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 العضــــــــــــــو صحمـــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــــ اد 

ــــــــري   ــــــــدلتور صحمــــــــد ســــــــالم الع  العضــــــــو ال

 العضـــــــــــــــــو صحمـــــــــــــــــد م ـــــــــــــــــد  ال ـــــــــــــــــداد 

 العضـــــــــــــو بســـــــــــــام  ســـــــــــــماعيل البنم مـــــــــــــد 

 العضـــــــــــــــــو جاســـــــــــــــــم صحمـــــــــــــــــد الم ـــــــــــــــــ   

ـــــــــــــــــد فخـــــــــــــــــرو  ـــــــــــــــــا  م م  العضـــــــــــــــــو جم

 العضـــــــــــــــو جمعـــــــــــــــة م مـــــــــــــــد الكعبـــــــــــــــ  

 العضــــــــــــــــــو جميلــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــلما  

 العضـــــــو الـــــــدلتورة ج ـــــــاد عبـــــــدا  الفا ـــــــل 

 العضـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــواد حبيـــــــــــــــــب الخيـــــــــــــــــا  

 عبــــــــــــــــاس  العضــــــــــــــــو جــــــــــــــــواد عبــــــــــــــــدا 

ــــــــــــــــار  النعيمــــــــــــــــ    العضــــــــــــــــو حمــــــــــــــــد مب

 العضـــــــــــــــو طالـــــــــــــــد حســـــــــــــــي  المســـــــــــــــقط  

 العضـــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــد م مـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلم 

ـــــــــــــــد الرمي ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــيس حم  العضـــــــــــــــو طم

ـــــــــــــــاع   ـــــــــــــــد المن ـــــــــــــــ  صحم  العضـــــــــــــــو دروي

 العضــــــــــــــــــــــــو دال  جاســــــــــــــــــــــــم ال ايــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــدا  ف  العضــــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــــا عب

ـــــــــــــــد الكـــــــــــــــوار   ـــــــــــــــوة م م  العضـــــــــــــــو ره

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــل الم ي  العضـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــامية طلي

ــــــــدا ــــــــدلتور ســــــــعيد صحمــــــــد عب    العضــــــــو ال

 العضــــــــو الــــــــدلتورة سوســــــــ  حــــــــاج   قــــــــو  

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــد    رحم  العضــــــــــــــــو صــــــــــــــــاد  عي

ـــــــــى الموســـــــــو    العضـــــــــو الســـــــــيد  ـــــــــياء ي ي
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ــــــــل  ــــــــدالع ي  حســــــــ  صب ــــــــدلتور عب  العضــــــــو ال

 العضــــو الــــدلتور عبــــدالع ي  عبــــدا  العجمــــا  

 العضـــــــــو عبـــــــــدالوها  عبدال ســـــــــ  المنصـــــــــور 

ــــــــــــــــــ  عيســــــــــــــــــى صحمــــــــــــــــــد   العضــــــــــــــــــو عل

 العضـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــ اد صحمـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــاج  

ــــــ  العضــــــو الــــــدلتو ــــــ  حســــــ  عل  ر م مــــــد عل

 العضــــو الــــدلتور م مــــد علــــ  م مــــد الخ اعــــ  

ـــــــدلتور منصـــــــور م مـــــــد ســـــــرحا    العضـــــــو ال

 العضـــــــــــو نانســـــــــــ  دينـــــــــــا  يلـــــــــــ  طضـــــــــــور  

 العضــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــوار علــــــــــــــــــ  الم مــــــــــــــــــود 

ـــــــــــــــــــاي   ـــــــــــــــــــ   ف ـــــــــــــــــــة رم  العضـــــــــــــــــــو هال

 

 فعبدالجليل  براهيم    طري السيدسعادة وقد حضر الجلسة 

سيد مثل ال كومة سعادة الهذا وقد األمي  العام لمجلس الشورى  

 غانم ب  فضل البوعيني  ورير ش و  مجلس  الشورى والنوا  
 

 5 لما حضر الجلسة بع  ممثل  الج ات الرسمية وهم:
 

 :م  ورارة الداطلية 

 مدير  دارة التدقي المريخ  المقدم راشد عبدالرحم    1

 والت ريات الداطلية 

 10النقيـــب م مـــد يـــونس ال رمـــ  رئـــيس شـــعبة اال صـــا    2

 بمجلس  الشورى والنوا  واللجا  الورارية 

مـ   دارة الشــ و  مـالرم صو  فيصــل عبـدالع ي  النجــار   3

 القانونية

 :م  ورارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف 
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نـــورة بنـــة طليفـــة    طليفـــة مستشـــار الشـــيخة الـــدلتورة  -

 قانون  

 

