إلى  یرمي  التي  األھداف  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنیة  المؤسسة  تتفق 
قیام   عدم  عقوبة  تغلیظ  إلى  تھدف  والتي  الدراسة،  موضوع  القانون  مشروع 
العاملین في المجال الصحي والطبي من أطباء واستشاریین وممرضین بالتبلیغ  
على   الكشف  من  یمكنھم  الذي  عملھم  بحكم  قبلھم  من  المكتشفة  الجرائم  عن 

أو المریض وتشخیص حالتھ، وذلك بغیة تحقیق اإللزام الحقیقي بالتبلیغ    ىالمتوف
عن الجرائم، حیث إن العقوبة القائمة حالیًا ال تتناسب مع طبیعة الجریمة واألثر 
العدالة  سیر  بطریقة  یمس  مما  الجرائم  عن  بالتبلیغ  القیام  عدم  من  المترتب 

 نحة. واالقتصاص من الجاني المتسبب في الجنایة أو الج
من أھمیة مراجعة   مع ما ورد في مذكرة الحكومة الموقرةالمؤسسة  كما تتفق  

مع الفعل   ومالءمة  كثر تناسبًاالعقوبة المقررة في أصل المشروع بقانون لتكون أ
 م.جرّ الم
المؤسسة ما انتھى إلیھ قرار مجلس النواب الموقر من تعدیل العقوبة    علیھ تؤید و

المقررة للجریمة، كون ھذا التعدیل أكثر تناسبًا ومالءمة مع الفعل المجّرم دون 
یر  د كما أنھ یمنح محكمة الموضوع سلطة تقدیریة أوسع في تق  ،مبالغة أو تشدد 

 الماثلة. العقوبة المناسبة وفقًا لمعطیات الدعوى الجنائیة 

  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب 

  بالتعدیالت التي أجریت علیھ الموافقة على مشروع القانون توصية اللجنة 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م2022 مارس 17 :التاریخ
 ) 8الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير

 ) من 231مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل املادة (خبصوص  

 1976) لسنة  15قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم (

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)   
 

 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع دور االنعقاد العادي ال
 
 

 مقدمـة: 
  

  جمال محمد فخرو السید    سعادةاستلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب       

ل األول  (النائب  رقم  الشورى  مجلس  خ  /776رئیس  ل  في 4د  5أ/ فص  المؤرخ    مارس   3  ) 

روع قانون رقم (  ) لسنة (   )  شم، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2022

المادة ( العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (231بتعدیل  ، 1976) لسنة  15) من قانون 

النواب) مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  أن  (المعد  على  وإبداء  ،  دراستھ  تتم 

 المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
 إجراءات اللجنة:  -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة: 
 

 .م2022 مارس 14 بتاریخ  ثامن المنعقدالاجتماعھا تدارست اللجنة مشروع القانون في   )1(
 

والتي    ، تعلقة بمشروع القانون موضوع النظرأثناء دراستھا على الوثائق الماطلعت اللجنة    )2(

 اشتملت على:  
 

 .والحكومة الموقرة  ھیئة التشریع والرأي القانوني  يت ومذكرمشروع القانون،   -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسانرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.   -

 
 : كل من حضر االجتماع دعوة من اللجنة ب  )3(

 المنصب  االسم

   العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة 

 مستشار قانوني  إسماعیل أحمد الشیخ خلف العصفور 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 عضو مجلس المفوضین الدكتور مال هللا جعفر الحمادي

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 

 أخصائي شؤون برلمانیة  رباب عبدهللا العالي 
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 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني   د. میادة مجید معارج 

 مستشار قانوني  أحمد محمد  د. إسالم

 أول  باحث قانوني الذواديفاطمة غانم 

 شؤون اللجان  إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سھیرا عبداللطیف  
 أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

   اإلعالمإدارة العالقات و

 أخصائي إعالم وتواصل أول  حسین ماجد 
 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین  رأت لجنة الشؤون       

 الدستوریة والقانونیة. 

 

ا
ً
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رأي -ثالثـــ

ــالمیة واألوقافوزارة العدل تتفق      ــؤون اإلس   الغایة الذي یھدف إلیھا التعدیل المقترح مع    والش

إال أن  ،مزاول المھنة الطبیة أو الـصحیة باإلبالغ عن حاالت االـشتباه في أـسباب الوفاة  إلزام  من

في مـشروع القانون ال تتناـسب مع الفعل موـضع التأثیم من    األولى  العقوبة الواردة في نص المادة

ع  لمشــروتھا المرافقة  في مذكرالحكومة الموقرة   ھأكدت ، وھذا ما حیث درجة خطورتھ اإلجرامیة

ــب مع الفعل،  ی  مجلس النواب على المادةالذي أجراه تعدیل  أن المبینة    القانون، ــقتناسـ مع    ویتسـ

وعلیھ  ،  حقق الردع العام والغایات المرجوة من مشـروع القانونی السـیاسـة التشـریعیة للمملكة، و 
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ا مع التـعدـیل اـلذي أجراه مجلس النواب على   األولى الوارد في   الـمادةنص  أـكدت الوزارة توافقـھ

