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ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم تهـ ـــــــــ ــــــــد  تراه،ـ ـــــــــ ـــــــــ  ال ضو أ مـ

تور أ ــمــــد عــــــــــــالـم  الـ ـري . الــ ضـــــــــو الــــد ـ

 الـــــــ ضــــــــــــــو أ ـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

 الــ ضــــــــــو تهــــــــــــام  عــــــــــمــــاعــ،ــــل الــبــنــمــحــمــــد.

 الـــــ ضـــــــــــــو جـــــاعـــــــــــــم أ ـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

ــــــ ــــــرو. ــــــد ل ــــــحــــــم  الــــــ ضــــــــــــــو جــــــمــــــا  م

 الـــــ ضــــــــــــو جـــــمـــــ ـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــ ـــــ ـــــبـــــج.

ـــــمـــــا . ـــــج عـــــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــ ضـــــــــــــو جـــــمـــــ،  ال

 ال ضــــــــو الــــد تورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــ، ــــــب ال ــــــ، ــــــ ضــــــــــــــو جــــــواد  ــــــب  ال

ـــــــاس. ـــــــدا  عـــــــب ـــــــب ـــــــ ضـــــــــــــــو جـــــــواد ع  ال

 الــــمهـــــــــــقــــطــــج.الــــ ضـــــــــــو خــــالــــد  هـــــــــــ،ــــن 

ـــــم. ـــــمهـــــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــ ضـــــــــــــو خـــــال  ال

 الــــــ ضـــــــــــــو درويــــــ  أ ــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــج.

 الــــــــ ضـــــــــــــــو دال  جــــــــاعـــــــــــــــم الــــــــ ايــــــــد.

 الــــــــ ضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  لــــــــر .

ــــــ ــــــواري. ــــــحــــــمــــــد ال ــــــ ضــــــــــــــو  هــــــوة م  ال

ـــــ،ـــــل الـــــمـــــ يـــــد.  الـــــ ضـــــــــــــو عـــــــــــــامـــــ،ـــــة خـــــل

ل ضـــــــــو الــــد تور عـــــــــ ،ــــد أ مــــد عبــــدا .  ا

ــــبــــحــــارنــــة. ــــ ضــــــــــــو عــــــــــــمــــ،ــــر دــــــــــــاد  ال  ال

 ال ضـــــــــو الــــد تورة عـــــــــوعـــــــــن  ــــاجج  قوي.

ــــــ ضــــــــــــــو دــــــــــــــاد  ــــــد    ر ــــــمــــــة. ال  عــــــ،

 ال ضــــــــو الهــــــــ،ــــد  ـــــــــ،ــــاء يح،  الموعــــــــوي.

ــــمــــ ــــاودة. ــــ ضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــر ــــمــــن ال  ال
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 الـــ ضــــــــــو عـــبــــدالــر ــمـــن مـــحـــمــــد جــمشــــــــــ،ـــر.

ي   هـــــــــن أتــــل. ل    الـ ضـــــــــو الــــد تور عـبــــدا

 ال ضــــــــو الـــد تور عبـــدال  ي  عبـــدا  ال جمـــا .

 ال ضــــــــو عبــــدالوهــــاب عبــــدالحهــــــــن المنصــــــــور.

 الـــــــ ضــــــــــــــو لـــــــ اد أ ـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــج.

 لج  هـــــــــن علج.ال ضـــــــــو الــــد تور محمــــد ع

 ال ضــــــــو الــــد تور محمــــد علج محمــــد ال  اعج.

 ال ضــــــــو الــــد تور منصــــــــور محمــــد عــــــــر ـــا .

ـــج خضـــــــــــوري. ـــل ـــنــــا  ي ـــ ضـــــــــــو نــــانهـــــــــــج دي  ال

 الــــــ ضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــج الــــــمــــــحــــــمــــــود.

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ل ــــــــة رم ــــــــال ــــــــ ضــــــــــــــــو ه  ال

 

 عـــــــ ادة الهـــــــ،د عبدالجل،ل  تراه،م وقد  ضـــــــر الجلهـــــــة 

 ا م،ن ال ام لمجلس الشورى.     طريف

 الح ومة  ل من:هذا وقد مثل 

م الج الش،خ خالد تن علج    خل،فة و ير ال د  والش و   -1

 5 اإلعالم،ة وا وقاف.

عـــــ ادة الهـــــ،د لانم تن لضـــــل البوع،ن،ن و ير بـــــ و   -2

 مجلهج الشورى والنواب.

 

  ما  ضر الجلهة ت   ممثلج الجها  الرعم،ة وهم:

 10 من و ارة الداخل،ة 

 القانون،ة.  دارة الش و من النق،ب محمد يونس الهرمج  -1
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المال م أو  ل،صــــل عبدال  ي  النجار رئ،س لر  اال صــــا   -2

 والمتات ة م  مجلهج الشورى والنواب. 

