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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 

  واألمن الوطين خبصوص مشروع 
قانون باملوافقة على انضمام مملكة 

البحرين إىل اتفاقية التسوية السلمية 
 الهاي يف للمنازعات الدولية املربمة يف

م ، املرافق للمرسوم ١٩٠٧ أكتوبر ١٨
   . م ٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(امللكي رقم 

  



  ) ٧٤( 

  

  م ٢٠٠٧ ديسمرب ٢٧: التاريخ
  

  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجنة ل ل الثالثتقريرال
   العادي الثاين من الفصل التشريعي الثاينددور االنعقا

  مملكة البحرين إىل باملوافقة على انضمام(  ) لسنة ( )  مشروع قانون رقم خبصوص
  م١٩٠٧ أكتوبر ١٨اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية املربمة يف الهاي يف 

  

  : مقدمـة

 كتاب معـايل رئـيس جملـس        الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة        
 والذي  م٢٠٠٧ ديسمرب   ١٣املؤرخ يف    ) ٢٠٠٧-١٢-٣/ ص ل خ أ   /١١٥  (الشورى رقم 

باملوافقـة علـى    (  )لسنة ( )  رقم مشروع قانونمبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة   مت  
 ١٨اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية املربمة يف الهاي يف           انضمام مملكة البحرين إىل   

 على أن تـتم دراسـته       ،م٢٠٠٧لسنة  ) ٧٣(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم      ١٩٠٧أكتوبر  
   .الس حظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على وإبداء املال

    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

ــت )١( ــة تدارس ــاريخ   اللجن ــسادس بت ــاع ال ــانون يف االجتم ــشروع الق   م
 .م٢٠٠٧ ديسمرب ٢٦ 



  ) ٧٥( 

قانون موضوع النظر والـيت  مبشروع الى الوثائق املتعلقة اطلعت اللجنة أثناء دراستها عل  )٢(
  :  اشتملت على

 . مشروع القانون ونص االتفاقية  -

  . قرار جملس النواب ومرفقاته  -
 

 : السادس كل من وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع )٣(

 
 

  :وزارة اخلارجية وقد حضر كل من •

  

 .ـانونيـة مديــر اإلدارة الق  الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .١

 .املسـتشــار القــانـوين   األستـاذ خليفـــة الكعـيب .٢

 .سكرتيـر ثاين باإلدارة القانونية    األستـاذ حسيــن خملـوق .٣

 
  

  :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية وقد حضر كل من •
 

 .الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق    األستاذ خالد حسني عجاجي .١
 .مسـتشــار معــالـي الـوزيـر  شد البنعلياألستاذ عبدالعزيز الرا .٢
 

  

 : كل من اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف اجتماع •
 

 .اللجان املستشار القانوين لشؤون         ـرهوناألستاذ حمسن محيد م .١
 . لشؤون اللجان املستشار القانوين        حممد عبداهللا الدليمي الدكتور .٢
 

                       
 . فـر عبداللطيـ سهيالسيدةر اللجنة ـتوىل أمانة سو •
  



  ) ٧٦( 

ـًانيثا    :ملخص ملرئيات اجلهات املعنية  -ـ
  

 :رأي وزارة اخلارجية  -١
-               ا على حل املنازعات الدولية بـالطرق دف هذه االتفاقية إىل تشجيع الدول األطراف

 العـراق،   مـصر، : السلمية، ويبلغ عدد الدول املنضمة التفاقية الهاي عشر دول هي           
 .األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، املغرب، قطر، اململكة العربية السعودية، السودان 

أنشأت االتفاقية احملكمة الدائمة للتحكيم لتسهيل اللجوء للتحكيم لتـسوية املنازعـات             -
الدولية، وهي تتشكل من قائمة احملكمني الذين ختتارهم الدول األطراف، وأنشأت جملسا            

 .ائما لوضع اللوائح واإلجراءات واإلشراف على اإلدارة إداريا د
يف حال انضمام مملكة البحرين هلذه االتفاقية سيكون هلا اختيار أربعة حمكمني ليكونوا من              -

 . أعضاء احملكمة 
الفرق بني مهام حمكمة العدل الدولية وحمكمة التحكيم، أن حمكمة العدل الدولية ختـتص             -

ولتني سواء كانت هذه الرتاعات حدودية أو مسلحة،  أو بشأن           يف تسوية الرتاعات بني د    
إبداء آراء استشارية حتال إليها من منظمة األمم املتحدة، أما حمكمة التحكيم الدولية فهي              
غالبا ما ختتص بالنظر يف الرتاعات التجارية واالستثمارية اليت تكون طرفها دولة وشخص             

 .اعتباري كشركة جتارية 
  .فاقية ال تتعارض مع أيه اتفاقيات أخرى إن هذه االت -
 
 :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -٢

  
  

ذات أمهية كبرية ململكة البحرين،      هذه االتفاقية    إن ترى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية     -
وهي قدمية وسبق وأن انضمت بعض دول جملس التعاون إليها مثـل دولـة الكويـت،                

  . ودولة قطر واململكة العربية السعودية،
  
  



  ) ٧٧( 

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية -ثالثـ
  

اطلعت اللجنة الحقًا على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي             -
  . جاء مؤكدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية

  

ـً   : ةــ رأي اللجن-ارابعـ
  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          روع القانون   مشتدارست اللجنة    -
 رأي جلنـة الـشؤون التـشريعية        كما تدارست ومن قبل املستشارين القانونيني،      اللجنة

 مـن النـاحيتني     القتراح بقانون والذي جاء مؤكدا لسالمة ا     مبجلس الشورى    والقانونية
ارجية، ووزارة العدل والشؤون    مداخالت وزارة اخل   ، واستمعت إىل  الدستورية والقانونية 

 واقتنعت اللجنة بأمهية التوصية باملوافقـة علـى       اليت دارت خالل االجتماع،      اإلسالمية
وذلك ألمهيته يف احلفاظ على الـسلم العـام وحـل           ،  مشروع القانون من حيث املبدأ    
  .املنازعات الدولية بالطرق السلمية

  
ـًً   : حتياطي اختيار مقرري املوضوع األصلي واال-اخامس

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا    األستاذ راشد مال اهللا السبت .١  .مقررا أصليـ
ـًا                 محد مبارك النعيمياذ ـاألست .٢  .مقررا احتياطي

 
  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاسادس

  

قانون، فـإن اللجنـة   مشروع المناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     يف ضوء ما دار من      
  : توصي مبا يلي



  ) ٧٨( 

باملوافقة على انضمام مملكة البحـرين      (  ) لسنة  ( ) املوافقة على مشروع قانون رقم       -
ــاي يف  ــة يف اله ــة املربم ــات الدولي ــسلمية للمنازع ــسوية ال ــة الت   إىل اتفاقي

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(، املرافق للمرسوم امللكي رقم م١٩٠٧ أكتوبر ١٨ 
  

  : الديباجة .١
  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة

  