 .  مشروع القانون
 

ارابع
ً
 :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانرأي  -ـــ

تتفق المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان مع األھداف التي یرمي إلى تحقیقھا مشروع القانون       

الدراسة، والتي تھدف إلى تغلیظ عقوبة عدم قیام العاملین في المجال الصحي والطبي  موضوع  

من أطباء واستشاریین وممرضین بالتبلیغ عن الجرائم المكتشفة من قبلھم بحكم عملھم الذي یمكنھم  

أو المریض وتشخیص حالتھ، وذلك بغیة تحقیق اإللزام الحقیقي بالتبلیغ   ى من الكشف على المتوف 

لجرائم، حیث إن العقوبة القائمة حالًیا ال تتناسب مع طبیعة الجریمة واألثر المترتب من عدم  عن ا

المتسبب في   الجاني  العدالة واالقتصاص من  بطریقة سیر  یمس  الجرائم مما  بالتبلیغ عن  القیام 

 الجنایة أو الجنحة. 

أھمیة   من  الموقرة  الحكومة  مذكرة  في  ورد  ما  مع  المؤسسة  تتفق  العقوبة  كما  مراجعة 

 المقررة في أصل المشروع بقانون لتكون أكثر تناسًبا ومالءمة مع الفعل المجّرم. 

تؤید المؤسسة ما انتھى إلیھ قرار مجلس النواب الموقر من تعدیل العقوبة المقررة   ،وعلیھ

كما أنھ  للجریمة، كون ھذا التعدیل أكثر تناسًبا ومالءمة مع الفعل المجّرم دون مبالغة أو تشدد،  

تقدیریة أوسع في   الموضوع سلطة  الدعوى  یر  دتقیمنح محكمة  المناسبة وفقًا لمعطیات  العقوبة 

 الجنائیة الماثلة. 

 

ا
ً
 رأي اللجنــة: -خامســ

 

) من قانون العقوبات  231شروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعدیل المادة (متدارست اللجنة       

، (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  1976) لسنة  15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

النواب) ممثلي  ،مجلس  من:  مع  العدل  كل  واألوقاف  وزارة  اإلسالمیة  المؤسسة  و   ،والشؤون 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون  للجنة،    ین القانونی  ینوالمستشار  ، اإلنسانالوطنیة لحقوق  
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لسالمة   جاء مؤكدًا  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونیة  الالتشریعیة  الناحیتین  مشروع  قانون من 

 . على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانوناللجنة  ، كما اطلعت  الدستوریة والقانونیة 
 

 

القانون   الدیباجة - یتألف مشروع  على  منھ    المادة األولى  نصت،  مادتینمن    -فضًال عن 

) لسنة  15بالمرسوم بقانون رقم (  قانون العقوبات الصادر  ) من 231استبدال نص المادة رقم (

یغلظ العقوبة المقررة لجریمة عدم إبالغ أحد مزاولي المھن الطبیة أو الصحیة    نًصا جدیدًا  ،1976

ة من وجود إشارات وأمارات ودالئل یشتبھ معھا أن إصاب   للسلطة العامة عما علم بھ أثناء مزاولتھ

 تنفیذیة.  ةنیالمادة الثافیما جاءت  .شخص أو وفاتھ ناتجة عن جنایة أو جنحة
 

وباالطالع على الرأي الوارد في مذكرة الحكومة الموقرة؛ رأت اللجنة أن الحكومة تتفق  

من حیث المبدأ مع الغایة المتوخاة من التعدیل المقترح عبر تغلیظ عقوبة عدم تبلیغ العاملین في  

ستشاریین أو األطباء أو الممرضین عن الجرائم المكتشفة  المجال الصحي والطبي سواء من اال

(الغرامة  وھي    في النص النافذقبلھم أثناء ممارستھم ألعمالھم، إذ إن العقوبة القائمة حالًیا  من  

طبیعة الجریمة وخطرھا واألثر المترتب على عدم ال تتناسب مع    ؛التي ال تجاوز عشرة دنانیر) 

ومساسھا المباشر بسیر القضاء، فضًال عن انتھاكھا لألصول واألعراف    اإلبالغ عن وقوعھا،

  ترى   الحكومة الموقرة  إال أن،  والسلوكیات المھنیة المتعارف علیھا والمعمول بھا في ھذا المجال

مذكرتھا  - القانون في  لمشروع  المرافقة  السالبة   إعادة  ضرورة  -اإلیضاحیة  العقوبة  مراجعة 

، لتكون أكثر تناسًبا ومالءمة  جلس النواب)م(المقدم من    عروضانون المللحریة في االقتراح بق

للتشدید المبالغ فیھ أو اإلفراط غیر المبرر في تحدید مقدار    ادرءً مع مبدأ الضرورة االجتماعیة  

  ،من القانون  ) الواردة في الباب نفسھ230نظیرتھا المادة رقم (العقوبة، ولتتكامل وتتناسق مع  