 

 من و ارة ال د  والش و  اإلعالم،ة وا وقاف: 

 5 وائل رب،د توعالي و ،ل الو ارة لش و  ال د .اله،د  -1

 الش، ة نورة تنت خل،فة    خل،فة المهتشار القانونج. -2

 أ مد ال صفور المهتشار القانونج. عماع،ل اله،د  -3

  

 :من و ارة ب و  مجلهج الشورى والنواب 

 10الهـــ،د عبدال  ،م محمد ال ،د الو ،ل المهـــاعد لشـــ و   -1

 مجلهج الشورى والنواب.

 اله،د أ بر جاعم عابور المهتشار القانونج. -2

 وعدد من مديري اإلدارا  ورؤعاء ا قهام وموظفج الو ارة. ــ  
 

 15 :لش و  الدلا  من و ارة الدولة 

القضاء  رئ،سالد تور يوعف رابد لل،فل  قوقج ال م،د  -1

 رئ،س مح مة التم،،  ال ه رية. ال ه ري

القضــاء رئ،س ال ق،د  قوقج عــم،ر أ مد ال يانج مهــاعد  -2

 ال ه ري.

 20 تراه،م جوهر  تراه،م رئ،س  المقــــدم  قوقج الــــد تور -3

 الش و  القانون،ة.

   خل،فة رئ،س  المقدم  قوقج الشــــ،خ بــــمهــــا  تن خالد -4

 ب بة القضاء والش و  القانون،ة تالحرس الوطنج.

ــدالقــادر تو مود المحــامج ال ــام  -5 الرائــد  قوقج مــا   عب

 25 ال ه ري.
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نادـــــــر ا م،ن ال ام   ما  ضـــــــرها الد تور أ مد عبدا 

المهــــــاعد للموارد البشــــــرية والمال،ة والم لوما د والد تورة لو ية 

يوعــــــف الج،ب ا م،ن ال ام المهــــــاعد لشــــــ و  ال القا  واإلعالم 

والبحوثد واله،د عبدالنادر محمد الصديقج ا م،ن ال ام المهاعد 

 5لشـــ و  الجلهـــا  واللجا د والد تور عصـــام عبدالوهاب البر نجج 

تشــــــــارين القانون،،ن تالمجلسد وأعضــــــــاء ه،ئة هــــــــه،ئة الم رئ،س

المهــــتشــــارين القانون،،ن تالمجلسد  ما  ضــــرها عدد من مديري 

 م الجاإلدارا  ورؤعــــــاء ا قهــــــام وموظفج ا مانة ال امةد  م التتح 

 الرئ،س الجلهة:

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

تهـــــم ا  الر من الر ،مد أعـــــ د ا  دـــــبا  م ت ل خ،رد 

من دور االن قاد ال ادي الثالث من الفصــل  ةتتح الجلهــة التاعــ ة عشــرنف

التشـــري ج الرات د ونبدأ تتالوة أعـــماء ا عضـــاء الم تذرين وال ائب،ن عن 

 15الجلهـــة الهـــاتقة.  فضـــل ا ي عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام 

 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

عل، م ور مة ا  وتر ا تد الهــــالم بــــ ريا عــــ،دي الرئ،سد 

 20اعتذر عن  ضور هذه الجلهة  وأع د ا  دبا  م جم، يا ت ل خ،رد

 ل من أدــــــــحاب الهــــــــ ادة: الد تورة لاطمة عبدالجبار ال وهجج 

 خم،س  مد الرم،حجو مد مبارك الن ،مج للهــــــــفر خار  الممل ةد و

تالصــــــــحة  ماعلج ع،هــــــــ  أ مد ل رف دــــــــحج طار  من  ا  عل،هو

 د وب ريا.وال ال،ة
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

ب رياد وتهذا ي و  النصاب القانونج الن قاد الجلهة متوالريا. 

 ل  البند التالج من جدو  ا عما  وال اص تالتصــديخ عل   اآل وننتقل 

الثامنة عشــــــرة والجلهــــــة ال ادــــــة تالت ديال  الجلهــــــة  تجمضــــــبط

 5ا ي أ مد مهدي   فضــــــــل ا؟ملهل هناك مال  ا  عل،ه دالدعــــــــتورية

 الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

لج المضـبطة الثامنة عشـرة لج الهـطر  بـ ريا عـ،دي الرئ،سد 

 10«  مل،ار ونصــف المل،ار نهــمة»أرجو  صــح،ح عبارة  19من الصــفحة  7

 د وب ريا. «مل،ار نهمة 1.25»لتصبح 

 

 الرئيـــــــــــــــس

 ب رياد هل هناك مال  ا  أخرى؟  
 15 

 توجد مالحظات()ال 

 

 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل    ذ   قر المضـــبطة تما عـــ،جري عل،ها من   ديل.