 : م  ورارة ش و  مجلس  الشورى والنوا 

 5م مـد العيــد الوليـل المسـاعد لشــ و   السـيد عبـدالعميم -

 مجلس  الشورى والنوا  

  وعدد م  مدير  اإلدارات ورؤساء األقسام وموظف  الورارة ــ  

 

 : م  قوة دفا  الب ري 

 10العميد يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكر  رئيس  -1

 م كمة التميي  

 ة المقدم  براهيم جوهر  براهيم رئيس الش و  القانوني -2

 ر  الرائد مار  عبدالقادر بوحمود الم ام  العام العسك -3

 

 : 15 م  ال رس الوطن 

المقــدم شمســا  بــ  طالــد    طليفــة رئــيس شــعبة القضــاء  -

 والش و  القانونية 

 

لمــا حضــرها الــدلتور صحمــد عبــدا  ناصــر األمــي  العــام 

 20 الناصـر، والسـيد عبدرد البشرية والمالية والمعلوماتالمساعد للموا

، م مد الصديق  األمي  العـام المسـاعد لشـ و  الجلسـات واللجـا 

تشــاري  سوالــدلتور عصــام عبــدالوها  البررنجــ  رئــيس هي ــة الم

القــــانونيي  بــــالمجلس، وصعضــــاء هي ــــة المستشــــاري  القــــانونيي  

 بالمجلس، لما حضرها عدد م  مدير  اإلدارات ورؤساء األقسام

 25 الرئيس الجلسة: معال لعامة، ثم افتتل وموظف  األمانة ا
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 :الرئيـــــــــــــــس

بســـم ا  الـــرحم  الـــرحيم، صســـعد ا  صـــباحكم بكـــل طيـــر، 

ــتل الجلســة  ــديالت الدســتورية خاصــة النفت ــاد  بالتع ــاد الع مــ  دور االنعق

ـــ مـــ  الفصـــل التشـــريع   الثالـــ  ـــدص بـــتالوة صســـماء األعضـــاء الراب  5، ونب

المعتذري  والغائبي  ع  الجلسة السـابقة   فضـل األع عبـدالجليل  بـراهيم 

    طريف األمي  العام للمجلس  

 

 :األمين العام للمجلس

 10الســالم علــيكم ورحمــة ا  وبرلا ــه، شــكر ا ســيد  الــرئيس، 

 سةاعتذر ع  حضور هذه الجل وصسعد ا  صباحكم جميع ا بكل طير،

ســمير صــاد  ولــل مــ  صصــ ا  الســعادة: عبــدالرحم  م مــد جمشــير 

ة الـدلتورة فاطمـوالب ارنة ف  م مة رسـمية بتكليـف مـ  ج ـة صطـرى، 

ــــدالجبار الكــــوهج   عــــاد  عبــــدالرحم  المعــــاودة للســــفر طــــار  وعب

 15 وشكر ا  المملكة،

 

 :الرئيـــــــــــــــس
د الجلســة متــوافر ا  شــكر ا، وب ــذا يكــو  النصــا  القــانون  النعقــا      

ــديل دســتور مملكــة  لمــا  علمــو  هــذه جلســة طاصــة بشــي  مشــرو   ع

 20رئــيس مجلــس الشــورى الشــارح الب ــري   واإلجــراء المتبــ  هــو قــراءة بيــا  

ـــديالت الدســـتورية  ـــى ســـعاد كم، للتع ـــا  فعل ـــراءة بي صـــاحب الســـمو ق

الملكــ  رئــيس مجلــس الــورراء المــوقر بخصــول مشــرو   عــديل دســتور 

صعنـ  لجنـة ـــ  ة لـى اللجنـة المختصـمشـرو  ال ةالـ حمملكة الب ري ، ثم 
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ـــ يــة الشــ و  التشــريعية والقانون يعــاد  بــدو  ص  مــداطالت عليــه، وعنــدماـ

 ستكو  هنا  فرصة لكل م  يريد ص  يدل  برصيه  التقرير  لينا 

 بسم ا  الرحم  الرحيم، 

 ،الشورى الم ترمي مجلس صص ا  السعادة صعضاء 

 5م استلمنا لتا  معال  األع صحمد ب   براهيم 2017فبراير  22بتاريخ 

 /89   /3د  /4راشـــد المـــال رئـــيس مجلـــس النـــوا  المـــوقر المـــرقم ف 

م بمـا انت ـى  ليـه مجلـس النـوا  فـ  2017فبراير  22م والم رع ف  2017

جلســته العشــري  مــ  دور االنعقــاد العــاد  الثالــ  مــ  الفصــل التشــريع  

م، بخصـول 2017فبرايـر  21منعقـدة فـ  يـوم الثالثـاء الموافـ  الراب ، ال

 10الكتا  الم ا   ليه م  صاحب السمو الملك  األمير طليفة بـ  سـلما  

   طليفــة رئــيس مجلــس الــورراء المــوقر، المتضــم   حالــة مشــرو   عــديل 

دســــتور مملكــــة الب ــــري  ومذلر ــــه التفســــيرية المــــرافقي  للمرســــوم 

