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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

الوطين خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل 

( من قانون محاية اجملتمع من 11املادة )

م 6002( لسنة 85األعمال اإلرهابية رقم )

املعدل، واملقدم من أصحاب السعادة 

األعضاء: بسام إمساعيل البنمحمد، ودالل 

، جاسم الزايد، ومحد مبارك النعيمي

وعبدالرمحن حممد مجشري، وصادق عيد 

 آل رمحة.
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 م5302أبريل  03التاريخ : 

 

 التقريـر السابع عشر للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

( من قانون محاية اجملتمع من األعمال 00بشأن االقتراح بقانون بتعديل املادة )
م املعدل، واملقدم من أصحاب السعادة 5332( لسنة 25اإلرهابية رقم )

األعضاء: بسام إمساعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، محد مبارك النعيمي، 
 عبدالرمحن حممد مجشري، صادق عيد آل رمحة

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
 

 : مقدمــة 

معايل رئيس جملس استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
م، والذي مت 9112مارس  11( املؤرخ يف 1د 4ص ل خ أ / ف 29الشورى رقم )

( من قانون 00االقتراح بقانون بتعديل املادة )مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
م املعدل، واملقدم من 5332( لسنة 25محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية رقم )

: بسام إمساعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، محد مبارك أصحاب السعادة األعضاء
، على أن تتم دراسته وإبداء النعيمي، عبدالرمحن حممد مجشري، صادق عيد آل رمحة

 على اجمللس.  املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه
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 أواًل: إجراءات اللجنة:
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 
 ة:تدارست اللجنة االقتراح بقانون املذكور يف االجتماعات التالي (0)

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع   

 م9112مارس  92  احلادي عشراالجتمـاع 

 م9112أبريل  1  الثاين عشراالجتمـاع 

 م9112أبريل  92 الرابع عشراالجتمـاع 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحـ    (5)
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.   -

 

 حضر االجتماع أصحاب السعادة مقدمو االقتراح وهم: (0)
 

 عضو جملس الشورى.  األستاذ بسام إمساعيل البنحمد  .0

 عضو جملس الشورى.  األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري  .5

 عضو جملس الشورى.   األستاذ صادق عيد آل رمحة .0
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 وقد دعت اللجنة إىل اجتماعها الثاين عشر كاًل من: (4)
 

 الداخلية، وقد حضر:وزارة  -

 من إدارة الشئون القانونية.  النقيب حممد يونس اهلرمي  .0

 املستشار القانوين.   السيد وليد الطويل  .5
 

الشـيةة نـورة   وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضرت  -
 .بنت خليفة آل خليفة املستشارة القانونية بالوزارة

الدكتور علـي حســن   نة العامة باجمللس شارك يف اجتماعات اللجنة من األما -
 الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 .السيدة سهري عبداللطيفتوىل أمانة سر اللجنة  -

 

ـًا:   رأي وزارة الداخلية:ثاني
 

أيد ممثلو وزارة الداخلية فكرة االقتراح بقانون املذكور، إال أن لدى الوزارة بعض      

األوىل  املالحظات على االقتراح، حي  رأت تقليل عقوبيت السجن الواردتني يف الفقرتني

وعشر سنوات إىل مخس سنوات، وحذف عبارة )وقع بقصد  والثانية من سبع سنوات،

القيام بفعل مماثل لتلك اجلرمية اإلرهابية( الواردة يف هناية الفقرة التحريض أو التشجيع على 

األوىل من االقتراح، ألهنا تقيد إطار التجرمي بعد وقوع اجلرمية، واهلدف من االقتراح هو 

 معاقبة من يقوم هبذه األفعال حىت ولو مل تتحقق اجلرمية فيها.
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ـًا:   واألوقاف:رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ثالثـ
أبدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف موافقتها من حي  املبـدأ علـى        

يف سد الفراغ التشريعي احلاصل يف قـانون العقوبـات    يمهيتهاالقتراح بقانون؛ وذلك أل
 .البحريين

 

ـًا:   رأي أصحاب املقترح:رابعـ
لسـد الفـراغ التشـريعي     أوضح مقدمو االقتراح أن فكرة االقتراح بقانون جاءت     

( من القـانون النافـذ   11احلاصل يف قانون العقوبات البحريين، وباالطالع على املادة )
يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من جترمي من ميجد ويعظم ويربر وحيبـذ ويشـجع   
العمل اإلرهايب، وقصرت العقاب على من حيرض على اجلرمية اإلرهابية فقـ،، ونظـر ا   

ذه اجلرمية عن اجلرمية اجلنائية من حي  األفعال املرتكبة واآلثـار اجلسـيمة   الختالف ه
الضارة الناجتة عنها، سواء على مستوى الدولة أو األفراد، فالبد من تغليظ العقوبة على من 
يقوم بإعطاء شرعية لعمل إرهايب، أو يطرح بيان ا صحفي ا يعظم ويربر أو يشـجع علـى   

اًل للمبدأ الدستوري بأن )ال جرمية وال عقوبة إال بنـاء علـى   األعمال اإلرهابية، وإعما
 قانون(، فقد مت تقدمي هذا االقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي.