  .ملك مملكة البحرين       حنن محد بن عيسى آل خليفة
  بعد االطالع على الدستور ،

  ، ١٩٠٧ أكتوبر ١٨وعلى اتفاقية التسوية السليمة للمنازعات الدولية املربمة يف الهاي يف 
   :أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  
  :توصية اللجنة 

  

  .املوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة - 

   : املادة األوىل. ٢
  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

  

ة للمنازعات الدولية املربمـة يف      ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية التسوية السلمي        
  .  ، املرافقة هلذا القانون ١٩٠٧ أكتوبر ١٨الهاي يف 

  : توصية اللجنة
  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة -

  مشــروع القانــون



  ) ٧٩( 

   :املادة الثانية. ٣
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

 من اليوم التايل لتاريخ نـشره   تنفيذ هذا القانون، ويعمل به  – كل فيما خيصه     –على الوزراء   
  . يف اجلريدة الرمسية

  

  : توصية اللجنة
  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة - 

  
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  
  

         عبدالرمحن حممد مجشري                  أمحد إبراهيم زاد
                                          الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة                  الشؤون اخلارجيةنائب رئيس جلنة 

  والدفاع واألمن الوطين                                  والدفاع واألمن الوطين  
                   
                 

  
  



  ) ٨٠( 

  
  
  
  
  

  م٢٠٠٧ دیسمبر ٢٧:التاریخ 
  
  

  احملرتم    د مجشريعبدالرمحن حمم/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  
قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية مشروع : املوضوع 

م ١٩٠٧ أكتوبر ١٨التسوية السلمية للمنازعات الدولية املربمة يف الهاي يف 
  .م٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  
  

  م علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالسال
  
  

  م، أرف   ق مع   الي رئ   یس المجل   س، ض   من كتاب   ھ  ٢٠٠٧ دی   سمبر ١٣بت   اریخ 

بالموافق ة عل ى   م شروع ق انون   ، نسخة من )٢٠٠٧-١٢-٣ –ص ل ت ق   / ١١٦(رقم  

ان  ضمام مملك  ة البح  رین إل  ى اتفاقی  ة الت  سویة ال  سلمیة للمنازع  ات الدولی  ة المبرم  ة ف  ي   

  )٧٣(المراف       ق للمرس       وم الملك       ي رق       م    م ١٩٠٧ أكت       وبر ١٨الھ       اي ف       ي  

م، وذل   ك لمناق   شتھ وإب   داء المالحظ   ات علی   ھ للجن   ة ال   شؤون الخارجی   ة  ٢٠٠٧ل   سنة 

  .والدفاع واألمن الوطني
  

م، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة    ٢٠٠٧ دی    سمبر  ٢٧وبت    اریخ   

والقانونی  ة اجتماعھ  ا الث  امن، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ   

احیة، وق      رار مجل      س الن      واب ب      شأنھ، وذل      ك بح      ضور المست      شارین    اإلی      ض

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس



  ) ٨١( 

  

 إل  ى ع  دم مخالف  ة م  شروع الق  انون    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 

  

ح رین  بالموافق ة عل ى ان ضمام مملك ة الب     م شروع ق انون     توصي اللجنة ب سالمة     

  إل       ى اتفاقی       ة الت       سویة ال       سلمیة للمنازع       ات الدولی       ة المبرم       ة ف       ي الھ       اي 

  م،٢٠٠٧ل    سنة  ) ٧٣(م المراف    ق للمرس    وم الملك    ي رق    م    ١٩٠٧ أكت    وبر ١٨ف    ي 

  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

  

         حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 



  ) ٨٢( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 

  واألمن الوطين خبصوص مشروع 
كافحة االجتار باألشخاص ، بشأن مقانون 

لسنة ) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
    .م ٢٠٠٧
  
  
  



  ) ٨٣( 

  م ٢٠٠٧ ديسمرب ٢٧: التاريخ
  

  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجنة ل ل الرابعتقريرال
   العادي الثاين من الفصل التشريعي الثاينددور االنعقا

  (  ) لسنة ( )  مشروع قانون رقم خبصوص
  بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

  

  : مقدمـة

 كتاب معـايل رئـيس جملـس        ع واألمن الوطين  الشؤون اخلارجية والدفا  استلمت جلنة        
 والذي  م٢٠٠٧ ديسمرب   ١٣املؤرخ يف    ) ٢٠٠٧-١٢-٣/ ص ل خ أ   /١١٧  (الشورى رقم 

بشأن مكافحـة    (  )لسنة  ( )  رقم   مشروع قانون مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة       
تتم دراسـته    على أن    ،م٢٠٠٧لسنة  ) ٦٧(، املرافق للمرسوم امللكي رقم      جتار باألشخاص الا

   .الس وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 
    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 .م٢٠٠٧ ديسمرب ٢٦ مشروع القانون يف االجتماع السادس بتاريخ اللجنة تدارست )٤(
قانون موضوع النظر والـيت  مبشروع الجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة اطلعت الل  )٥(

  :  اشتملت على

 . مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية  -

  . قرار جملس النواب ومرفقاته  -



  ) ٨٤( 

 : السادس كل من وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع )٦(

 

  :وزارة اخلارجية وقد حضر كل من •

  

 .مديــر اإلدارة القـانونيـة   مدالدكتور يوسف عبدالكرمي حم .١

 .املسـتشــار القــانـوين   األستـاذ خليفـــة الكعـيب .٢

 .سكرتيـر ثاين باإلدارة القانونية    األستـاذ حسيــن خملـوق .٣

  
 : وقد حضر كل من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية •

 

 .الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق    األستاذ خالد حسني عجاجي .٣
 .مسـتشــار معــالـي الـوزيـر  ألستاذ عبدالعزيز الراشد البنعليا .٤

 
  :وزارة الداخلية وقد حضر كل من •

  

  باإلدارة مديـر إدارة البحث واملتابعـة   املقـدم غـازي صاحل سنـان .١

 . للجنسية واجلوازات  العامة

 . مديـر إدارة احملـاكـم العسكريـة  الرائد محـود سعـد محــود .٢

 .مـن إدارة الشـؤون القـانـونيـة   ول عيسى ناصر النعيمياملالزم أ .٣

 
  
  

  :هيئة تنظيم سوق العمل وقد حضر كل من •
  

o القائم بأعمال الرئيس التنفيذي هليئة     األستاذ علي أمحد رضي 
 .سوق العمل    تنظيم       

o رئيسة قسم املنازعات والشكـاوي     األستاذة نادية خليل القاهري 
 .العمالية 
 



  ) ٨٥( 

  :رة التنمية االجتماعية وقد حضر كل منوزا •
 

o الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل     الدكتورة بدرية يوسف اجليب. 
o املسـتشــار القــانـوين     الدكتور أسامة كامل حممود. 

 
  :وزارة اإلعالم وقد حضر كل من •

 

o الوكيل املساعد للمطبوعات والنشر    الدكتور عبداهللا عبدالرمحن يتيم. 
o املسـتشــار القــانـونـي   ذ حممـد موسى جبـارة األستا. 