 20البند التالج من جدو  ا عما  وال اص تالرعــــائل الواردة.  فضــــل ا ي 

 عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

االقترا  تقانو  تت ديل ب ريا ع،دي الرئ،سد الرعائل الواردة:  

 25م تشـــا  الالئحة 2002( لهـــنة 55ت   أ  ام المرعـــوم تقانو  رقم )
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الداخل،ة لمجلس الشــــورىد والمقدم من أدــــحاب الهــــ ادة ا عضــــاء: 

أ مد مهدي الحدادد وتهـام  عـماع،ل البنمحمدد ودال  جاعـم ال ايدد 

االقترا  تقانو  ونة الش و  التشري ،ة والقانون،ة. وقد  مت   التت  ل  لج

م رريا(  ل  قانو  ال قوتا  الصــــادر  189تإ ــــالة مادة جديدة ترقم )

 5مد والمقدم من عـــ ادة ال ضـــو 1976( لهـــنة 15تالمرعـــوم تقانو  رقم )

نانهــج دينا  يلج خضــوري. وقد  مت   التت  ل  لجنة الشــ و  ال ارج،ة 

م   خطار لجنة الشـــــ و  التشـــــري ،ة والقانون،ة. والدلا  وا من الوطنج 

الد تورة جهاد ورعالة أدحاب اله ادة ا عضاء: نوار علج المحمودد و

الد تور عــــــــ ،د أ مد وخم،س  مد الرم،حجد وعبدا  الفا ــــــــلد 

 10عبدا د ودال  جاعم ال ايدد تشا  طلب عحب االقترا  تقانو  تت ديل 

م. 2014( لهــنة 23در تالقانو  رقم )( من قانو  المرور الصــا12المادة )

 المجلسد وب ريا. إلخطار

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ب رياد  فضلج ا خت هالة رم ي لاي .  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

لدي  لمة تمناعبة ال،وم الدولج للمرأة  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

المرأة لج »مارس من  ل عامد وب ار هذا ال ام هو  8الذي يصادف 

فة ال و ب   20ما «. م2030تحلو  عام  50/50مجا  ال مل ومنادــــــــ

نشـــــــهده ال،وم من نشـــــــا  ملحوي للمرأة البحرين،ة لج  ل قضـــــــايا 

المجتم  يثبت أنها  مشــــــــج ت ط   اتتة وقوية وعــــــــري ة لتحق،خ هذا 

الش ارد وخادة أنها أدبحت اآل   متلك من ا دوا  ما يهاعدها عل  

ن ال مل ت دما أنشـــل المجلس ا عل     ي  مشـــار تها لج جم،  م،ادي
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 م تامر مل ج من جاللة الملك  مد تن ع،هــــــــ  2001للمرأة لج عام 

   خل،فة  ف ت ا د وترئاعة دا بة الهمو المل ج ا م،رة عب، ة 

تنت  تراه،م    خل،فة راع،ة النهضـــــــــة النهـــــــــائ،ة البحرين،ة الحديثةد 

وي عل  الهـــا ة المحل،ة لادـــبح للمرأة البحرين،ة ال،وم ظهور و واجد ق

 5واإلقل،م،ــة والــدول،ــةد وهــذا الحضــــــــور أ بــت أنهــا قــادرة عل   حــدي 

الم وقا  والودو   ل  أعل  المرا  د مما يثبت أنها عتصل  ل  هذه 

م ت ث،رد لشــــ ريا لصــــا بة الهــــمو 2030المنادــــفة قبل  لو  عام 

البحرين،ة  المل ج لما ودلت  ل،ت المرأة البحرين،ة ال،ومد وهن،ئيا للمرأة

هــذه اإلنجــا ا  والمرا   المتفوقــة و ل  م يــد من التقــدم والتطور    

 10 باء ا د وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  البند التالج من جدو  ا عما  وال اص ب رياد 

تالتصــــــــديخ عل  ا فاق،ة نقل تاخذ الرأي النهائج عل  مشــــــــرو  قانو  

 15المح وم عل،هم ت،ن   ومــة ممل ــة البحرين و  ومــة جمهوريــة 

وقد والخ المجلس م. 2016( لهـــــنة 44الهندد المرالخ للمرعـــــوم رقم )

و   هذه اال فاق،ة  دعل  هذا المشرو  لج مجموعت لج الجلهة الهاتقة

عبدالجل،ل   فضل ا يلها أ ر رج ج يجب أ  ناخذ رأي م نداءي تاالعم. 

  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس.

 20 

 )وهنا قام ا م،ن ال ام للمجلس تتالوة أعماء ا عضاء  خذ رأيهم 

 نداءي تاالعم عل  مشرو  القانو ( النهائج
 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 25 موالخ.  
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 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو
 موالخ.  

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 5 موالخ.  
 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موالخ.  
 