بنـاء علـى اإلرادة الملكيـة بتعـديل دسـتور  م2017( لسنة 7الملك  رقم )

 ( م  الدستور 120/ص ،  35/   ،  33) مملكة الب ري  عمال  بالمواد

 15وعلـــى الفـــور قمنـــا بـــعبالغكم بمشـــرو   عـــديل الدســـتور ومذلر ـــه 

 لنـوا  بشـي  مشـرو  التعـديل  م يـد انت ـى  ليـه مجلـس ااالتفسيرية، ومـا 

لعقــد هــذه الجلســة الخاصــة طــال  صســبو  مــ  ورود لتــا  معــال  رئــيس 

( م  الالئ ة الداطلية لمجلـس الشـورى 88مجلس النوا ، عمال  بالمادة )

لبيا  صبعاد مشرو  التعديل الدستور  وقرار مجلس النـوا  بشـينه والنمـر 

 20  ف   حالته  لى لجنة الش و  التشريعية والقانونية 
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ديل دســتور مملكــة الب ــري  بعــد الديباجــة لقــد  ضــم  مشــرو   عــ

  ماد ي  على الن و اآل  :

) ( مـ  المـادة   ضمنة المادة األولى استبدا  نص جديد بنص البند

ــ  الدســتور105) يــنمم القــانو  القضــاء العســكر  ويبــي  »وهــو:  ،( م

 5وال رس الوطن  وقوات األم  اطتصاصا ه ف  لل م  قوة دفا  الب ري  

   «العام

  لمادة الثانية ف   مادة  نفيذية صما ا

وقــد صرفــ  بمشــرو  التعــديل الدســتور  مــذلرة  فســيرية للتعــديالت 

  لتفسير صحكامه  ستورية، يعتبر ما ورد في ا مرجع االد

 10وقد صو  ة المذلرة التفسيرية األهداف والمبررات الت  قام علي ا    

ل لعسكر  ف  التعديل الدستور  والت   مثلة ف  ص  صج  ة القضاء ال

ج ـ ة م  قـوة دفـا  الب ـري  وال ـرس الـوطن  وقـوات األمـ  العـام مـ  األ

القضــائية الرئيســية فــ  مملكــة الب ــري ، وهــ   لــى جانــب اطتصاصــ ا 

 بـاألطصوسبي ا م  العسـكريي  تبمتابعة الش و  القضائية والقانونية لمن

 15 صـر فقـ قتنشـاء هـذه األج ـ ة ال ي فيما يتعلـ  بالـدعوى الجنائيـة  ال ص  

ــ ــا  عل ــى ال ف ــة بقــدر مــا ي ــدف  ل ــدعاوى الجنائي ــة هــذه ال ــى متابع ى عل

  هــا الــدرية وســرية المعلومــات في ــا باعتبارطصوصــية األج ــ ة العســكر

  ال صي  للمملكة 

و ـداعيا  ا  هذا  لـى ص  األرمـات التـ   مـر ب ـا منطقـة الخلـيي العربـ 

 20 ــافة  لــى  فشـــ  المتالحقــة  نــذر بت ديــد صمــ  المجتمــ  وليانــه، باإل

ظاهرة اإلرها  و شعب  نميما  ا ف  المنطقة ل ع عة صم  واستقرار دو  
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مجلس التعاو  لدو  الخليي العربية،   افة  لى وقو  العديد م  ال ـرو  

قليمية ف  المنطقة األمـر الـذ  يـنعكس بالضـرورة علـى السـلم واألمـ  اإل

ــه  ــرورة ا خــاذ اإل ــوطن  واإلقليمــ  ممــا يفــرو مع ــة جــرال اءات الكفيل

لل مايــة والتمكــي  للج ــات العســكرية ونطــا  األمــال  الخا ــعة ل ــا 

 5فــ  ال فــا  علــى صمــ  دو   ص  قــوة دفــا  الب ــري   شــار  حالي ــاطاصــة و

مجلـــس التعـــاو  فـــ  العديـــد مـــ  الم ـــام القتاليـــة والعمليـــات العســـكرية 

نتشــار ومنفت ــة بشــكل مســتمر داطــل وطــار  اوقوا  ــا بالفعــل فــ  حالــة 

 مملكة ال

لــــذلك فقــــد بــــات مــــ  الضــــرور  ص   والــــب المنمومــــة القضــــائية 