  
 : كل من اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف اجتماع •
 

 .اللجان املستشار القانوين لشؤون         ـرهوناألستاذ حمسن محيد م .٣
 . لشؤون اللجان ملستشار القانوين        ا  حممد عبداهللا الدليمي الدكتور .٤
                               

 . فـر عبداللطيـ سهيالسيدةر اللجنة ـوتوىل أمانة س •
  
ـًانيثا   :ملخص ملرئيات اجلهات املعنية  -ـ
  

 :وزارة اخلارجية رأي  -١
 

وزارة اخلارجية مشروع القانون ألمهيته حيث يعترب مكمالً لقانون العقوبـات،            أيدت -
    .وأكدت على اإلسراع يف متريره 

 :شؤون اإلسالمية رأي وزارة العدل وال -٢
  

 يعترب من أهم القوانني، حيث إنه يغطـي   مكافحة االجتار باألشخاصقانونإن مشروع   -
 .، وإن الوزارة تؤيد صدور هذا القانون كل أنواع التجارة بالبشر

  



  ) ٨٦( 

 :وزارة الداخلية رأي  -٣
  

 وبينت أنه ال توجد أية مالحظات عليه، كمـا          أيدت وزارة الداخلية مشروع القانون     -
 أنه مت تشكيل شعبة ملكافحة االجتار باألشخاص وستباشر عملـها يف حـال              أوضحت

 .صدور هذا القانون 
 

 
  : هيئة تنظيم سوق العملرأي -٤

 

 هيئة تنظيم سوق العمل تؤيد مشروع القانون، مع بعض املالحظات الـيت أخـذ                إن -
 . ببعضها جملس النواب املوقر 

  
  

 :وزارة التنمية االجتماعية رأي  -٥
 

ارة التنمية االجتماعية على إصدار هذا القانون، وإن من جهود الوزارة يف جمال تؤكد وز -
االجتار باألشخاص إنشاء دار األمان اليت تأوي النساء البحرينيات وغـري البحرينيـات             
بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتوفري خدمات اإليواء واخلدمات الصحية والنفسية هلـم،     

نازل إزاء ما يتعرضون له من عنف من قبل أصحاب املنـازل            كما توفر الرعاية خلدم امل    
 . اليت يعملون لديها 

  
  :رأي وزارة اإلعالم -٦

 

تعترب وزارة اإلعالم مشروع القانون تكملة مهمة للقوانني السارية يف اململكة اليت تعاجل              -
، ظاهرة االجتار باألشخاص، كما تؤكد أا ملتزمة بكافة القوانني املتعلقـة بالـسياحة            

 .وحترص على أن تكون السياحة جاذبة ومتوافقة مع قيم وتقاليد أهل البحرين 
  



  ) ٨٧( 

ـً   : الشؤون التشريعية والقانونية  رأي جلنة-اثالثـ
  

والذي  مبجلس الشورى    على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية     الحقًا  اطلعت اللجنة    -
 . ة والقانونية من الناحيتني الدستوريمشروع القانونجاء مؤكدا لسالمة 

 
ـً   : ةــ رأي اللجن-ارابعـ

  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة    -
 رأي جلنـة الـشؤون التـشريعية        كما تدارست ومن قبل املستشارين القانونيني،      اللجنة

حيتني  مـن النـا    مشروع القانون والذي جاء مؤكدا لسالمة      مبجلس الشورى    والقانونية
وزارة اخلارجية، ووزارة العدل    : مداخالت كل من     ، واستمعت إىل  الدستورية والقانونية 

والشؤون اإلسالمية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة    
اليت دارت خالل االجتماع واليت جاءت مؤيدة ومؤكدة أمهيـة إصـدار هـذا               اإلعالم

 مـشروع  اقتنعت اللجنة بأمهية التوصية باملوافقة على    وء تلك املعطيات    على ض والقانون،  
  .وعلى مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق ، القانون من حيث املبدأ

  
ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اخامسـ

  

لجنة على اختيـار    من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت ال       ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

    

ـًا             األستاذ أمحـد إبراهيم زاد .٣  .مقررا أصليـ
ـًا          األستاذ راشد مال اهللا السبت .٤  .مقررا احتياطي

  
  



  ) ٨٨( 

  :ةـة اللجنـتوصي:  اـًـسادس
  

قانون، فـإن اللجنـة   مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة          
  : توصي مبا يلي

  

بشأن مكافحة االجتار باألشـخاص،     (  ) لسنة  ( ) املوافقة على مشروع قانون رقم       -
 . من حيث املبدأم٢٠٠٧لسنة ) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 

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

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

  
  

         عبدالرمحن حممد مجشري                  أمحد إبراهيم زاد
                                          الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة         الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة 

  والدفاع واألمن الوطين                                  والدفاع واألمن الوطين  
                   
                 

  
  



  ) ٨٩( 

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

  

  د بن عيـسى آل خليفـة       حنن مح 
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
وعلى قانون العقوبـات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
   وتعديالته،١٩٧٦

) ١٦(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 بشأن انضمام دولـة     ١٩٩١لسنة  

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

  

وعلى القانون  ( إضافة عبارة    متت -
 بشأن  ٢٠٠٦لسنة  ) ١٩(رقم  

 بعد عبارة   )تنظيم سوق العمل،  
لسنة ) ١٩(وعلى القانون رقم  (

 باملوافقة على انضمام    ٢٠٠٤
الربوتوكولني إىل  مملكة البحرين   

االختياريني بـشأن اشـتراك     
األطفال يف الصراعات املسلحة    

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
 .النواب 

(  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    
  بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

  
  
  
  
  
  
  



  ) ٩٠( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

البحرين إىل اتفاقية األمم املتحـدة      
معية حلقوق الطفل اليت اعتمدا اجل    

  ، ١٩٨٩العامة يف نوفمرب عام 
لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم  

 باملوافقة على االنضمام إىل     ٢٠٠٢
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة، 
وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      

) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
 املعدل بالقانون رقـم     ٢٠٠٢لسنة  

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٤١(
لـسنة  ) ٤(وعلى القـانون رقـم      

 باملوافقة على انضمام مملكة     ٢٠٠٤

وبيع األطفال وبغاء األطفـال     
حية عن األطفـال    واملواد اإلبا 

امللحقني باتفاقية األمم املتحدة    
  ).حلقوق الطفل،

  

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      
  : بعد التعديل

  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
وعلى قانون العقوبـات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
   وتعديالته،١٩٧٦

  
  
  
  
  

  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
وعلى قانون العقوبـات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
   وتعديالته،١٩٧٦

) ١٦(وعلى املرسوم بقانون رقـم      



  ) ٩١( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

البحرين إىل اتفاقية األمم املتحـدة      
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     

  والربوتوكولني املكملني هلا، 
لـسنة  ) ١٩(وعلى القانون رقـم     

 باملوافقة على انضمام مملكة     ٢٠٠٤
ــولني  ــرين إىل الربوتوكـ البحـ

أن اشتراك األطفـال    االختياريني بش 
يف الصراعات املسلحة وبيع األطفال     
وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن      
األطفال امللحقني باتفاقيـة األمـم      

  املتحدة حلقوق الطفل،
  
  