  ؛ م والتي تعاملت مع اإلھمال في التبلیغ من قبل الموظف المكلف وغیر المكلف بالبحث عن الجرائ 

الموقرة  اقترحت  وعلیھ فقط  الحكومة  في    التعدیل  المقدرة  للحریة  السالبة  العقوبة  مقدار  في 

إلعطاء   ،)الغرامة  الحبس أو) إلى (الحبس مدة ال تقل عن سنةاالقتراح بقانون المعروض من (

 أوسع في تقدیر العقوبة عند الحكم باإلدانة.  المحكمة سلطة تقدیریة
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تعدیًال على المادة األولى في  أجرى مجلس النواب    ؛اء على رأي الحكومة الموقرةن وب

)  15بالمرسوم بقانون رقم (  ) من قانون العقوبات الصادر231بتعدیل المادة (  مشروع القانون

)  أو بإحدى ھاتین العقوبتین  یعاقب بالحبس وبالغرامة(استبدال عبارة  حیث تم  ،  1976لسنة  

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي دینار وال (محل عبارة  
 على النحو اآلتي:  لتصبح المادة  )تجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

، من قام في أثناء مزاولتھ  وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین یعاقب بالحبس    :) 231مادة ( "

مھنة طبیة أو صحیة بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسیمة وجدت بھ  

عالمات تشیر إلى أن وفاتھ أو إصابتھ من جنایة أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو  

 عامة بذلك." إلى االشتباه في سببھا ولم یبلغ السلطة ال

 

السعادة   أبدیت من قبل أصحاب  التي  المذكورة أعاله، واآلراء  المالحظات  وفي ضوء 

اللجنة اللجنة  ؛  نالقانونیی   والمستشارین،  أعضاء  رأي  بإجراء    معتوافق  النواب  قرار مجلس 
التعدیل الالزم على المادة األولى الواردة في مشروع القانون، وذلك بتعدیل العقوبة في المادة  

) الصادر231رقم  العقوبات  قانون  من   (   ) رقم  بقانون  لسنة  15بالمرسوم  وذلك  ،  1976) 

 : لألسباب اآلتیة

 

  شبھات الجرائم من ممارسي المھن الطبیة تغلیظ العقوبة على الممتنع عن التبلیغ عن  إن   .1

الصحیة؛ المتوف   أو  الطبي على  الكشف  بتوقیع  یقوم  بإصابات   ىسیدفع من  المصاب  أو 

  جسیمة ناجمة عن جنایة أو جنحة إلى سرعة اإلبالغ خشیة الوقوع تحت طائلة القانون، 

  ، إحقاق الحق وتحقیق العدالة  وبذلك سیتحقق الھدف الذي یسعى إلیھ مشروع القانون وھو 

 الردع العام. و 
 

فعل المجّرم، وبذلك  ن تعدیل العقوبة المقررة للجریمة یجعلھا أكثر تناسًبا ومالءمة مع الإ .2

) الواردة في الباب نفسھ من القانون، والتي تناولت جریمة  230تتناسق مع المادة رقم ( 
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بالبحث    اإھمال الموظف العام في اإلبالغ عن الجرائم التي تصل إلى علمھ سواء أكان مكلفً 

 عن الجرائم أو ضبطھا أو غیر مكلف بذلك. 
 

سلطة تقدیریة أوسع في تقدیر العقوبة المناسبة عند  سیمنح ھذا التعدیل المحكمة الجنائیة   .3

 الحكم باإلدانة. 
 

روع قانون رقم ( )  مشمن حیث المبدأ على  بالموافقة    توصيفإن اللجنة    ،على ما تقدم   وبناءً     

المادة ( بتعدیل  بقانون رقم (231لسنة (  )  بالمرسوم  العقوبات الصادر  ) لسنة  15) من قانون 

في  1976 (المعد  النواب) ،  المقدم من مجلس  بقانون  االقتراح  والموافقة على نصوص  ضوء   ،

 . وفق الجدول المرفق ،بالتعدیالت التي أجراھا مجلس النواب علیھ  مواده

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادسـ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل  39إعماالً لنص المادة (     

 من: 

ا.  نانسي دينا إيلي خضوري ةاألستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  فيصل راشد النعيمي األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اسابع
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  في ضوء ما دار من  

 بما یلي: 
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) من  231شروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعدیل المادة (معلى ن حیث المبدأ الموافقة م -

، (المعد في ضوء االقتراح 1976) لسنة  15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 . ن مجلس النواب)بقانون المقدم م
 

  لتعدیالت التي أجراھا مجلس النواب علیھ، با  الموافقة على نـصوص مواد مـشروع القانون -

 .كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     

  رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة     



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 ينلثاااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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General  -  عام 

)  15) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (231لسنة (    ) بتعدیل المادة ( مشروع قانون رقم (  )
 ، (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 1976لسنة 

 

نصوص مواد القانون  
 النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة  توصیة مجلس النواب 

 اللجنة 

 المسمى  

 
لسنة    رقم ( )مشروع قانون  

  )   (  ) المادة  ) 231بتعدیل 
من قانون العقوبات الصادر 

) 15بالمرسوم بقانون رقم ( 
في 1976لسنة   (المعد   ،

بقانون   االقتراح  ضوء 
 المقدم من مجلس النواب). 

