املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة
4172م بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )42لسنة
4114م.
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التاريخ  11 :مارس 5112م

التقرير الثامن للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  ،5112بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )32لسنة 5115م
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/48ص ل خ أ/ف 8د )1املؤرخ يف  3مارس
5112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ()11
لسنة  ،5112بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )32لسنة 5115م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن
رأي اللجنة بشأنه.
78

أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها العاشر املوافق  9مارس 5112م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة شؤون الدفاع( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  ،5118بتعديل بعض أحكامقانون العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )38لسنة 5115م.
(مرفق)
 املرسوم بقانون رقم ( )84لسنة  5111بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتالعسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )38لسنة .5115
 املرسوم بقانون رقم ( )38لسنة  5115بإصدار قانون العقوبات العسكري( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 وزارة شؤون الدفاع ،وقد حضر: .1العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري ،ورئيس
حمكمة التمييز العسكرية.
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 .5العميد حقوقي منصور أمحد املنصور

رئيس احملاكم العسكرية.

 .3الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم

رئيس الشؤون القانونية.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبة،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــــًا :ملخص رأي وزارة شؤون الدفاع:
أوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن املرسوم بقانون صدر حلماية املصاحل العسكرية
العليا لقوة دفاع البحرين ،حيث إن التحاق العسكري أثناء اخلدمة أو بعد انتهائها خبدمة
أي من اجلهات الواردة يف املرسوم يتحتم عليه موافقة اجلهة املختصة يف قوة الدفاع،
باإلضافة إىل حتقيق ضمانات عالية للمتهمني أمام القضاء العسكري بإتاحة الطعن
باالستنناف والتميي يف األحكام الصادرة يف جرائم القسم الثا ي من قانون العقوبات
العسكري ،وذلك متاشيًا مع ما جاء يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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والذي تضمن وجوب كفالة التقاضي على درجتني بإتاحة الطعن باالستنناف ،والتميي
أمام احملاكم العسكرية ،مما يفي بااللت امات الدولية ململكة البحرين.
رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  ،5118بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )38لسنة 5115م  ،وقد مت تبرادل
وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنرة ،وممثلري وزارة شرؤون
الدفاع ،واملستشار القانو ي لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قررار جملرس
النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من النراحيتني الدسرتورية
والقانونية ،ويتألف املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من مخس مواد ،نصت املادة األوىل
منه على تعديل مسمى املرسوم بقانون ( )38لسنة  5115بإصدار قرانون العقوبرات
العسكري ،ليصبح "بإصدار قانون القضاء العسكري" ،كما تناولت إحالل عبرارات يف
مواد قانون العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقرانون رقرم ( )38لسرنة ،5115
وجدول وظائف القضاء العسكري املعادلة لوظائف السلطة القضرائية املرفرق بقرانون
العقوبات العسكرية املذكور ،املضاف باملرسوم بقانون رقم ( )84لسنة  ،5111واملرادة
الثانية تضمنت إحالل نصوص جديدة حمل نصوص املواد ( )15البند (د) ،و( )11و()59
و( )31البند (أ) ،و( )153البند (ب) ،و( )133من قانون العقوبات العسكري الصادر
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باملرسوم بقانون رقم ( )38لسنة  ،5115واملادة الثالثة نصت على إضافة مادة جديردة
برقم ( 8مكررًا) ،وإضافة عبارة جديدة إىل هناية املادة ( )85مرن قرانون العقوبرات
العسكري املشار إليه ،أما املادة الرابعة فتم حذف عبارات من املادتني ( )51و( )13من
قانون العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )38لسنة  ،5115وإلغاء املواد
( )15و( )45البند (ج) ،و( )43من القانون املذكور ،أما املادة اخلامسة فهري مرادة
تنفيذية.
ومما استدعى صدور املرسوم بقانون احلفاظ على املصاحل العسكرية املتعلقة بشكل
مباشر بأمن وسالمة البالد ،ومعاجلة النقص التشريعي يف ظل األوضاع اليت تعا ي منها
املنطقة واليت تستوجب كفالة احترام هيبة املؤسسة العسكرية ،ومحاية املصاحل العسكرية
العليا يف الدولة ،باإلضافة إىل حتقيق ضمانات عالية للمتهمني أمام احملاكم العسكرية بإتاحة
الطعن باالستنناف ،والتميي  ،مما يفي بااللت امات الدولية ململكة البحرين ،ولكفالة
استقاللية القضاء العسكري وتنظيمه مبا يتناسب مع التطور الذي متر به مملكة البحرين
حاليًا.
واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدوره خالل فترة
ما بني انتهاء دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ودور االنعقاد األول
من الفصل التشريعي الرابع ،مما استوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري وفقًا
لنص املادة ( )34من الدستور ،واليت جاء فيها( :وجيب عرض هذه املراسيم على كل من
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جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر إذا كان اجمللسان قائمني أو خالل شهر من أول
اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي ،فإذا مل
تعرض زال ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة إىل إصدار قرار بذلك ،وإذا عرضت
ومل يقرها اجمللسان زال كذلك ما كان هلا من قوة القانون) ،واملرسوم بقانون املذكور قد
استوىف شرط العرض املنصوص عليه ،حيث صدر بتاريخ  54نوفمرب  ،5118ومت عرضه
يف  51ديسمرب  ،5118وبذلك قد استوىف مجيع الشروط املنصوص عليها يف الدستور
لصدوره.