 10 جاسم أحمد المهزع: العضو

 موالخ.  
 

 جمال محمد فخرو: العضو

 موالخ.  
 15 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موالخ.  
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 20 موالقة.  
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو
 موالقة.  

 

 25 جواد حبيب الخياط: العضو

 موالخ.  
 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موالخ.  
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 خالد حسين المسقطي: العضو

 موالخ.  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 5 موالخ.  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 موالخ.  
 

 10 دالل جاسم الزايد: العضو

 موالقة.  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موالخ.  
 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو
 موالقة.  

 

 سامية خليل المؤيد: العضو
 20 موالقة.  

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو
 موالخ.  

 

 25 سمير صادق البحارنة: العضو

 موالخ.  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موالقة.  
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 صادق عيد آل رحمة: العضو
 موالخ.  

 

 السيد ضياء يحيى الموسوي: العضو
 5 موالخ.  

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 موالخ.  
 

 10 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موالخ.  
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 موالخ.  
 15 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موالخ.  
 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 20 موالخ.  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
 .موالخ  

 

 25 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موالخ.  
 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موالخ.  
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 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موالخ.  
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 5 موالقة.  
 

 نوار علي المحمود: العضو
 موالخ.  

 

 10 هالة رمزي فايز: العضو

 موالقة.  
 

 علي بن صالح الصالح: الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يقر مشـــــرو  القانو  تصـــــفة نهائ،ة. جما .موالخ. موالقة تاإل 

 15 قرير تمناقشــة وننتقل اآل   ل  البند التالج من جدو  ا عما  وال اص 

لجنة الشــــ و  التشــــري ،ة والقانون،ة ت صــــوص مشــــرو    ديل دعــــتور 

د المرالق،ن للمرعـــــوم المل ج ممل ة البحرين ومذ ر ت التفهـــــ،رية

وأطلب من ا ي أ مد مهدي الحداد مقرر اللجنة  م.2017( لهنة 7رقم )

 التوجت  ل  المنصة لل،تفضل. 
 20 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

بــ ريا عــ،دي الرئ،سد تدايةي أطلب  ثب،ت التقرير ومرلقا ت لج  

 المضبطة.
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

  ثب،ت التقرير ومرلقا ت لج المضبطة؟هل يوالخ المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثب،ت التقرير ومرلقا ت لج المضبطة. 
 

 (100 صفحة /1)انظر الملحق 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

عــــنبدأ اآل  تمناقشــــة المباد  وا عــــس ال امة لمشــــرو    ديل  

 مقرر اللجنة.   فضل ا يدعتور ممل ة البحريند 

 

 10 العضو أحمد مهدي الحداد:

ت د اطال  اللجنة عل  رأي اللجنة:  بــــــــ ريا عــــــــ،دي الرئ،سد 

الدعـــــــتورد وعل  الالئحة الداخل،ة لمجلس الشـــــــورىد وعل  مشـــــــرو  

الت ديل الدعــــــــتوري والمذ رة التفهــــــــ،ريةد وت د االطال  عل  قرار 

ل،ما يت لخ تجوهر والتشري ا  المقارنة مجلس النواب الموقر تشانهماد 

 15الت ديلد وت د المداولة والدراعـــــــــة والبحثد واالطال  عل  المذ رة 

نص الدعـــتور لج الفقرة )أ( من المادة  رأ  اللجنة ما يلج: ؛التفهـــ،رية

( عل   خ الملك لج اقترا    ديل الدعـــــــتورد  ما أعطت المادة 35)

ى أو ( من الدعتور هذا الحخ ل مهة عشر عضويا من مجلس الشور92)

ــد المواد  من مجلس النوابد عل  أ  يتضــــــــمن اقترا  ــل  حــدي الت ــدي

،ا  المبررا   ها أو   ،،ر أ  امها م  ت  20المطلوب  ذلها أو   ـــــــــالت

ذلك. ويشــتر  إلقرار الت ديل موالقة  لثج أعضــاء  ل من  ل  الداع،ة 

ا  ا  اعمــــــي ـــــي مجلهج الشورى والنواب و صديخ الملك الذي ي تبر  صديقـ

ا ال ا إلقراره ال يهتط،  المجلس الوطنج  جاو ه.  نب  أهم،ة وبرطـــــي  مـــــي

 و ــــا  الراهنة الداخل،ة وال ارج،ة  ل  ا هذا الت ديل الدعــــتوري ن ريا

ـيا عل  هواجس أو   25المح،طة تالبحريند للم ي ن الت ديل الدعتوري مبن،
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ا عل  واق  وجرائم عـــالرة تالت دي عل  أمن  م اوف و نما جاء مبن،ـــــــــــي