 

 

 

 

 

 المسمى 

 

ــّمى كـما   الموافـقة على المســ

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 
ــّمى كمـا   الموافقـة على المســ

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

  
لسنة    رقم ( )مشروع قانون  

  )  (  ) المادة  ) 231بتعدیل 
من قانون العقوبات الصادر 

) 15بالمرسوم بقانون رقم (
في 1976لسنة   (المعد   ،

بقانون   االقتراح  ضوء 
 النواب). المقدم من مجلس 
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General  -  عام 

نصوص مواد القانون  
 النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة  توصیة مجلس النواب 

 اللجنة 

 الدیباجة  

آل  ــى  ـعیســ ـبن  ــد  ـحم ـنـحن 

 خلیفة       

 ملك مملكة البحرین. 

 بعد االطالع على الدستور،

ى   ــات وعــل عـقـوب اـل ون  ــاـن ق

ــوم بقانون   ــادر بالمرسـ الصـ

) ــة  15رقم  ــن لســ  (1976  ،

 وتعدیالتھ،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

نصھ،   اآلتي  القانون  النواب 

 وأصدرناه: وقد صدَّقنا علیھ  
 

 

 الدیباجة 

اـجة   دیـب ة على نص اـل الموافـق

مشـــــروع   فــي  ورد  ــا  كــم

 القانون.

 

 الدیباجة 

الـدیبـاجـة   الموافقـة على نص 

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

آل  ــى  عیســ بن  ــد  حم نحن 

 خلیفة         

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

ى   ــات  وعــل وب عــق اـل ون  ــاـن ق

بالمرســـوم بقانون  الصـــادر  

) ــة  15رقم  ــن لســ  (1976  ،

 وتعدیالتھ،

أقر مجلس الشورى ومجلس  

نصھ،   اآلتي  القانون  النواب 

 وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 
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General  -  عام 

نصوص مواد القانون  
 النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة  توصیة مجلس النواب 

 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

ــتبــدال عبــارة ( یعــاقــب  اســ

أو  رامــة  ـغ وبــاـل ـبس  ـح بــاـل

العقوبتین، بـ )  إحـدى ھـاتین 

عـبارة (یـعاـقب ـبالحبس  مـحل  

ــة   ســـــن عـن  ــل  ق ـت ال  ــدة  م

الغرامـة التي ال تقـل عن  وـب

تـجاوز ألفي ـمائتي دیـنار وال  

ــاـتـین   ھ ــدى  ــإح ب أو  ــار  دـین

 العقوبتین).

 

 

 

 

 المادة األولى 

ــة ـمـجـلس    اـلـمواـفق ـقرار  ـعـلى 

ــدال   النواب ــتب ــاســ ــارة   ب عب

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو (

ــ العقوبتین، ب ــاتین  ھ )  إحــدى 

الحبس  مـحل   ب ـب اـق ارة (یـع عـب

مدة ال تقل عن ـسنة وبالغرامة  

ار  ل عن مـائتي دیـن التي ال تـق

أو  ــار  ن دـی ي  ـف أـل ــاوز  ج ـت وال 

 بإحدى ھاتین العقوبتین).

 

 

 

 

 المادة األولى 
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General  -  عام 

نصوص مواد القانون  
 النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة  توصیة مجلس النواب 

 اللجنة 

 

 

 

 

 
)231:( 

ال   التي  ــة  ــالغرام ب ــب  ــاق یع

تجاوز عشــرة دنانیر من قام 

في أثـناء مزاولـتھ مھـنة طبـیة  

ــف على  ــحیة بالكشــ أو صــ

ــخص متوفي أو  ــعاف  ش بإس

ــیمة   ــابة جسـ ــاب بإصـ مصـ

وجدت بھ عالمات تشیر إلى 

ھ من   ــابـت ھ أو إصـــ أن وفـاـت

إذا  أو  ــة  جــنــح أو  ــة  ــای جــن

 

) المادة  بنص  ) 231یُستبدل 

العقوبات الصادر  من قانون 

 ) رقم  بقانون  ) 15بالمرسوم 

 ، النص اآلتي: 1976لسنة 

 ):231"مادة (

تقل   ال  مدة  بالحبس  یعاقب 

ال   التي  وبالغرامة  سنة  عن 

وال   دینار  مائتي  عن  تقل 

تجاوز ألفي دینار أو بإحدى 

في   قام  من  العقوبتین  ھاتین 

أو   طبیة  مھنة  مزاولتھ  أثناء 

صحیة بالكشف على شخص  

مصاب  بإسعاف  أو  متوفى 

بھ   وجدت  جسیمة  بإصابة 

 النص بعد التعدیل:

ــتبدل بنص المادة ( ) 231یُس

من قانون العقوبات الصـادر  

) 15بالمرســوم بقانون رقم (

 ، النص اآلتي:1976لسنة 

 ):231"مادة (

ة  الغراـم الحبس وـب ب ـب اـق یـع

،  إـحدى ـھاتین العقوبتین ـبأو  

ــھ   مزاولت ــاء  أثن في  ــام  ق من 

ــة   ـــحی صــ أو  ــة  ـطـبی ــة  ـمـھن

بالكشف على شخص متوفى  

أو بإسـعاف مصـاب بإصـابة 

جســـیمة وجدت بھ عالمات 

أو  ــھ  ــات وف أن  إـلى  ـــیر  تشــ

ــابتھ من جنایة أو جنحة   إصـ

 النص بعد التعدیل:

ــتبدل بنص المادة ( ) 231یُســ

من قانون العقوبات الصــــادر  

ــوم بقانون رقم ( ) 15بالمرســ

 ، النص اآلتي:1976لسنة 

 ):231"مادة (

یـعاـقب ـبالحبس وـبالغراـمة أو 

، من  إـحدى ـھاتین العقوبتینـب

أثنــاء مزاولتــھ مھنــة   قــام في 

طبیة أو صـحیة بالكـشف على 

ــعاف   ــخص متوفى أو بإسـ شـ

ــیمة   ــابة جســ ــاب بإصــ مصــ

وجدت بھ عالمات تشـــیر إلى 

أن وفاتھ أو إصـابتھ من جنایة  

تــوافــرت   إذا  أو  ــة  جــنــح أو 

 

) 231یُســتبدل بنص المادة (

من قانون العقوبات الصـادر  

) 15بالمرسـوم بقانون رقم (

 ، النص اآلتي:1976لسنة 

 ):231"مادة (

ة  الغراـم الحبس وـب ب ـب اـق یـع

،  إحدى ھاتین العقوبتین ـبأو 

ــھ   ــاء مزاولت أثن في  ــام  ق من 

ــحیــة   صــ أو  ــة  طبی ــة  مـھن

بالكشف على شخص متوفى  

عاف مصـاب بإصـابة  أو بإـس

ــیمة وجدت بھ عالمات  جسـ

أو  ــھ  ــات وف أن  إـلى  ـــیر  تشــ

ــابتھ من جنایة أو جنحة   إصـ
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General  -  عام 

نصوص مواد القانون  
 النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة  توصیة مجلس النواب 

 اللجنة 

ــرى   أخ ــروف  ظ ــرت  ــواف ت

تدعو إلى االشـتباه في سـببھا  

العــامــة  ــلطــة  الســ یبلغ  ولم 

 .بذلك

 

وفاتھ  أن  إلى  تشیر  عالمات 

أو جنحة    أو إصابتھ من جنایة

ظروف   توافرت  إذا  أو 

أخرى تدعو إلى االشتباه في  

سببھا ولم یبلغ السلطة العامة 

 بذلك." 

ظـــروف   تـــوافـــرت  إذا  أو 

أخرى تدعو إلى االشتباه في 

ــلطـة  ا ولم یبلغ الســ ــببـھ ســ

 العامة بذلك."

إلـى   ــدعــو  ت أخــرى  ظــروف 

ــببھا ولم یبلغ   ــتباه في سـ االشـ

 السلطة العامة بذلك."

 

 

ظــروف   تــوافــرت  إذا  أو 

دعو إلى االشتباه في أخرى ت 

ــلطـة   ا ولم یبلغ الســ ــببـھ ســ

 العامة بذلك."

 المادة الثانیة  
 

الوزراء  مجلس  رئیس  على 

فــیــمــا    –والــوزراء   كــٌل 

ذ    –یخصـــــھ ام  تنفـی ذا أحـك ـھ

انون، ویُعـمل ـبھ من الیوم   الـق

في  ــره  نشــ ــاریخ  لت ــالي  الت

 الجریدة الرسمیة.

 المادة الثانیة 
 

ــادة   الم نص  على  ــة  الموافق

فــي   ورد  ــا  مشـــــروع  كــم

 القانون.

 المادة الثانیة 

ا   ادة كـم ة على نص الـم الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة 
 

الوزراء  على رئیس مجلس 

فــیــمــا    –والــوزراء   كــٌل 

ذ    –یخصـــــھ ام  تنفـی ذا أحـك ـھ

الـقانون، ویُعـمل ـبھ من الیوم 

في  ــره  نشــ ــاریخ  لت ــالي  الت

 الجریدة الرسمیة.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لثالثااملرفق 

 
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 

 بمجلس الشورى
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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General -  عام 

 

 

 

 

 

 م2022مارس  7 التاريخ: 

 
 

 

 احملرتم       فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ/  
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
 

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون  231مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع:  

 .)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( 1976( لسنة 15رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  م،  2022  مارس  3بتاريخ       

( من  231مشروع قانون بتعديل المادة )نسخة من  ،  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    777م )كتابه رق

)المعد في ضوء االقتراح    1976( لسنة  15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قانون العقوبات  