وجتدر اإلشارة إىل أن املادة ( )153من الالئحة الداخلية جمللس الشورى تنص على
أن" :تسري بشأن املراسيم بقوانني اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانني
املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،ويصوت اجمللس على هذه املراسيم باملوافقة أو بالرفض".

ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقرم ( )11لسرنة
 ،5118بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقرم
( )38لسنة 5115م.
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خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علرى
اختيار كل من:
 .1سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي
.5

سعادة الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســـــًا :توصيـة اللجنـة:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  ،5112بتعديل بعض أحكام قانونالعقوبات العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )52لسنة 5115م.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

سوسن حاجي حممد تقوي

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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التاريخ 7 :مارس 8888م

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1074م بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )44لسنة1001م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  3مارس 5102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 72ص ل ت ق /ف  4د  ،)0نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )17لسنة 1074م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )44لسنة1001م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني.
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وبتاريخ  7مارس 5102م ،عقدت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة اجتماع را
العاشررر ،حيررا اطلعررت علررى المرسرروم بقررانون المررذكور ،وذلررك بحضررور المستشررار
القانوني بالمجلس.
وانت ررت اللجنررة – بعررد المداولررة والنقررا

– إلررى عرردم مخاللررة المرسرروم بقررانون

لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1074م بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ()44
لسنة1001م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
4172م بتعديل املادة ( )74من
املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
7891م يف شأن القوة االحتياطية.
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التاريخ  11 :مارس 5112م

التقرير السابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  5112بتعديل املادة ( )13من املرسوم
بقانون رقم ( )2لسنة  1891يف شأن القوة االحتياطية
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/12ص ل خ أ/ف 8د )1املؤرخ يف  58فرباير
5112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ()15
لسنة  5112بتعديل املادة ( )13من املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1891يف شأن
القوة االحتياطية ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها العاشر املوافق  9مارس 5112م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة شؤون الدفاع( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  5118بتعديل املادة ( )13مناملرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1941يف شأن القوة االحتياطية( .مرفق)
-

املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1941يف شأن القوة االحتياطية( .مرفق)

( )6وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 وزارة شؤون الدفاع ،وقد حضر: .2العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري ،ورئيس
حمكمة التمييز العسكرية.
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 .2العميد حقوقي منصور أمحد املنصور

رئيس احملاكم العسكرية.