) ١٦(سوم بقانون رقـم     وعلى املر 
 بشأن انضمام دولـة     ١٩٩١لسنة  

البحرين إىل اتفاقية األمم املتحـدة      
حلقوق الطفل اليت اعتمدا اجلمعية     

  ، ١٩٨٩العامة يف نوفمرب عام 
لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم  

 باملوافقة على االنضمام إىل     ٢٠٠٢
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

   التمييز ضد املرأة،
وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      

) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
 املعدل بالقانون رقـم     ٢٠٠٢لسنة  

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٤١(

 بشأن انضمام دولـة     ١٩٩١لسنة  
البحرين إىل اتفاقية األمم املتحـدة      

 اعتمدا اجلمعية   حلقوق الطفل اليت  
  ، ١٩٨٩العامة يف نوفمرب عام 

لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم  
 باملوافقة على االنضمام إىل     ٢٠٠٢

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز ضد املرأة، 

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      
) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

 املعدل بالقانون رقـم     ٢٠٠٢لسنة  
  ،٢٠٠٥لسنة ) ٤١(

لـسنة  ) ٤(وعلى القـانون رقـم      



  ) ٩٢( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لـسنة  ) ٧(وعلى املرسـوم رقـم      
 بشأن االنضمام إىل االتفاقية     ١٩٩٠

اخلاصة بالرق املربمـة يف سـبتمرب       
احملرر  واملعدلة بالربوتوكول    ١٩٢٦

ــام  ــة ١٩٥٣يف ع ، وإىل االتفاقي
التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق     
واألعراف واملمارسـات الـشبيهة     

  ، ١٩٥٦بالرق لعام 
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
 

لـسنة  ) ٤(وعلى القـانون رقـم      
 باملوافقة على انضمام مملكة     ٢٠٠٤

البحرين إىل اتفاقية األمم املتحـدة      
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     

  ملني هلا، والربوتوكولني املك
لـسنة  ) ١٩(وعلى القانون رقـم     

 باملوافقة على انضمام مملكة     ٢٠٠٤
ــولني  ــرين إىل الربوتوكـ البحـ
االختياريني بشأن اشتراك األطفـال     
يف الصراعات املسلحة وبيع األطفال     
وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن      
األطفال امللحقني باتفاقيـة األمـم      

  املتحدة حلقوق الطفل، 

 باملوافقة على انضمام مملكة     ٢٠٠٤
البحرين إىل اتفاقية األمم املتحـدة      
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     

  والربوتوكولني املكملني هلا، 
لـسنة  ) ١٩(وعلى القانون رقـم     

 باملوافقة على انضمام مملكة     ٢٠٠٤
ــولني  ــرين إىل الربوتوكـ البحـ

الختياريني بشأن اشتراك األطفـال     ا
يف الصراعات املسلحة وبيع األطفال     
وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن      
األطفال امللحقني باتفاقيـة األمـم      

  املتحدة حلقوق الطفل، 
  



  ) ٩٣( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لـسنة  ) ١٩(انون رقم   وعلى الق 
   بشأن تنظيم سوق العمل،٢٠٠٦

لـسنة  ) ٧(وعلى املرسـوم رقـم      
 بشأن االنضمام إىل االتفاقية     ١٩٩٠

اخلاصة بالرق املربمـة يف سـبتمرب       
 واملعدلة بالربوتوكول احملرر    ١٩٢٦

ــام  ــة ١٩٥٣يف ع ، وإىل االتفاقي
التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق     

بيهة واألعراف واملمارسـات الـش    
  ، ١٩٥٦بالرق لعام 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
 

لـسنة  ) ١٩(وعلى القانون رقم    
   بشأن تنظيم سوق العمل،٢٠٠٦

لـسنة  ) ٧(وعلى املرسـوم رقـم      
االتفاقية  بشأن االنضمام إىل     ١٩٩٠

اخلاصة بالرق املربمـة يف سـبتمرب       
 واملعدلة بالربوتوكول احملرر    ١٩٢٦

ــام  ــة ١٩٥٣يف ع ، وإىل االتفاقي
التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق     
واألعراف واملمارسـات الـشبيهة     

  ، ١٩٥٦بالرق لعام 
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه



  ) ٩٤( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة األوىل 
  

يق أحكام هذا القـانون     يف تطب   -أ  
يقصد باالجتار باألشـخاص،    
جتنيد شخص أو نقله أو تنقيله      
أو إيوائه أو استقباله بغـرض      
إساءة االستغالل، وذلك عـن     
طريق اإلكراه أو التهديـد أو      
احليلة أو باستغالل الوظيفة أو     
النفوذ أو بإسـاءة اسـتعمال      
سلطة ما على ذلك الشخص أو    

عة بأية وسيلة أخرى غري مشرو    
سواء كانت مباشرة أو غـري      

 .مباشرة

  املادة األوىل 
  

  دون تعديل

  املادة األوىل
  

 دون تعديل

  املادة األوىل
  

يف تطبيق أحكام هذا القـانون       -أ  
يقصد باالجتار باألشـخاص،    
جتنيد شخص أو نقله أو تنقيله      
أو إيوائه أو اسـتقباله بغـرض       

الستغالل، وذلك عـن    إساءة ا 
طريق اإلكراه أو التهديـد أو      
احليلة أو باستغالل الوظيفـة أو      
النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة     
ما على ذلك الشخص أو بأيـة       
وسيلة أخرى غـري مـشروعة      
سواء كانت مباشـرة أو غـري       

 .مباشرة



  ) ٩٥( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وتشمل إسـاءة االسـتغالل،     
استغالل ذلـك الـشخص يف      
الدعارة أو يف أي شكل مـن       
أشكال االستغالل أو االعتداء    
اجلنسي، أو العمل أو اخلدمـة      
قـــسراً أو االســـترقاق أو 
املمارسات الشبيهة بـالرق، أو   

  .االستعباد أو نزع األعضاء
 جتنيد أو   يعترب اجتاراً باألشخاص   -ب 

نقــل أو تنقيــل أو إيــواء أو 
استقبال من هم دون الثامنـة      
عشرة أو من هـم يف حالـة        
ظرفية أو شخـصية ال ميكـن       

وتشمل إسـاءة االسـتغالل،     
استغالل ذلـك الـشخص يف      
الدعارة أو يف أي شكل مـن       

ل االستغالل أو االعتداء    أشكا
اجلنسي، أو العمل أو اخلدمـة      
قـــسراً أو االســـترقاق أو 
املمارسات الشبيهة بـالرق، أو   

  .االستعباد أو نزع األعضاء
 يعترب اجتاراً باألشخاص جتنيد     -ب  

أو نقل أو تنقيل أو إيـواء أو        
استقبال من هم دون الثامنـة      
عشرة أو من هـم يف حالـة        

كـن  ظرفية أو شخصية ال مي    



  ) ٩٦( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

معها االعتـداد برضـائهم أو      
حرية اختيارهم، مىت كان ذلك     
بغرض إساءة استغالهلم ولو مل     
يقترن الفعل بأي من الوسـائل   
املنصوص عليهـا يف الفقـرة      