ته وإبداء  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل  ،بقانون المقدم من مجلس النواب( 

 . للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيعليه المالحظات 

 

،  عشعر  سع اتالعقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية امتماع ا    م2022 مارس 7وبتاريخ      

كمؤا اللعؤع على ، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤ نؤه،  المؤككور  القؤانون  مشؤؤؤؤرو   حيؤ  اللعؤع على
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، والسؤؤيد إياد المككرة المعدة من قبل المسؤؤتشؤؤار القانونا، والمسؤؤتشؤؤار القانونا المسؤؤاعد للجنة

 بش نه.حسن، المتدرب ب يئة المستشارين القانونيين  

 

لمبؤاد  وأحاؤام    إلى عؤدم مخؤال ؤة مشؤؤؤؤرو  القؤانون  –بعؤد المؤداولؤة والنقؤا     –وانت ؤع اللجنؤة        

 الدستور.  

 

        
 

 

 رأي اللجنة:

سالمة      اللجنة  )  ترى  المادة  بتعديل  قانون  الصادر  231مشروع  العقوبات  قانون  من   )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس    1976( لسنة  15بالمرسوم بقانون رقم ) 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية  ،النواب( 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعلااملرفق 

 
 المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسانرأي 

 
 
 
 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بخصوص 

 العقوبات قانونمن  (231)المادة  بتعديلمشروع قانون 

  1976لسنة  (15الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

 (النواباالقتراح بقانون المقدم من مجلس  المعد يف ضوء) 

 المقدمة:

الموقر يف كل ما يتعلق بالمسووووووووووائل بات الصوووووووووولة بحقوق  الشووووووووووور تثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

اإلنسووووان بارت ارم المؤسووووسووووة الدسووووتويية القووووامنة لحماية الحقوق والحليات العامة  وم  كامل التقدير 

الصووادر بالمرسوووم  انون العقوبات( من ق231بتعديل المادة )مشووروع قانون لالرت ارات التي يرمي إليها 

 الشوووووووووويون الخووارويووة والوود وواع وا من الوطني  وبنوواءع رلط طلوون لجنووة  1976( لسوووووووووونووة 15بقووانون رقم )

للجنة الموقرة  واضووعة يف االرت ار كممام  القانون بالمجلس   إن المؤسووسووة تحيل مرئياتها مور مشووروع

 اإلنسان بات الصلة.الدستور والصموك واالتفاقيات الدولية لحقوق 

ا وىل  المادة تقوووووووووومن وميث كن مشووووووووووروع القانون  نت ال يان يتمون  قووووووووووال رن الدي اوة من مادتين  

يف   1976( لسوووونة 15الصووووادر بالمرسوووووم بقانون رقم ) من قانون العقوبات (231المادة )اسووووت دار ن  

 مين كن المادة الثانية تنفيذية.

  2014( لسوونة 26سووة من لالر ما تقوومنتك كممام قانون إنشووائها رقم )للمؤسوو ولما كان  الوالية المقررة

( والتي تن  12وبالتحديد الفقرة )ب( من المادة ) 2016( لسوووووووونة 20المعدر بالمرسوووووووووم بقانون رقم )

 رلط كن للمؤسسة الوطنية:

دراسوووة التشوووليعات والنعم المعمور بها يف المملمة المتعلقة بحقوق اإلنسوووان والتو وووية "

لا وووة  يما يتعلق باتسووواق هذم التشوووليعات م  الت امات  مناسووو ة راها تبالتعديالت التي 

التو ية بإ دار تشليعات وديدة بات  لة  االمملمة الدولية بحقوق اإلنسان  كما يمون له

 ".بحقوق اإلنسان

مور كممام مشووروع القانون محل ال يان يف المواضوو  التي تر  مرئياتها المؤسووسووة سووتقصوور ليك   إن ور

ا كو تأثيرعا م اشرا رلط مقوق اإلنسان وملياتك ا ساسية.  كن لها مساسع

 :اآليترلط النحو وبلك 
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 النصوص القانونية بات الصلة:

 :ك ل القانونيف  ( كما ورد231المادة )ن  

 

من قام يف كثناء م اولتك مهنة ط ية كو  وووحية بالمشوووت رلط  بالغرامة التي ال تجاوز رشووورة دنانيريعاقن 

شووخ  متويف كو بإسووعاا مصوواب بإ ووابة وسوويمة وودت بك رالمات تشووير إىل كن و اتك كو إ ووابتك من 

 امة بذلك.وناية كو ونحة كو إبا توا رت ظروا كلر  تدرو إىل االشت ام يف س  ها ولم ي لغ السلطة الع

 

 :المشروع بقانونك ل يف  كما ورد( 231المادة )ن  

 

نة وبالغرامة التي ال تقل رن مائتي دينار وال تجاوز كلفي دينار كو يعاقن  بالح س مدة ال تقل رن سووووووووو

من قام يف كثناء م اولتك مهنة ط ية كو  ووووحية بالمشووووت رلط شووووخ  متويف كو  بإمد  هاتين العقوبتين

بإسووعاا مصوواب بإ ووابة وسوويمة وودت بك رالمات تشووير إىل كن و اتك كو إ ووابتك من وناية كو ونحة كو 

 إبا توا رت ظروا كلر  تدرو إىل االشت ام يف س  ها ولم ي لغ السلطة العامة بذلك.
 