عتفحا  اإلرهاب الذي تا  يهدد أمن  الممل ة وع،اد هاد وخادة م  ا

انتشــــــاره و  دد أعــــــال،بت وطرقت التج  طا   ل  وعــــــالمة الدو  ن ريا 

اإلنهــــا  ال ادي وال هــــ ري عل   دم عــــواءد مما اعــــتدع   ــــرورة 

 5التف ،ر الجدي لج التصدي لت الجتثا ت تم تلف الوعائل ومنها   ديل 

،ة لمن  اإلرهابد لهـــــ،ادة الدو  و فه أمنها التشـــــري  والقوان،ن الوطن

اد ويحتل  ـــــــــي وعالمة مواطن،ها المدن،،ن وال ه ري،ن أدبح أمريا  تم،ـ

المر بة ا ول  لج المصـــــــــالح التج يجب  مايتها وم اقبة مر  ب،هاد 

ومن هنا  نب  أهم،ة الت ديل الدعـــتوري مو ـــ  النقا  الذي يهـــتهدف 

ية والتم ،ن للج يادة درجا  الحما ها    10ها  ال هــــــــ رية ومنتهــــــــب،

ومنشــــــــــو هــا داخــل وخــار  الممل ــة و مــايــة أمن الوطن والمواطن،ن 

( ل،مـــد 105والمق،م،ند لجـــاء   ـــديـــل نص البنـــد )ب( من المـــادة )

اختصـــاص القضـــاء ال هـــ ري ل،شـــمل الجرائم التج يحددها القانو د 

وتما يحقخ الحفاي عل  عالمة وه،بة مصالح جم،  ا جه ة ال ه رية 

 15الممل ة وخادـــــــــة قوة دلا  البحرين والحرس الوطنج تاعتبارهما لج 

تت والمحال ة عل  اعــــــــتقاللت  لدلا  عن الوطن و ماي المنو  تهما ا

وعـــــ،اد ت وعـــــالمة أرا ـــــ،ت وأمنتد ومشـــــار ة قوة دلا  البحرين م  

ا عن الشـــرع،ة. ا دـــل أ  يحا م  القوا  ال ل،ج،ة لج ال،من دلاعــــــــــــي

حهـب الت ديل تلج  ،ن  دال ادي المدنج الشـ ص المدنج أمام القضـاء

 20مس الهــلم  الدعــتوري عــ، ضــ  من ير  ب جرائم ذا  طات   رهاتج 

ا هلج وعــــالمة المنشــــو  ال هــــ رية ومنتهــــب،ها و ل،ا ها وم لوما ها 

لقضـــــاء ال هـــــ ريد وذلك تحهـــــب نو  الجريمة المر  بة لالهـــــرية 

شــــــو ها وعــــــرية و  ارها و وات ها عل  القوا  ال هــــــ رية و ل،ا ها ومن

والقضـــــاء ال هـــــ ري  المدنجونشـــــ،ر هنا  ل  أ  القضـــــاء  .م لوما ها

 25ي تبرا  متما ل،ن من  ،ث  ن ،م و شــ ،ل المحا مد  ما ي ضــ ا  
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لضـــمانا    فل المحا مة ال ادلة للمتهم و ول،ر الضـــمانا  القانون،ة 

 الة من  ،ث اإلجراءا  والهـــــ،ر لج  جراءا  المحا مة والحخ لج 

  ـــــالة  ل  خضـــــو   دمم للدلا  عنت والتقا ـــــج عل  درجت،نوجود محا

ا   ام لرقاتة مح مة التم،، . ومن الجدير تالذ ر أنت  م دــــــدور 

 5من قبل المنتدى االقتصـــــــادي  م2017-2016 قرير التنالهـــــــ،ة ال المج 

( مرا ــب عن 9ال ــالمج )دالوس(د الــذي عل    ره  قــدمــت الممل ــة )

ــــــ )ال ام الهاتخد  ذ ودلت هذا ال ( لج اعتقالل،ة 31 ام  ل  المر بة الـ

( دولة مشار ة لج المنتدىد وهذا م بر عل  138القضاء من أدل )

مدى  قد م و طو ر القضـــــاء البحرينج ولخ الم بـــــرا  الدول،ةد والت امت 

 10ونشــــــــ،ر  ل  أ  هناك ت    تالم اي،ر الدول،ة لج أ  امت و طب،قا ت.

هج ومنها الدعـــــــتور المصـــــــري الدعـــــــا ،ر ال رت،ة التج أخذ  تهذا الن

والدعــتور ا ردنج والدعــتور ال مانج والدعــتور التونهــج ول،رهاد والتج 

أ الت مر  بج الجرائم ذا  الصـــلة تاإلرهاب والماعـــة تا من الوطنج 

  ل  محا م وجها  عهـــ رية خادـــة  ن ر لج محا مة مر  ب،ها.

