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وز�رة �لد�خلية

قر�ر رقم )57( ل�سنة 2011 

بتحديد و�جبات وم�سئوليات �للجنة �لمن�سو�س عليها

في �لمادة )6( من �لمر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1973

ب�ساأن �الجتماعات �لعامة و�لم�سير�ت و�لتجمعات

�لمعدل بالقانون رقم )32( ل�سنة 2006

وزير الداخلية:

العامة  الجتماعات  ب�شاأن   1973 ل�شنة   )18( رقــم  بقانون  المر�شوم  على  الطــالع  بعد 

والم�شيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم )32( ل�شنة 2006،

وبناًء على عر�س رئي�س الأمن العام،

قرر �الآتي:

مادة )1(

على رئي�س الأمن العام اأومن يفو�شه اأن يبلغ كتابة الموقعين على الإخطار المن�شو�س عليه 

الجتماعات  ب�شاأن   1973 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  المر�شوم  من   )3( و   )2( المادتين  في 

من   )6( المادة  في  عليها  المن�شو�س  اللجنة  ت�شكيل  بوجوب  والتجمعات،  والم�شيرات  العامة 

القانون الم�شار اإليه ، وذلك لكل اجتماع عام اأيًا كان الغر�س منه، اأو تجمع اأو م�شيرة تقام اأو 

بالأحكام  وباللتزام  �شيا�شيًا،  منها  الغر�س  ويكون  الدوارات  اأو  الميادين  اأو  الطرق  في  ت�شير 

الواردة في المادة )2( من هذا القرار.

مادة )2(

نظام  على  المحافظة  القرار  هــذا  من   )1( المادة  في  اإليها  الم�شار  اللجنة  على  يجب 

بالأمن  الإخــالل  اإلى  يوؤدي  اأن  �شاأنه  من  ما  كل  ومنع  التجمع،  اأو  الم�شيرة  اأو  العام  الجتماع 

والنظام العام اأو ح�شن الآداب ، وتلتزم اللجنة على الأخ�س بالآتي:

اأو الم�شيرة باأحكام المر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة  اأو التجمع  اأ -    التزام الجتماع العام 

في  بها  المعمول  والقوانين  والتجمعات  والم�شيرات  العامة  الجتماعات  ب�شاأن   1973

المملكة.

الم�شيرة عن  اأو  التجمع  اأو  العام  اأن تخرج بالجتماع  �شاأنها  التي من  الأعمال  – منع كافة  ب 

مو�شوعها اأو �شفتها المو�شحة بالإخطار الخا�س بها والموجه اإلى رئي�س الأمن العام، ومن 

اأو غير  اأو لفتات  اأو �شور لقيادات �شيا�شية من خارج البحرين  اأو رايات  اأعالم  ذلك حمل 

ذلك مما لي�س له عالقة بمو�شوع الجتماع العام اأو التجمع اأو الم�شيرة.
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اأو  عروبتها  اأو  الدولة  ل�شمعة  اأو  الوطن  لرموز  ت�شيء  �شعارات  اأو  هتافات  اأية  ترديد  – منع  ج 

اأو  ال�شديقة  اأو  ال�شقيقة  للدول  ت�شيء  اأو  الأهلي  ال�شلم  اأو  الدولة  �شيادة  اأو  ال�شرعية  تم�س 

رموزها.

باأية �شورة على  التاأثير  اأو  التنقل  اإعاقة  اأو  الطبيعية  الحياة  تعطيل  �شاأنه  – منع كل ما من  د 

الحركة  تم�س  اأو  كفاءتها  من  التقليل  اأو  للجمهور  تقدم  التي  العامة  والمرافق  الخدمات 

التجارية اأو القت�شادية اأو ت�شكل خطرًا على ال�شالمة العامة للمجتمع.

هـ- منع القيام باأعمال اأو ت�شرفات تمثل خروجًا على القيم والأعراف والتقاليد الجتماعية.

تت�شمن  الم�شيرة  اأو  التجمع  اأو  العام  بالجتماع  محا�شرة  اأو  نقا�س  اأو  خطاب  اأي  منع   – و 

بالأموال  اأو  بالغير  الإ�شرار  اأو   ، الجرائم  ارتكاب  على  مبا�شر  غير  اأو  مبا�شرًا  تحري�شَا 

العامة اأو الخا�شة.

لغر�س  تتم  التي  الم�شيرات   اأو  التجمعات  في  البحرينيين  المواطنين  غير  ا�شتراك  – منع  ز 

�شيا�شي.

ال�شتراك في الجتماعات  له بحمله، من  ولو كان مرخ�شًا   ، – منع كل من يحمل �شالحًا  ح 

وذخائرها  النارية  الأ�شلحة  من  كل  �شالحًا  ويعتبر  الم�شيرات،  اأو  التجمعات  اأو  العامة 

والأ�شلحة البي�شاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة لال�شتعال اأو النفجار، وكذلك الع�شي 

والأدوات ال�شلبة اأو الحادة التي لم تجر العادة على حملها في الأحوال العادية.

اأو  التجمع  اأو  العام  بالجتماع  الخا�س  بالإخطار  المحددين  والزمان  بالمكان  – اللتزام  ط 

الم�شيرة، ومنع تجاوز الوقت الم�شموح به.

اإل باإذن كتابي خا�س  اأو مكان تجمع  اأو مظاهرة  اأي م�شيرة  – منع ا�شتعمال المركبات في  ي 

من رئي�س الأمن العام اأو من ينوب عنه.

مادة )3(

ال�شرطة الحا�شرة في  القرار ال�شتعانة بقوة  المادة )1( من هذا  اإليها في  الم�شار      للجنة 

الإخالل  ا�شتمرارها  �شاأن  من  كان  اإذا  منها،  اأي  لف�س  الم�شيرة  اأو  التجمع  اأو  العام  الجتماع 

بالأمن اأو النظام العام اأو ح�شن الآداب ب�شبب الغاية من الجتماع العام اأو التجمع اأو الم�شيرة، 

اأو ب�شبب ظروف الزمان اأو المكان المالب�شة اأو لأي �شبب خطير غير ذلك.
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مادة )4(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العام  الأمــن  رئي�س  على      

الجريدة الر�شمية.

                        �لفريق �لركن

                 وزير �لد�خلية

ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 رجب 1432 هـ

المـــوافــــــــق: 5 يونيـــو 2011م