 .السابقة
اجلـاين بالـسن    يفترض علم    -ج 

احلقيقية للمجين عليه الذي مل      
 .يبلغ من العمر مثاين عشرة سنة

  

معها االعتداد برضـائهم أو     
حرية اختيارهم، مىت كـان     
ذلك بغرض إساءة استغالهلم    
ولو مل يقترن الفعل بأي مـن      
الوسائل املنصوص عليهـا يف     

 .الفقرة السابقة

 يفترض علم اجلاين بالـسن      -ج
احلقيقية للمجين عليه الذي مل     
يبلغ من العمر مثـاين عـشرة       

 .سنة



  ) ٩٧( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة الثانية 
  

خالل بأية عقوبة أشـد     مع عدم اإل  
ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
قانون آخـر، يعاقـب بالـسجن       
وبالغرامة اليت ال تقل عن ألفي دينار       
وال جتاوز عشرة آالف دينار كـل       
ــة االجتــار  مــن ارتكــب جرمي

  .باألشخاص
ويف حالة احلكم باإلدانة يلزم اجلاين      
بدفع املصاريف، مبا فيها مصاريف     

ه إىل دولته إذا كان     إعادة اين علي  
  .أجنبياً

وتأمر احملكمة يف مجيـع األحـوال       

  املادة الثانية 
  

  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة الثانية
 دون تعديل

  ملادة الثانيةا
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
قانون آخـر، يعاقـب بالـسجن       
وبالغرامة اليت ال تقل عن ألفي دينار       
وال جتاوز عشرة آالف دينار كـل       
ــة االجتــار  مــن ارتكــب جرمي

  .باألشخاص
ويف حالة احلكم باإلدانة يلزم اجلاين      

 مصاريف  بدفع املصاريف، مبا فيها   
إعادة اين عليه إىل دولته إذا كان       

  .أجنبياً
وتأمر احملكمة يف مجيـع األحـوال       



  ) ٩٨( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مبصادرة األموال واألمتعة واألدوات    
وغريها مما يكون قد استعمل أو أعد      
لالستعمال يف ارتكاب اجلرميـة أو      

  .حتصل منها
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

مبصادرة األموال واألمتعة واألدوات    
وغريها مما يكون قد استعمل أو أعد      
لالستعمال يف ارتكاب اجلرميـة أو      

  .حتصل منها
 

  املادة الثالثة
  

يعاقب بالغرامة اليت ال تقـل عـن        
اوز مائة ألـف    عشرة آالف وال جت   

دينار كل شخص اعتباري ارتكبت     
جرمية االجتار باألشخاص بامسـه أو      
حلسابه أو ملنفعته من أي رئـيس أو    
عضو جملس إدارة أو مسئول آخـر       

  املادة الثالثة
  

وجيــوز ( مت اســتبدال عبــارة •
ــل  ــأمر حب ــة أن ت للمحكم
الشخص االعتباري أو بغلقـه     
كليا أو مؤقتا ويـسري هـذا       

بـالفقرة   )كم على فروعه  احل
 الثالثة من املادة واليت تنص على     

  املادة الثالثة

  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
النواب مع تـصحيح اخلطـأ      

) اللـذين (يف كلمـة    املطبعي  
   .)الذين(لتصبح 

 

  املادة الثالثة
  
  
  
  
  



  ) ٩٩( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يف ذلك الشخص االعتباري أو تابع      
  .له أو ممن يتصرف ذه الصفة

وال خيل ذلك باملـسئولية اجلنائيـة       
لألشخاص الطبيعيني اللذين يعملون    
لدى الشخص االعتباري أو حلسابه     

  .طبقاً ألحكام هذا القانون
وجيوز للمحكمة أن تـأمر حبـل       
الشخص االعتباري أو بغلقه كلياً أو    

  .أحد فروعه بصفة مؤقتة
  

وتأمر احملكمة يف مجيـع األحـوال       
مبصادرة األموال واألمتعة واألدوات    
وغريها مما يكون قد استعمل أو أعد      

وجيوز للمحكمة أن تأمر حبل     (
الشخص االعتباري أو بغلقـه     
كلياً أو أحد فروعـه بـصفة       

  ).مؤقتة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  :التعديل
يعاقب بالغرامة اليت ال تقـل عـن        
عشرة آالف وال جتاوز مائة ألـف       

رتكبت دينار كل شخص اعتباري ا    
جرمية االجتار باألشخاص بامسـه أو      
حلسابه أو ملنفعته من أي رئـيس أو    
عضو جملس إدارة أو مسئول آخـر       
يف ذلك الشخص االعتباري أو تابع      

  
  
  
  
  

غرامة اليت ال تقـل عـن       يعاقب بال 
عشرة آالف وال جتاوز مائة ألـف       
دينار كل شخص اعتباري ارتكبت     
جرمية االجتار باألشخاص بامسـه أو      
حلسابه أو ملنفعته من أي رئـيس أو    
عضو جملس إدارة أو مسئول آخـر       
يف ذلك الشخص االعتباري أو تابع      



  ) ١٠٠( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

اجلرميـة أو   لالستعمال يف ارتكاب    
  .حتصل منها

ويكون الشخص االعتباري مسئوالً    
ــن  ــشخص الطبيعــي ع ــع ال م
املصاريف، مبا فيها مصاريف إعادة     
  .اين عليه إىل دولته إذا كان أجنبياً

  

  .له أو ممن يتصرف ذه الصفة
وال خيل ذلك باملـسئولية اجلنائيـة       
لألشخاص الطبيعيني اللذين يعملون    
لدى الشخص االعتباري أو حلسابه     

  . ألحكام هذا القانونطبقاً
وجيوز للمحكمة أن تـأمر حبـل       
الشخص االعتباري أو بغلقه كليا     
أو مؤقتا ويسري هذا احلكم على      

  .فروعه
وتأمر احملكمة يف مجيـع األحـوال       
مبصادرة األموال واألمتعة واألدوات    
وغريها مما يكون قد استعمل أو أعد      
لالستعمال يف ارتكاب اجلرميـة أو      

  .له أو ممن يتصرف ذه الصفة
ائيـة  وال خيل ذلك باملـسئولية اجلن     

 يعملون  الذينلألشخاص الطبيعيني   
لدى الشخص االعتباري أو حلسابه     

  .طبقاً ألحكام هذا القانون
وجيوز للمحكمة أن تـأمر حبـل       
الشخص االعتباري أو بغلقه كليا     
أو مؤقتا ويسري هذا احلكم على      

  .فروعه
وتأمر احملكمة يف مجيـع األحـوال       
مبصادرة األموال واألمتعة واألدوات    

ا يكون قد استعمل أو أعد     وغريها مم 
لالستعمال يف ارتكاب اجلرميـة أو      



  ) ١٠١( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .حتصل منها
ن الشخص االعتباري مسئوالً    ويكو

ــن  ــي ع ــشخص الطبيع ــع ال م
املصاريف، مبا فيها مصاريف إعادة     
  .اين عليه إىل دولته إذا كان أجنبياً