 15لتشــــــري ،ة التدات،ر ا ل   المجتم  الدولج يشــــــج  ويدعو  ل  ا  اذ  

لمواجهــة داعمج ومر  بج اإلرهــاب ومن يشــــــــ لو  خطريا عل  أمن 

وعل،ت وتناءي عل  المصــلحة ال امة  وعــ،ادة الدو  وأمن وعــالمة بــ وتها.

الهــــــام،ة لج  ماية الوطن والمواطن،ن لإ  اللجنة والقت تاإلجما  عل  

لج  ـــــوء ما دار من و مبدأ الت ديل الدعـــــتوري ومذ ر ت التفهـــــ،رية.

 20الموالقة عل   شا  وما أتدي من  راءد لإ  اللجنة  ودج تما يا ج:مناق

مبدأ الت ديل لج مشــــــــرو    ديل دعــــــــتور ممل ة البحرين ومذ ر ت 

 م.2017( لهــــــــنة 7التفهــــــــ،ريةد المرالق،ن للمرعــــــــوم المل ج رقم )

 مشـــرو  الت ديل الدعـــتوري ومذ ر ت التفهـــ،ريةد الموالقة عل  موادو

لج  قرير اللجنة لج  د لج الجدو  المرلخ.وذلك ولخ التفص،ل الوار ـــــــــ   ـ

 25مد الذي  ضـــره 2017مارس  1اجتماعها الهـــات  عشـــر المن قد تتاريخ 
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أ ثر من  لثج ا عضاءد  ذ  ضر عب ة أعضاء من أدل  مان،ةد وذلك 

( من الالئحة الداخل،ة 88عل  النحو الذي نصـــــــــت عل،ت نهاية المادة )

 د وب ريا.اإلجما  عل  التقريرلمجلس الشورىد وقد والخ الحا رو  ت

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 فضــــلج ا خت الد تورة جهاد  هل هناك مال  ا ؟بــــ رياد  

  عبدا  الفا ل.
 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 10جلهة ال،وم هج جلهة  اري ،ة  ،ث  ننا  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

نن ر لج الت ديل الثالث للدعــــــتور لج  اريخ ممل ة البحرين. عــــــ،دي 

الرئ،سد    الت ديل الدعــــــــتوري ال،وم جاء لمحا مة اإلرهابد ومن 

يقو     اإلرهاب هو جريمة مدن،ة لهو  اذبد  ذ    اإلرهاب جريمة 

تاإلرهاب  ل  القضـــاء  عهـــ رية مقن ة؛ لذلك يجب أ  يحا  المتهمو 

 15نا ال ه ري تشهادة الجم،  قضاء عاد  ؤال ه ريد و  الحمد قضا

ون يت و توالر ل،ت جم،   ــــــــمانا  الحقو  المقررة للمتهم،ن مثلت مثل 

التقا ــج  الرئ،سد  وجد عبارة  قو    : )تطءج. عــ،دي ندمالقضــاء ال

عل،ت أ  ين ر  قتل لل دالة(د والقضاء ال ادي م خم توالف القضايا التج

ل،هاد وم   ل التقدير لجهود الهلطة القضائ،ة المدن،ة ول ن القضاء 

 20ال هـــــــ ري يتم،  عنت تالهـــــــرعة والمرونة لج ن ر القضـــــــايا؛ وذلك 

الختصـــادـــت ولمحدودية القضـــايا التج ين رها مقارنة تالقضـــاء ال ادي 

المدنج الذي ين ر لج  م،ة هائلة من القضـــــــــايا المطرو ة أمامتد 

يحقخ الرد  الهــري د وي دي  ل  تهــط عــلطة القانو  والقصــاص  وهذا

من الذين ال يتورعو  عن عــــــــفك الدماءد والت،ا  البواعــــــــل من رجا  

 25ا من و ماة الوطن. عــ،دي الرئ،سد    الت ديل الدعــتوري ل،س ت ريب 
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لهناك دو  عــبقتنا لج ذلك وا  ذ   دات،ر دعــتورية وقانون،ة للتصــدي 

حرين ل،هـــــــت تم    عن هذه ال اهرةد التج  تطلب آللة اإلرهابد والب

الح م تقوان،ن دـارمة؛ لذلك أنابـد وأطالب اإلخوة الم ن،ن لج القضـاء 

ال هــــ ري تا  ي و  ن ر قضــــايا اإلرهاب والت دي عل  الم عــــهــــة 

 5ال هـــ رية ومنتهـــب،ها تا ر رج ج ت د  قرار ونفاذ الت ديل الدعـــتوري. 

ال يوجد مواطن تحرينج بــــــــريف وأختم  المج تالقو  ت ل  قة  نت 

وم لص عل  أرض هــــذا الوطن ي ترض أو  ت  يتحفه عل  هــــذا 

الت ديل الدعــتوريد وتالتالج أ وق  من جم،  اإلخوة ا عضــاء التصــويت 

 تالموالقة عل  هذا الت ديل الدعتوريد وب ريا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ب رياد  فضلج ا خت عام،ة خل،ل الم يد.  