 .6الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم

رئيس الشؤون القانونية.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبة،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــــًا :ملخص رأي وزارة شؤون الدفاع:
أوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن املرسوم بقانون جاء لسد النقص احلاصل يف
غطاء القوى البشرية من خالل االستعانة بأعضاء القوة االحتياطية مىت ما تطلب األمر
ذلك ،ولكون مدة اإلل ام للعسكريني املتقاعدين تعد قليلة مقارنة مبا هو معمول عليه يف
بعض دول املنطقة فإن زيادة املدة إىل عشر سنوات أو بلوغ سن اخلامسة والستني أيهما
أقرب ،سيضمن لقوة الدفاع االستفادة من خربات العسكريني املتقاعدين.
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رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  5118بتعديل املرادة ( )13مرن
املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1941يف شأن القوة االحتياطية ،وقد مت تبادل وجهرات
النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلري وزارة شرؤون الردفاع،
واملستشار القانو ي لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملرس النرواب
ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرة مبجلرس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونيرة،
ويتألف املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،نصت املرادة األوىل منره علرى
استبدال نص جديد حمل نص البند (أ) من املادة ( )13من املرسوم بقانون ،نصره ايت::
"أ -عند إكماله اخلامسة والستني من عمره أو بعد إكماله عشرر سرنوات يف اخلدمرة
االحتياطية أيهما أسبق" ،أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
ومما استدعى صدور املرسوم بقانون؛ التهديدات اليت متر هبا دول املنطقة حاليًا سواء
على الصعيد اإلقليمي أو الدويل ،ولوجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على سد
النقص احلاصل يف غطاء القوى البشرية من خالل االستعانة بأعضاء القوة االحتياطية مىت
تطلب األمر ذلك ،ولكون مدة اإلل ام للعسكريني املتقاعدين تعد قليلة مقارنة مبا هو
معمول عليه يف بعض دول املنطقة ،فإن زيادة املدة إىل عشر سنوات أو بلوغ سن اخلامسة
والستني أيهما أقرب ،سيضمن لقوة الدفاع االستفادة من خربات العسكريني املتقاعدين.
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واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدوره خالل فترة
ما بني انتهاء دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ودور االنعقاد األول
من الفصل التشريعي الرابع ،مما استوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري وفقًا
لنص املادة ( )34من الدستور ،واليت جاء فيها( :وجيب عرض هذه املراسيم على كل من
جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر إذا كان اجمللسان قائمني أو خالل شهر من أول
اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي ،فإذا مل
تعرض زال ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة إىل إصدار قرار بذلك ،وإذا عرضت
ومل يقرها اجمللسان زال كذلك ما كان هلا من قوة القانون) ،واملرسوم بقانون املذكور قد
استوىف شرط العرض املنصوص عليه ،حيث صدر بتاريخ  54نوفمرب  ،5118ومت عرضه
يف  51ديسمرب  ،5118وبذلك قد استوىف اجلانب الدستوري املتطلب يف هذا الشأن.
وجتدر اإلشارة إىل أن املادة ( )153من الالئحة الداخلية جمللس الشورى تنص على
أنه" :تسري بشأن املراسيم بقوانني اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانني
املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،ويصوت اجمللس على هذه املراسيم باملوافقة أو بالرفض".
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقرم ( )15لسرنة
 5118بتعديل املادة ( )13من املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1941يف شرأن القروة
االحتياطية.
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خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .3سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي
.2

سعادة الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســـــًا :توصيـة اللجنـة:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  5112بتعديل املـادة ( )13مـناملرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1891يف شأن القوة االحتياطية.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

سوسن حاجي حممد تقوي

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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التاريخ 7 :مارس 8888م

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1074م بتعديل المادة ( )74من
المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  7891في شأن القوة االحتياطية.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  54فبراير 5102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 89ص ل ت ق /ف  4د  ،)0نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )11لسنة 1074م بتعديل المادة ( )74من المرسوم بقانون رقم
( )5لسنة  7891في شأن القوة االحتياطية ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني.
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وبترراريخي  0و 7مررارس 5102م ،عقرردت لجنررة الشررؤون التشررريعية والقانونيررة
اجتماعي ررا التاس ر والعاشررر ،حيررا اطلعررت علررى المرسرروم بقررانون المررذكور ،وذلررك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ررت اللجنررة – بعررد المداولررة والنقررا

– إلررى عرردم مخاللررة المرسرروم بقررانون

لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1074م بتعديل المادة
( )74من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  7891في شأن القوة االحتياطية ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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