  

  .حتصل منها
ويكــون الــشخص االعتبــاري 
مسئوالً مع الشخص الطبيعي عن     
املصاريف، مبا فيها مصاريف إعادة     
اين عليه إىل دولتـه إذا كـان        

 .أجنبياً

  املادة الرابعة 

مع مراعاة أحكام الفصل اخلامس      
ون من الباب الثالـث مـن قـان       

العقوبات، يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة 
يف جرمية االجتار باألشخاص مـا      

  :يلي

  املادة الرابعة 

  دون تعديل

  املادة الرابعة
 دون تعديل

  املادة الرابعة
مع مراعاة أحكام الفصل اخلامس      

لـث مـن قـانون      من الباب الثا  
العقوبات، يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة 
يف جرمية االجتار باألشخاص مـا      

  :يلي



  ) ١٠٢( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ارتكاب اجلرمية بواسطة مجاعة     -١
  .إجرامية

ــه دون  -٢ إذا كــان اــين علي
اخلامسة عشرة أو أنثى أو من       

 .ذوي االحتياجات اخلاصة
إذا كانت اجلرمية ذات طـابع       -٣

 .عرب وطين
إذا كان اجلاين من أصول اين       -٤

 املتــولني تربيتــه أو عليــه أو
مالحظته أو ممن هلم سلطة عليه      
 .أو كان اين عليه خادماً عنده

إذا أصيب اين عليه مبرض ال       -٥
يرجى الـشفاء منـه نتيجـة       

ارتكاب اجلرمية بواسطة مجاعة     -أ  
  .إجرامية

إذا كان اـين عليـه دون        -ب  
اخلامسة عشرة أو أنثى أو من      

 .ذوي االحتياجات اخلاصة
إذا كانت اجلرمية ذات طابع     _ ج  

 .عرب وطين
ين من أصول اين    إذا كان اجلا   -د  

عليه أو املتـولني تربيتـه أو       
مالحظته أو ممن هلم سـلطة      
عليه أو كان اين عليه خادماً      

 .عنده

إذا أصيب اين عليه مبرض     -هـ  



  ) ١٠٣( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ال يرجى الشفاء منه نتيجـة        .ارتكاب اجلرمية
 .ارتكاب اجلرمية

  املادة اخلامسة 

تتخذ اإلجراءات اآلتية يف مرحلـة      
التحقيق أو احملاكمة بشأن جرميـة      

  :االجتار باألشخاص
إفهام اين عليه حبقوقه القانونية     -١

  .بلغة يفهمها
متكني اين عليه من بيان وضعه   -٢

باعتباره ضحية جلرميـة اجتـار    
باألشخاص وكذلك وضـعه    
القانوين واجلسدي والنفـسي    

 .واالجتماعي

  املادة اخلامسة 

  ون تعديلد

  املادة اخلامسة
 دون تعديل

  املادة اخلامسة
تتخذ اإلجراءات اآلتية يف مرحلـة      
التحقيق أو احملاكمة بشأن جرميـة      

  :االجتار باألشخاص
إفهام اين عليه حبقوقه القانونية     -أ  

  .بلغة يفهمها
متكني اين عليه مـن بيـان        -ب

وضعه باعتباره ضحية جلرمية    
 اجتار باألشخاص وكـذلك   
وضعه القـانوين واجلـسدي     

 .والنفسي واالجتماعي



  ) ١٠٤( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

عرض اين عليه على طبيـب       -٣
خمتص إذا طلب هو ذلـك، أو       

يـة  إذا تبني أنه حباجة إىل رعا     
 .طبية أو نفسية

إيداع اين عليه أحد مراكـز       -٤
التأهيل الطبية أو النفـسية أو      
دور الرعاية إذا تبني أن حالتـه       
الطبية أو النفسية أو العمريـة      

 .تستدعي ذلك
إيداع اين عليه أحد املراكـز       -٥

املختصة لإليواء أو التأهيـل أو      
لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفري     

اجة إىل  سكن له إذا تبني أنه حب     

عرض اين عليه على طبيب      -ج  
خمتص إذا طلب هو ذلك، أو      
إذا تبني أنه حباجة إىل رعايـة       

 .طبية أو نفسية
إيداع اين عليه أحد مراكـز       -د  

التأهيل الطبية أو النفـسية أو      
دور الرعاية إذا تبني أن حالته      

ريـة  الطبية أو النفسية أو العم    
 .تستدعي ذلك

إيداع اـين عليـه أحـد     -هـ  
املراكز املختصة لإليـواء أو     
التأهيل أو لدى جهة معتمدة     
تتعهد بتوفري سكن له إذا تبني      



  ) ١٠٥( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .ذلك
ترتيب احلماية األمنية للمجـين      -٦

 .عليه مىت اقتضى األمر ذلك
خماطبة رئيس اللجنة املنصوص     -٧

عليها يف املادة السابعة من هذا      
القانون إذا كان اـين عليـه       
أجنبياً وتبني أنـه حباجـة إىل       
العمل، وذلك إلزالة مـا قـد       
يعترضه من معوقات يف هـذا      

 .الشأن
  

 .أنه حباجة إىل ذلك
ترتيب احلماية األمنية للمجين     -و  

 .عليه مىت اقتضى األمر ذلك
خماطبة رئيس اللجنة املنصوص     -ي  

ة من هذا عليها يف املادة السابع
القانون إذا كان اين عليـه      
أجنبياً وتبني أنه حباجـة إىل      
العمل، وذلك إلزالة ما قـد      
يعترضه من معوقات يف هـذا   

 .الشأن

 
  املادة السادسة 

مع عدم االخـالل باالختـصاص      

  املادة السادسة 

  دون تعديل

  املادة السادسة
 دون تعديل

  املادة السادسة
دم اإلخـالل باالختـصاص     مع ع 



  ) ١٠٦( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

املعقود للجنة املنصوص عليهـا يف      
املادة السابعة من هذا القانون بشأن      

 باململكة،  التوصية بإبقاء اين عليه   
ختتص النيابة العامـة أو احملكمـة       
املنظور أمامها الـدعوى اجلنائيـة      
بتقدير ما إذا كانت مثة ضـرورة       
لبقاء اين عليه يف اململكة أثنـاء       
السري يف إجـراءات التحقيـق أو       
احملاكمة، وختتص كذلك باختـاذ     
اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة   
السابقة وإثبات ذلـك يف حماضـر      

لتحقيق أو حماضـر اجللـسات،      ا
حسب األحوال، على أن ترفق ا      

املعقود للجنة املنصوص عليهـا يف      
املادة السابعة من هذا القانون بشأن      
التوصية بإبقاء اين عليه باململكة،     
ختتص النيابة العامـة أو احملكمـة       
املنظور أمامها الـدعوى اجلنائيـة      
بتقدير ما إذا كانت مثة ضـرورة       
لبقاء اين عليه يف اململكة أثنـاء       

يف إجـراءات التحقيـق أو      السري  
احملاكمة، وختتص كذلك باختـاذ     
اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
السابقة وإثبات ذلـك يف حماضـر    
التحقيق أو حماضـر اجللـسات،      
حسب األحوال، على أن ترفق ا      