 

ا ( 231المادة )ن    :لما انتهط إليك قرار مجلس النواب الموقرو قع

 

من قام يف كثناء م اولتك مهنة ط ية كو  ووووووووووحية  كو بإمد  هاتين العقوبتين كو الغرامةبالح س يعاقن 

بالمشووت رلط شووخ  متويف كو بإسووعاا مصوواب بإ ووابة وسوويمة وودت بك رالمات تشووير إىل كن و اتك 

كو إ وووابتك من وناية كو ونحة كو إبا توا رت ظروا كلر  تدرو إىل االشوووت ام يف سووو  ها ولم ي لغ السووولطة 

 العامة بذلك.
 

 

 لحقوق اإلنسان: مرئيات المؤسسة الوطنية

بقانون محل الدراسوووووووة   لمشوووووووروعا هداا والغايات التي يرمي إىل تحقيقها اتثمن المؤسوووووووسوووووووة  .1

تغليظ رقوبة ردم قيام إىل  -مس ما وردت يف مذكرة هيية التشلي  والركي القانوين– والتي تهدا

وممرضووووووين بالت ليغ رن الجرائم واسووووووتشوووووواييين العاملين يف المجار الصووووووحي والط ي من كط اء 

الممتشووووووووووفوووووة من ق لهم بحمم رملهم الوووووذي يممنهم من المشووووووووووت رلط المتويف كو الملي  

وتشووووووووووخي  مووالتووك  وبلووك بغيووة تحقيق اإلل ام الحقيقي بووالت ليغ رن الجرائم  ميووث كن العقوبووة 
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ا ال تتناسوووووووووون م  ط يعة الجليمة واالثر المترتن من ردم القيام بال ت ليغ رن الجرائم القائمة ماليع

  المتس ن يف الجناية كو الجنحة.مما يمس بطليقة سير العدالة واالقتصاص من الجاين
 

يت ين كنك تم تشووووووديدها محل الدراسووووووة  المشووووووروع بقانون ك وووووول وبالرووع إىل العقوبة المقررة يف .2

تقل رن لتصووووووووول إىل الح س الذي ال يقل رن سووووووووونة وال يويد رن ثالا سووووووووونوات  والغرامة التي ال 

بعد كن كان  ال تجاوز رشرة دنانير يف   مائتي دينار وال تجاوز كلفي دينار كو إمد  هاتين العقوبتين

ا م ووالغووع ا مر الووذي يعوود النووا ووذ  القووانون  وال يحقق التوازن بين القوووووووووورورة     وغير م ررا  يووكتغليعووع

م  العقوبة التي كقرتها المادة  تهامقارنلا ووووووووووة مينما يتم  االوتمارية والتناسوووووووووون يف العقوبة 

كو غير  مملت بال حث رن الجرائم كو ضوووووووووو طهاالرلط الموظت العام  من قانون العقوبات (230)

  كو رلم بها كثناء كو بسوووووووووو ن تأدية بعلمكل ار رن وليمة اتصوووووووووول  كهمل كو كروأ اإل المملت بذلك 

 .(1)وظيفتك 
 

( من العهد الدويل الخاص بالحقوق 9المادة ) بشأن (35)التعليق العام رقم  ويف بات السياق كقر .3

( نصووووو  رلط كنك ال يجوز سووووولن الحلية 9( من المادة )1الفقرة )" من كن (2) المدنية والسوووووياسوووووية

ا  ويجن كن يرارط يف تنفيذم امترام سووووووويادة القانون ..... ميث كن االرتقار كو االمتجاز قد  تعسوووووووفع

وقد يمون االرتقار كو االمتجاز مسومومعا ...  ة لمنك تعسوفين النامية القانونييمون مسومومعا بك م

ا رلط الرغم من بلك. وال ين غي مسووووووووواواة مفهوم  بك بموون القوانين المحلية ويمون تعسوووووووووفيع

يجن تفسووويرم رلط نطاق كوسووو  ليشووومل رنا ووور  نولم  )التعسوووت( بمصوووطلل )مخالفة القانون(

مخوالفوة ا رراا والعلم ورودم قوابلية التن ؤ ورودم ات اع اإلوراءات القوانونية الواو ة  رالوة رلط 

 .(3) رنا ر ردم المعقولية وانعدام القرورة والتناسن"
 

من كهمية مراوعة العقوبة المقررة يف مذكرة الحمومة الموقرة   ما ورد يف   تتفق المؤسسة م لذا .4

ا ومالئمة م  الفعل المؤثم  دون م الغة كو تشدد ال م رر  كثرلتمون ك  قانونبمشروع ك ل ال تناس ع

دون تقيوودهووا بحوود  كدر  ا مر الووذي يعطي  لووك  بحيووث تمون العقوبووة مينهووا )الح س كو الغرامووة(