 

 سامية خليل المؤيد:العضو 

،دي الرئ،سد   15ن يد  ل خطوة  ت ذها الق،ادة  بــــــــ ريا عــــــــ

الرب،دة تالتوالخ م  الهلطة التشري ،ة ولخ ا طر الدعتورية التج  ا ج 

لج ظل هدف تناء الدولة ال صــريةد و قامة دولة الم عــهــا  التج  مثل 

 ـــــــمانة ل ل من يق،م عل  هذه ا رض الط،بة  ـــــــد من يريد ال بث 

البحرين المجتم د وتالهلم االجتماعجد وتاتنائنا منتهبج قوة دلا   تامن

 20وقوا  ا من والحرس الوطنج ول،رهم ممن يهــــــــهرو  عل  را تنـــاد 

نا الحب،بة و تقائها  ويبذلو  أروا هم لج عــــــــب،ل الحفاي عل  ممل ت

  صنيا من، يا لج وجت اإلرهاب واإلرهات،،ند وب ريا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 اد  فضل ا ي أ مـــد  تراه،ــم تهـــ اد.ب ري 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 5أ وجت تالشــــــ ر الج يل  ل  اللجنة  بــــــ ريا عــــــ،دي الرئ،سد 

ورئ،هتها عل  عرعة البت لج هذا الت ديل الدعتوري المهم والضروري 

لج ظل هذه ال روف الحال،ة التج  مر تها ممل تنا ال  ي ة. عــــــــ،دي 

د    اإلجراءا  ا من،ة ل اهرة ا عما  اإلرهات،ة قد انتشــــــــر  الرئ،س

أي مهــــــــاس تحرية  ل،تلج تالدنا ال ال،ةد وأج م أ  هذا الت ديل ل،س 

 10المواطن ال ـامـةد تـل يحمج المجتم  من ا عمـا  اإلرهـات،ـة التج تـا ت 

ــاد ورجــاال  ا مند والمواطن،ن لج  ــدة من مجتم ن ــاطخ عــدي ــدد من  ه

ل ة. هذا الت ديل الذي جاء لج د، ة مرعوم تقانو  جم،  مناطخ المم

هو ل،س   ديالي عاديياد ول،س تدعةد لال ث،ر من دعا ،ر الدو  ال رت،ة 

وا جنب،ة قد أخذ  تمثل هذا الت ديل.    الهدف من هذا الت ديل هو 

 15 وعـــــ،  الصـــــال ،ا  الدعـــــتورية للمحا م ال هـــــ رية تهدف  ماية 

،ة التج نشــــــــاهدها تصــــــــورة مت ررة لج المجتم  من ا عما  اإلرهات

مناطخ م تلفة من ممل تنا ال  ي ةد والتج   د   ونها مشـــــــــالبا  

ــة  رهــاب لــت امتــداد وت ــد عــاتر للحــدود يمس ا من  محل،ــة  ل  مر ل

الوطنج والهــــــــلم ا هلجد وهـــذا ا مر يتطلـــب وجود محـــا م ذا  

 20ا اختصــــــــاص أ ثر من أجه ة القضــــــــاء ال ام المدنجد لذلك جاء هذ

الت ديل ل،هـــد لراليا دعـــتورييا أو قضـــائ،يا أ و  ما ن و   ل،ت لج هذه 

ال روف. ما نشاهده يوم،يا لج بوار  ممل تنا ومدننا وقرانا من أعما  

ال   دم الوطن وال   دم المواطن،ن تل  ضـــــــر عـــــــم ة البلد و   ر لج 

نحن ال نرى لج ا عما  التج  .اقتصــاد و جارة وعــ،ا ة ممل ة البحرين

 25شــاهدها تاعــتمرار لج الشــوار  أنها أعما  عــل،مة تل هج أوامر    ط  ن
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 ل  لئا  م ،نة من الشـــ بد لئا  اختصـــت تاعما    ريب و دم،ر من 

تاي  أجل  حق،خ مصــــــــلحة   دم القوى ال ارج،ة وال   دم المواطن 

  .ب ريادورةد و
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 البنمحمد.ب رياد  فضل ا ي تهام  عماع،ل  

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

أوالي نهنل أنفهــــنا عل  النهج ا دــــ،ل  بــــ ريا عــــ،دي الرئ،سد 

 10الذي يتب ت جاللة الملك لج    ي  دولة الم عـــــهـــــا  والقانو د واآلل،ة 

التج ا  ب ت لج الت ديل الدعــــــــتوري هج دل،ل عل  نهج جاللة الملكد 

أي   ديل أو  جراء نت ذه  الذي يجب أ  ي و  نهجنا جم، ياد لج أ 

يجب أ  يمر تالقنوا  الدعــــــتوريةد وهذا ما نطالب تت دائميا. التطورا  

ـ ول،س لـلة لـالحاد ـ ــ ـج المنطقة  ج البحرين لقط تل لج ال الم أجم  

 15 تطلــب أ   وا ــب الــدعــــــــــا ،ر والتشــــــــري ــا  خطورة هــذه المر لــة 