  ) ١٠٧( 
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  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

كافة التقارير املتعلقة باين عليـه،      
وتتوىل النيابة العامة إحالة صـورة      
معتمدة من ملف الدعوى اجلنائية     
  .عقب الفصل فيها إىل تلك اللجنة

  

كافة التقارير املتعلقة باين عليـه،      
وتتوىل النيابة العامة إحالة صـورة      

ى اجلنائية  معتمدة من ملف الدعو   
  .عقب الفصل فيها إىل تلك اللجنة

 

  املادة السابعة

تنشأ بقرار مـن وزيـر التنميـة        
جلنة تقييم  "االجتماعية جلنة تسمى    

وضعية الضحايا األجانب لالجتـار     
وتشكل من ممثلني عن    "باألشخاص  

كل من وزارة اخلارجية وشـئون       
اجلنسية واجلوازات واإلقامة بوزارة    

ظيم سوق العمل،   الداخلية وهيئة تن  

  دة السابعةاملا

واإلدارة (مت اســتبدال عبــارة  •
العامة للجنسية واجلـوازات    
واإلقامة بـوزارة الداخليـة     

 )ووزارة التنمية االجتماعيـة   
وشــؤون اجلنــسية (بعبــارة 

واجلوازات واإلقامة بـوزارة    
الـواردة يف الفقـرة     ) الداخلية

  املادة السابعة

a.        املوافقة علـى قـرار جملـس  
  .وابالن

  املادة السابعة
  
  
  
  
  



  ) ١٠٨( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وتقوم كل جهة بترشـيح اثـنني       
لتمثيلها، ويتم تعيني رئـيس هلـذه       
ــة  ــر التنمي ــاره وزي ــة خيت اللجن
االجتماعية، وتصدر اللجنة قراراا    
وتوصياا باألغلبية املطلقة ويف حالة     
تساوي األصوات يرجح اجلانـب     

  .الذي منه الرئيس
  

وللجنة أن تطلع على كافة التقارير      
باين عليه وهلا مساع أقواله     املتعلقة  

وختتص اللجنة  .  أو من ميثله قانوناً   
  :مبا يلي

من املـادة  ) ٧(تنفيذ البند رقم    -١

  .األوىل من املادة
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

ر مـن وزيـر التنميـة       تنشأ بقرا 
جلنة تقييم  "االجتماعية جلنة تسمى    

وضعية الضحايا األجانب لالجتـار     
وتشكل من ممثلني عن    "باألشخاص  

واإلدارة كل من وزارة اخلارجيـة      
ــوازات  ــسية واجل ــة للجن العام
واإلقامة بوزارة الداخليـة ووزارة     

وهيئـة تنظـيم    التنمية االجتماعية   
سوق العمل، وتقوم كـل جهـة       

  
  
  
  

تنشأ بقرار مـن وزيـر التنميـة        
جلنة تقييم  "االجتماعية جلنة تسمى    

وضعية الضحايا األجانب لالجتـار     
وتشكل من ممثلني عن    "باألشخاص  

واإلدارة كل من وزارة اخلارجيـة      
ــسية واجلــوازات  ــة للجن العام
واإلقامة بوزارة الداخليـة ووزارة     

هيئـة تنظـيم    والتنمية االجتماعية   
سوق العمل، وتقوم كـل جهـة       



  ) ١٠٩( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .اخلامسة من هذا القانون
التنسيق مـع وزارة الداخليـة       -٢

إلعادة اين عليه إىل موطنـه      
األصلي بالدولة اليت ينتمي إليها     
جبنسيته، أو إىل حمل إقامته بأية      

 . مىت طلب ذلكدولة أخرى
التوصية مبا إذا كان يوجد مثـة        -٣

مقتض لبقاء اـين عليـه يف       
ــق أوضــاعه  اململكــة وتوفي
القانونية مبا ميكنه من العمـل،      
وترفع هذه التوصية إىل وزيـر      

وختـضع  .  الداخلية العتمادها 
تلك التوصية حال اعتمادهـا     

يح اثنني لتمثيلها، ويتم تعـيني      بترش
رئيس هلذه اللجنة خيتـاره وزيـر       
التنمية االجتماعية، وتصدر اللجنـة    
قراراا وتوصياا باألغلبية املطلقـة     
ويف حالة تساوي األصوات يرجح     

  .اجلانب الذي منه الرئيس
وللجنة أن تطلع على كافة التقارير      
املتعلقة باين عليه وهلا مساع أقواله      

وختتص اللجنة  .  من ميثله قانوناً  أو  
  :مبا يلي

من املادة  ) ٧(تنفيذ البند رقم     -١
  .اخلامسة من هذا القانون

التنسيق مـع وزارة الداخليـة      -٢

بترشيح اثنني لتمثيلها، ويتم تعـيني      
رئيس هلذه اللجنة خيتـاره وزيـر       
التنمية االجتماعية، وتصدر اللجنـة    
قراراا وتوصياا باألغلبية املطلقـة     
ويف حالة تساوي األصوات يرجح     

  .اجلانب الذي منه الرئيس
وللجنة أن تطلع على كافة التقارير      

تعلقة باين عليه وهلا مساع أقواله      امل
وختتص اللجنة  .  أو من ميثله قانوناً   

  :مبا يلي
من املـادة   ) ٧(تنفيذ البند رقم     -١

  .اخلامسة من هذا القانون
التنسيق مـع وزارة الداخليـة       -٢



  ) ١١٠( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

للمراجعة بذات اإلجراءات كل    
 .ستة أشهر كحد أقصى

  

  
  
  
  
  

إلعادة اين عليه إىل موطنـه      
األصلي بالدولة اليت ينتمي إليها     
جبنسيته، أو إىل حمل إقامته بأية      

 .دولة أخرى مىت طلب ذلك
 يوجد مثة   التوصية مبا إذا كان    -٣

مقتض لبقاء اـين عليـه يف       
اململكــة وتوفيــق أوضــاعه 
القانونية مبا ميكنه من العمـل،      
وترفع هذه التوصية إىل وزيـر      

وختـضع  .  الداخلية العتمادها 
تلك التوصية حال اعتمادهـا     
للمراجعة بذات اإلجـراءات    

  .كل ستة أشهر كحد أقصى
  

إلعادة اين عليه إىل موطنـه      
األصلي بالدولة اليت ينتمي إليها     
جبنسيته، أو إىل حمل إقامته بأية      

 .ة أخرى مىت طلب ذلكدول

التوصية مبا إذا كان يوجد مثة 
مقتض لبقاء اين عليه يف اململكة 
وتوفيق أوضاعه القانونية مبا ميكنه 
من العمل، وترفع هذه التوصية إىل 

وختضع .  وزير الداخلية العتمادها
تلك التوصية حال اعتمادها 
للمراجعة بذات اإلجراءات كل 

