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مر�سوم بقانون رقم ( )68ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006
ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2013
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )8و( )15و( )26و( )27و( )28من القانون رقم ( )58ل�سنة
ُي َ
 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،الن�صو�ص الآتية:
مادة (:)8
يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال يقل عن �سبع �سنوات ،كل من درب �شخ�ص ًا �أو �أكرث
على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة
ال�ستعمالها ،بق�صد اال�ستعانة به يف ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ويعاقب بال�سجن الذي ال يقل عن خم�س �سنوات كل من تدرب على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة
�أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها ،بــق�صد ارتكاب �أي من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل مواطن ارتكب يف اخلارج
�أعمال عنف جماعية �أو عمليات قتالية غري موجهة �إلى اململكة �أو �شارك فيها ب�أي �صورة كانت.
مادة (:)15
يعاقب بال�سجن كل من تعدى على �أحد القائمني على تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو قاومه
بـالقوة �أو العنف �أو التهديد �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها.
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات �إذا �أف�ضى التعدي �أو املقاومة �إلى عاهة
م�ستدمية دون �أن يق�صد من ذلك �إحداثها� ،أو كان اجلاين يـحمل �سـالح ًا� ،أو قام بخطف �أو
احتجاز �أي من القائمني على تنفيذ �أحكام هذا الـقانون �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أحد
�أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أحدث به عمد ًا عاهة م�ستدمية.
وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى االعتداء �إلى املوت ومل يق�صد من ذلك قتله.
مادة (:)26
تن�ش�أ نيابة ت�سمى " نيابة اجلرائم الإرهابية" يعني �أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي بنا ًء على عر�ض
النائب العام ،تخت�ص بتحقيق اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ولهذه النيابة �أن
ت�صدر �أمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام �أو من يقوم مقامه ملدة �أو ملدد متعاقبة ال
يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر.
مادة (:)27
مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إذا توافرت دالئل كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون� ،أن يقب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز ثمانية وع�شرين يوم ًا.
ويجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه وير�سله �إلى نيابة
اجلرائم الإرهابية بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
ويجب على هذه النيابة �أن ت�ستجوبه يف ظرف ثالثة �أيام من عر�ضه عليها ،ثم ت�أمر بحب�سه
احتياطي ًا �أو �إطالق �سراحه.
مادة (:)28
تبقى املعلومات املقدمة من امل�صادر الأمنية ب�صدد اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
�سرية لدى نيابة اجلرائم الإرهابية ،وال يجوز البوح بها �أو ب�أ�سماء مقدميها ،مع عدم الإخالل
ب�أحكام املادة ( )61من قانون الإجراءات اجلنائية.
املادة الثانية
ُت�ستبدل عبارة " نيابة اجلرائم الإرهابية " بعبارة " النيابة العامة " �أينما وردت بالقانون
رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.
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املادة الثالثة
ُت�ضاف �إلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية مادتان
جديدتان برقمي ( 2مكرر ًا ) و( 27مكرر ًا) ،ن�صهما الآتي:
مادة (2مكرراً ):
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو �أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عم ًال
يجعله فاع ًال �أو �شريك ًا يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
مادة (27مكرراً):
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة وقوع جرمية �إرهابية �أو وجود دالئل كافية على احتمال
وقوعها؛ �أن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�ض �ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون
وقوعها� ،أي من الإجراءات الآتية:
 -1تفتي�ش الأ�شخا�ص الذين توافرت فيهم دالئل كافية على اتهامهم وتفتي�ش �أمتعتهم.
 -2ا�ستيقاف وتفتي�ش املركبات العامة �أو اخلا�صة.
 -3حظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت وامل�شاة.
 -4قطع االت�صاالت واملرا�سالت عن النطاق املكاين للجرمية واملواقع التي ُتبا�شر فيها �إجراءات
مكافحة الإرهاب ،وذلك ملدة ال تتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة ،ويجوز مدها بقرار من نيابة
اجلرائم الإرهابية ملدة �أق�صاها �أربع وع�شرين �ساعة.
 -5منع �أي �شخ�ص تقوم ب�ش�أنه دالئل قوية على �ضلوعه يف ن�شاط �إرهابي من دخول مناطق �أو
�أماكن معينة يف �أوقات �أو �أيام حمددة ،وذلك ب�أمر من رئي�س الأمن العام وملدة ال تزيد على
خم�سة ع�شر يوم ًا ،ويجوز التظلم من هذا الأمر �أمام الـمحكمة الـمخت�صة ،ويجب الـف�صل
يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه.
املادة الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ� 4 :صـ ـف ــر 1436هـ
املوافق 26 :نوفمرب 2014م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

م ــلك م ـم ـل ـكــة الب ـحــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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