 

وبناًء على املناقشات اليت دارت خالل اجتماع اللجنة، وعلى املالحظات اليت أبداها      
يالت الالزمة على االقتـراح  ممثلو وزارة الداخلية؛ قرر مقدمو االقتراح إجراء بعض التعد

( يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنواتبقانون املاثل، وذلك باستبدال عبارة )
الواردة يف بدايـة الفقـرة    (يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنواتحمل عبارة )

وقع بقصد التحريض أو التشجيع علـى القيـام   األوىل من االقتراح، مع حذف عبارة )
يعاقب استبدال عبارة )( الواردة يف هناية الفقرة األوىل، ومماثل لتلك اجلرمية اإلرهابيةبفعل 
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يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( حمل عبارة )بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات
 الواردة يف بداية الفقرة الثانية من االقتراح. (عشر سنوات

 
 

ـًا: رأي اللجنة:  خامس
االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية، واطلعت على الرأي القانوين تدارست اللجنة      

والذي جاء مؤكد ا لسالمة مشروع القانون من  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
، كما اطلعت على االقتراح بقانون بعد إجراء التعديالت والقانونيةالناحيتني الدستورية 

هذا االقتراح يف سد  أكدت اللجنة أيمهيةيه الالزمة عليه من قبل أصحاب املقترح، وعل
الفراغ التشريعي احلاصل يف القانون من خالل تضمني األفعال حتت مسميات متجيد أو 
تعظيم لألفعال اجلرمية ضد مصاحل الوطن واملواطنني ورجال األمن العام ضمن األفعال 

 اجملرمة، وذلك بنص صريح وواضح يتضمن الفعل والعقوبة املقررة.
 
 

انتهت اللجنة إىل التوصية جبواز نظر االقتراح بقانون بشأن االقتراح بقانون بتعديل و     
م 9111( لسـنة  25( من قانون محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية رقـم ) 11املادة )

املعدل، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام إمساعيل البنمحمـد، دالل جاسـم   
 نعيمي، عبدالرمحن حممد مجشري، صادق عيد آل رمحة. الزايد، محد مبارك ال

 

ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  سادس
( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   22إعمااًل لنص املادة )      

 اختيار كل من :
ـًا.  األستـاذ عبدالرمحن حممد مجشري .0  مقرًرا أصليـ
ـًا.  نسي دينا إيلي خضورياألستـاذة نا .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا: توصية اللجنة:  سابع

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     
( من قانون محاية اجملتمع من 00جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل املادة ) -

م املعدل، واملقدم من أصحاب 5332( لسنة 25األعمال اإلرهابية رقم )
السعادة األعضاء: بسام إمساعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، محد مبارك 

 النعيمي، عبدالرمحن حممد مجشري، صادق عيد آل رمحة.
 

 ر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألم

 
 

 سوسن حاجي حممد تقوي                                    د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان         
 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 
 

 م5162مارس  61التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذة/ سوسن حاجي حممد تقوي       احملرتمة

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

( من قانون حماية المجتمع من 11الموضوع: االقتراح بقانون بتعديل المادة )

م المعدل، والمقدم من أصحاب  6002( لسنة 85األعمال اإلرهابية رقم ) 

سام إسماعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، حمد مبارك السعادة االعضاء: ب

 النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 1021مارس  21بتاريخ 

راح االقت (، نسخة من2د  1ص ل ت ق / ف  11المجلس، ضمن كتابه رقم )

( من قانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية رقم     11بقانون بتعديل المادة )

م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة االعضاء: بسام  6002( لسنة 85) 

إسماعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد 

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، إلى لجنة جمشير، صادق عيد آل رحمة

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا م 6018مارس  12وبتاريخ      

الماااذكور، وذلاااك بحضاااور  ، حياااط اطلعااات علاااى ااقتااارا  بقاااانون الحاااادش عشااار

 القانوني بالمجلس.المستشار 

 

لمبااد   إلى عدم مخالفة ااقتارا  بقاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأش اللجنة:

( ماان قااانون حمايااة 11االقتااراح بقااانون بتعااديل المااادة )تاارا اللجنااة سااالمة   

، والمقاادم ماان م المعاادل 6002( لساانة 85المجتمااع ماان األعمااال اإلرهابيااة رقاام ) 

أصحاب السعادة االعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، حمد مباارك 

مان النااحيتين الدساتورية ، النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة

 والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 