   .ستة أشهر كحد أقصى
  



  ) ١١١( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  ملادة الثامنةا

تنشأ بقرار من وزير اخلارجية جلنة      
اللجنة الوطنيـة ملكافحـة    "تسمى  

وتشكل مـن   " االجتار باألشخاص 
ممثلني عن اجلهات الرمسيـة الـيت       
حيددها القرار بعد التنسيق معهـا،      
وبوجه خاص وزارات الداخليـة     
ــة  ــة والتنمي ــدل واخلارجي والع
االجتماعية واإلعالم وهيئة تنظـيم     

مل، وكذلك ممثلني عـن     سوق الع 
ثالث مجعيات أهلية يرشحها وزير     

وختتص اللجنة  .  التنمية االجتماعية 
  :مبا يلي

  املادة الثامنة

  دون تعديل

  املادة الثامنة
 دون تعديل

  املادة الثامنة
تنشأ بقرار من وزير اخلارجية جلنة      

اللجنة الوطنيـة ملكافحـة    "تسمى  
وتشكل مـن   " االجتار باألشخاص 

ممثلني عن اجلهات الرمسيـة الـيت       
حيددها القرار بعد التنسيق معهـا،      
وبوجه خاص وزارات الداخليـة     
ــة  ــة والتنمي ــدل واخلارجي والع
االجتماعية واإلعالم وهيئة تنظـيم     

لعمل، وكذلك ممثلني عـن     سوق ا 
ثالث مجعيات أهلية يرشحها وزير     

وختتص اللجنة  .  التنمية االجتماعية 
  :مبا يلي



  ) ١١٢( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وضع بـرامج بـشأن منـع        -١
ومكافحة االجتار باألشـخاص    
ــار   ــحايا االجت ــة ض ومحاي
ــاودة  ــن مع باألشــخاص م

  .إيذائهم
تشجيع ودعم إعداد البحـوث     -٢

واملعلومــات واحلمــالت  
ــادرات  ــة واملبـ اإلعالميـ

ماعية واالقتصادية ملنـع    االجت
 .ومكافحة االجتار باألشخاص

التنسيق مع أجهزة الدولة فيما      -٣
يتعلـق باملعلومـات املتعلقـة    

 .باالجتار باألشخاص

وضع بـرامج بـشأن منـع        -أ  
ومكافحة االجتار باألشخاص   
ــار  ــة ضــحايا االجت ومحاي
باألشخاص مـن معـاودة     

  .إيذائهم
تشجيع ودعم إعداد البحوث    -ب  

ــالت   ــات واحلم واملعلوم
رات اإلعالميـــة واملبـــاد

االجتماعية واالقتصادية ملنـع    
 .ومكافحة االجتار باألشخاص

التنسيق مع أجهزة الدولة فيما     _ ج  
يتعلق باملعلومـات املتعلقـة     

 .باالجتار باألشخاص



  ) ١١٣( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مشاركة اجلهات املختـصة يف      -٤
إعداد التقارير اليت تعرض على     
اجلهات الدولية املعنية بـشأن     
التدابري اليت مت اختاذها ملكافحة     

 .االجتار باألشخاص
 

متابعة تنفيذ اجلهات احلكومية     -٥
املعنية للتوصيات والتوجيهات   
الـــواردة يف االتفاقيـــات 
والربوتوكوالت ذات العالقـة    
مبكافحة االجتار باألشـخاص    
  واليت تكون اململكـة طرفـاً     

  
   

مشاركة اجلهات املختـصة يف    -د  
إعداد التقارير اليت تعرض على 
اجلهات الدولية املعنية بـشأن     
التدابري اليت مت اختاذها ملكافحة     

 .الجتار باألشخاصا
متابعـة تنفيـذ اجلهـات       -هـ  

احلكومية املعنية للتوصـيات    
ــواردة يف  ــات ال والتوجيه
االتفاقيات والربوتوكـوالت   
ذات العالقة مبكافحة االجتار    
باألشخاص والـيت تكـون     
  اململكة طرفاً فيهـا، ورفـع     

  



  ) ١١٤( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

، ورفع تقرير ذا الـشأن     فيها
  .إىل وزير اخلارجية

 تقرير ذا الشأن إىل وزيـر      
  .اخلارجية

  املادة التاسعة 

تنمية االجتماعية قراراً   يصدر وزير ال  
بتنظيم مراكز إيواء اين عليهم يف      
جرائم االجتار باألشخاص، وحتديد    
ضوابط ومعايري اعتماد اجلهات اليت     
تتعهد بتوفري السكن هلم، وضوابط     
إجراء التفتيش على مراكـز إيـواء     
وأماكن سكن اين عليهم يف تلك      

  .اجلرائم
  
  

  

  املادة التاسعة 

  دون تعديل

  ادة التاسعةامل
 دون تعديل

  املادة التاسعة
يصدر وزير التنمية االجتماعيـة      
قراراً بتنظيم مراكز إيواء اـين      
ــار    ــرائم االجت ــيهم يف ج عل
باألشخاص، وحتديـد ضـوابط     
ومعايري اعتماد اجلهات اليت تتعهد     
بتوفري السكن هلم، وضوابط إجراء    
التفتيش على مراكز إيواء وأماكن     

 يف تلـك    سكن اـين علـيهم    
 .اجلرائم



  ) ١١٥( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة العاشرة

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف        

  .اجلريدة الرمسية

  املادة العاشرة

  دون تعديل

  املادة العاشرة
 دون تعديل

  املادة العاشرة
 – كل فيما خيصه     –على الوزراء   

قانون، ويعمل  تنفيذ أحكام هذا ال   
به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف       

 .اجلريدة الرمسية
 



  ) ١١٦( 

  
  
  
  
  

  م٢٠٠٧ دیسمبر ٢٧:التاریخ 
  
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  
رافق للمرسوم مشروع قانون بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، امل: املوضوع 

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٦٧(امللكي رقم 

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  
  

م، أرفق معالي رئیس المجل س، ض من كتاب ھ    ٢٠٠٧ دیسمبر   ١٣بتاریخ  

م  شروع ق  انون ب  شأن  ، ن  سخة م  ن  )٢٠٠٧-١٢-٣ –ص ل ت ق / ١١٨(رق  م 

ل   سنة  ) ٦٧(مكافح   ة االتج   ار باألش   خاص، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م       

، وذل  ك لمناق  شتھ وإب   داء المالحظ  ات علی  ھ للجن   ة ال  شؤون الخارجی   ة      م٢٠٠٧

  .والدفاع واألمن الوطني
  

م، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة    ٢٠٠٧ دی    سمبر  ٢٧وبت    اریخ   

والقانونی   ة اجتماعھ   ا الث   امن، حی   ث اطلع   ت عل   ى م   شروع الق   انون الم   ذكور   

ور المست شارین   ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ، وذلك بح ض        

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  



  ) ١١٧( 

 إل  ى ع  دم مخالف  ة م  شروع    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 

  

م     شروع ق     انون ب     شأن مكافح     ة االتج     ار توص     ي اللجن     ة ب     سالمة 

، م ن الن احیتین   م٢٠٠٧ل سنة  ) ٦٧(باألشخاص، المرافق للمرسوم الملك ي رق م      

  .الدستوریة والقانونیة

  

  

         حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