 10العسكرية ف  دستور مملكة الب ري    قي  الغايات واألهـداف المشـار 

 لي ا م  طال  التعديل المشار  ليـه ليمتـد اطتصـال القضـاء العسـكر  

ليشمل الجـرائم التـ  ي ـددها القـانو ، وبمـا ي قـ  ال فـا  علـى سـالمة 

طاصـة قـوة دفـا  واألج  ة العسكرية ف  المملكة  جمي  وهيبة ومصالل

الب ري  باعتبارها المنو  ب ا الدفا  ع  الوط  وحمايته والم افمة على 

 15ص  طبيعة الجرائم الماسة وصمنه، لما استقالله وسياد ه وسالمة صرا يه 

بالج ات العسكرية  جعـل مـ  القضـاء العسـكر  صلثـر مرونـة وسـرعة 

ا وم المة وف  صقصر وقة ممك  وبمـا ي فـ    قيق ف  التعامل مع ا 

  للدولة صمن ا وسالمت ا واستقرارها 

هذا وقد واف  مجلس النوا  المـوقر علـى مشـرو  التعـديل الدسـتور  

 20  ومذلر ه التفسيرية على الن و المعروو عليكم ف  جدو  األعما  

 السالم عليكم ورحمة ا  وبرلا ه  و
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بقـراءة للمجلس اهيم    طريف األمي  العام عبدالجليل  بر ع فضل األ

ططــا  صــاحب الســمو الملكــ  رئــيس مجلــس الــورراء المــوقر بخصــول 

مشرو  دسـتور مملكـة الب ـري ، ومذلر ـه التفسـيرية المـرافقي   عديل 

 لس النوا  بشينه   جم، وقرار م2017لسنة  (7)للمرسوم الملك  رقم 

 5 

 :األمين العام للمجلس

ططـا  صـاحب السـمو الملكـ  رئـيس  الـرئيس،شكر ا سـيد   

  مجلس الورراء الموقر بخصول مشرو   عديل دسـتور مملكـة الب ـري

 ( لســـنة7ومذلر ــه التفســـيرية، المـــرافقي  للمرســـوم الملكـــ  رقـــم )

 10هيم م، وقـرار مجلـس النــوا  بشـينه: معــال  السـيد صحمــد بـ   بــرا2017

ـــيكم  ـــس النـــوا ، الســـالم عل ورحمـــة ا  المـــال الم تـــرم رئـــيس مجل

وبرلا ه، يطيب لنـا ص  نعـرو علـى مجلسـكم المـوقر مشـرو   عـديل 

 دســتور مملكـــة الب ـــري  ومذلر ـــه التفســـيرية، المـــرافقي  للمرســـوم

 ، /3) م، وذلـــك عمـــال  بيحكـــام المـــواد2017لســـنة  7الملكـــ  رقـــم 

 15 دير، م  الدستور، و فضلوا بقبو  فائ  االحترام والتق( 120ص، /35

 رئيس مجلس الورراء 

 طليفة ب  سلما     طليفة، 

 

 م2017لسنة ( 7)مرسوم ملك  رقم 

 20 بعحالة مشرو   عديل دستور مملكة الب ري 

  لى مجلس النوا 
 

 ملك مملكة الب ري ،  ن   حمد ب  عيسى    طليفة 

 (120، ص/35 ، /33)على الدستور وعلى األطص المـواد طال  بعد اال 

 25عديل دستور مملكة الب ري  ومذلر ـه التفسـيرية منه، وعلى مشرو   
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بـــاإلرادة الملكيـــة  ال المـــرافقي ، وبعـــد صطـــذ رص  مجلـــس الـــورراء عمـــ

 بالتعديل الدستور  المقترح، رسمنا باآل  : 

 

 المادة األولى 

 5بناء على اإلرادة الملكية بتعديل دستور مملكة الب ري  ي يل رئيس 

مجلس الورراء  لى رئيس مجلس النوا  مشرو   عديل دستور مملكة 

 الب ري  ومذلر ه التفسيرية المرافقي  ل ذا المرسوم  

 المادة الثانية

   يعمل ب ذا المرسوم م   اريخ صدوره

 10 ري ملك مملكة الب                                           

 ليفة طحمد ب  عيسى                                             

 رئيس مجلس الورراء  

 طليفة ب  سلما     طليفة
                                      

 15 صدر ف  قصر الرفا  

 هـ1438ربي  اآلطر  28 :بتاريخ

 م2017يناير  26 :المواف 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــال  مــ  شــكر ا،   ــد الت ــى البن  20هــذه  جــدو  صعمــا وننتقــل اآل   ل

كـة الجلسة والخال بيطذ رصيكم على  حالة مشرو   عديل دستور ممل

 انونيـة،الب ري  ومذلر ه التفسـيرية  لـى لجنـة الشـ و  التشـريعية والق

 ف ل يواف  المجلس على ذلك؟ 
 

 25 )أغلبية موافقة( 
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