                                                 

يعاقن بالح س كو كنك: " رلط العقوباتبإ ووووووووودار قانون  1976لسووووووووونة  (15)مرسووووووووووم بقانون رقم ( من ال230المادة ) نصووووووووو  (1)

ويعاقن بالغرامة . بعلمكبالغرامة كل موظت رام مملت بال حث رن الجرائم كو ضووووو طها كهمل كو كروأ ا ل ار رن وليمة اتصووووول  

كل موظت غير مملت بال حث رن الجرائم كو ضووو طها كهمل كو كروأ إبالل السووولطة المختصوووة بجليمة رلم بها كثناء كو بسووو ن تأدية 

وبلك كلك ما لم يمن ر   الدرو  معلقا رلط شومو  كو كان الجاين زووا للموظت كو من ك وولك كو من  رورك كو إلوتك كو  وظيفتك.

 ."المصاهرةيف من لة هؤالء من ا قارب بحمم  كلواتك كو من

 .2006( لسنة 56قانون رقم )انقم  مملمة ال حلين إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموون ال (2)

بحقوق ( الصووووووووادر من اللجنة المعنية مق الفرد يف الحلية ويف ا مان رلط شوووووووخصوووووووك) 9( مور المادة 35رقم ) العام التعليق (3)

 (.CCPR/C/GC/35وثيقة رقم: ) والموكل لها تفسير كممام العهد الدويل الخاص المدنية والسياسية  اإلنسان 
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ا لمعطيات الدرو  لمحممة الموضووووووووع سووووووولطة تقديلية كوسووووووو  يف تقلير العق وبة المناسووووووو ة و قع

 الجنائية الماثلة.
 

يف شووووووووووأن الموادة محول ما انتهط إليك قرار مجلس النواب الموقر المؤسووووووووووسووووووووووة م   تؤيودورليوك   .5

الح س كو الغرامة كو بإمد   در بموو ها العقوبة المقررة للجليمة لتصوو ل )الدراسووة  والتي اسووت  

ال تقل رن سووووووووونة وبالغرامة التي ال تقل رن مائتي دينار  الح س مدة( بدالع من )هاتين العقوبتين

 .(وال تجاوز كلفي دينار كو بإمد  هاتين العقوبتين

 :قووووووووووا رلط ما س وووووووووووتأسيسع 

 

والتي الدراسووووة  المؤسووووسووووة م  ا هداا والغايات التي يرمي إىل تحقيقها المشووووروع بقانون محل تتفق 

قيووام العوواملين يف المجووار الصووووووووووحي والط ي من كط وواء واسووووووووووتشووووووووووواييين إىل تغليظ رقوبووة روودم تهوودا 

وممرضوووووووووين بالت ليغ رن الجرائم الممتشوووووووووفة من ق لهم بحمم رملهم الذي يممنهم من المشوووووووووت رلط 

المتويف كو الملي  وتشوووووخي  مالتك  وبلك بغية تحقيق اإلل ام الحقيقي بالت ليغ رن الجرائم  ميث كن 

ا ثر المترتن من ردم القيام بالت ليغ رن الجرائم تتناسووووووون م  ط يعة الجليمة وا  ال العقوبة القائمة ماليع

 مما يمس بطليقة سير العدالة واالقتصاص من الجاين المتس ن يف الجناية كو الجنحة. 

من تعديل العقوبة المقررة للجليمة لتصوووو ل  ما انتهط إليك قرار مجلس النواب الموقروتؤيد المؤسووووسووووة 

ا ومالئمة م   -كي تعديل العقوبة-  كونك (الغرامة كو بإمد  هاتين العقوبتينالح س كو ) كثر تناسوووووووووو ع ك

الموضووووووووع سووووووولطة تقديلية كوسووووووو  يف تقلير يمنل محممة الفعل المؤثم  دون م الغة كو تشووووووودد  كما كنك 

ا لمعطيات الدرو  الجنائية الماثلة  .العقوبة المناس ة و قع

بأّن يف مار القيام بإوراء كي تعديل بالحذا كو اإلضووووووووووا ة رلط  ةوقر الم اللجنةوتود المؤسووووووووووسووووووووووة إ ادة 

محل الدراسووووة   إنك قد يمون للمؤسووووسووووة ركي مختلت رن الذي للصوووو   مشووووروع القانون ووووياغة ن  

يتغير م  كي تغيير قود يطرك رلط  للبمواقوانون م  المعوايير الحقوقيوة ال مشووووووووووروعإليوك  ميوث إّن موائموة 

 الماثل. عللمشرو النهائية ةصيغال

ن المؤسوووووووووسوووووووووة واسوووووووووتعدادها التام للتعاون المثمر يف كل ما من شوووووووووأنك تعوي  ومماية مقوق يرمم  ت

 .اإلنسان يف مملمة ال حلين

 

 

*    *    * 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امسخلااملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



٢ مارس ٢٠٢٢م

١٧٩ ف٥ د٤
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