هذه التطورا د  والتطورا  التج  حصــــــــل. الت ديل أمامنا ال،وم يوا ب

تح،ث لم   د ال مل،ا  اإلرهات،ة التج  حصل ــــــ لـعف ــــــ  ما  انت 

لج الهـــــاتخ تل أدـــــبحت  مس المنشـــــو  ال هـــــ رية وا من،ة ورجا  

ا مند وهــذا يتطلــب  جراء هــذه الت ــديال د وتنــاء عل  ذلــك دـــــــــدر 

 20من يقومو  تهذه ال مل،ا  هم  رهات،و   .الت ديل المطرو  أمامنا ال،وم

ــ الــدرجــة ا ول  قبــل أ  ي ونوا مــدن،،ند ل،س من الم قو  أ   ن ر ت

المحا م المدن،ة لج قضايا مثل هذهد لذا أدبح من تاب ال صود،ة 

واالختصــــاص للقضــــاء ال هــــ ري أ  ين ر مثل هذه ا مور. القضــــاء 

ل ت   اإلخوة وأيضيا ا خت الد تورة جهاد ـــال ه ري ــــــ  ما  فض

ــالفا  ـــــ يشهد لـ  25و قضاء ل،ت  ل الضمانا  ـــم،  تالن اهةد وهت الجـــل ـ
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المطلوتةد من درجا  التقا جد وع،ر القضاء و جراءا تد و خ محامج 

الدلا د ول،رها من الضــمانا  الموجودة لج القضــاء ال هــ ريد هذا 

النو  من القضـــايا تح م خصـــودـــ،تها وتح م االختصـــاص يجب أ  

  التفاد،ل ا خرى  ن ر من قبل القضاء ال ه ريد   الة  ل  ذلك أ

 5ــــــ أعنج اآلل،ة وا دوا  ــــــ التج عتا ،نا عل  ب ل مشرو  تقانو د هج 

متا ة للهلطة التشري ،ة للن ر ل،ها عند ودولها  ل،نا. هنا أ ب  وج،ت 

د  ،ث لم   د المشـــــرع،نرعـــــالة من الضـــــروري أ   صـــــدر عنا نحن 

جب أ  مهــــ ول،ة التصــــدي ل اهرة اإلرهاب مهــــ ول،ة الدولة لقط تل ي

  و  مه ول،ة الجم، د دح،ح أ  م عها  الدولة  قوم ال،وم تدورها 

 10ا جم، يا ــ مشرع،ن ورجا  مجتم  ـلج محارتة اإلرهابد ل ن مه ول،تن

ومشايخ وعلماء و عالم،،ن ــ هج التصدي ل اهرة اإلرهابد أمامنا وطن 

وأمامنا دعـــــتور نتحد عل،تد هذه هج ا ر ـــــ،ة المشـــــتر ة التج نقف 

ا عل،هاد وعـــــــوى ذلك ال مجا  لالختالف عل،تد االختاللا  يجب جم، ي

أ   قف عند  د مشــــتركد ويجب أ    و  هناك أر ــــ،ة مشــــتر ة 

 15نقف جم، نا عل،هاد لنرى أ  هذا الت ديل جاء لج محلتد وأعتقد أ  

 اإلخوة ال مالء  لهم ع، و  لهم موقفد وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 جواد عبدا  عباس. ب رياد  فضل ا ي 

 20 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 خوانج وأخوا ج أعــ د ا  دــبا  م  بــ ريا عــ،دي الرئ،سد 

ت ل خ،ر. هذا الت ديل الدعـــتوري  ـــرورة من  ـــرورا     ي  ا مند 

لال يوجد لج الح،اة أهم من ا من وا ما د ا من هو أعـــــــــاس الح،اة 

ـــا  الت ديل الدعتوري للفقرة 2017( لهنة 7ومرعوم القانو  رقم )  25م تشـ
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ظل ما يح،ط تدو  من الدعــــــــتور  ــــــــروري لج  105)ب( من المادة 

ال ل،ج ال رت،ة من  حديا  أمن،ة واعترا ،ج،ة ن ريا  ل  ما اعتشرى من 

ظواهر التطرف وال نف واإلرهاب التج تا ت  هدد دو  ال ل،ج ال رت،ةد 

لالت ديل عــــــب،ل إلقرار ا من وا ما  و ام،ن عــــــالمة المن ومة ا من،ة 

 5ة ال هــــــــ رية ت ل لروعها و فرعا ها تالممل ةد وتا خص ا جه 

وعل  رأعـــــها قوة دلا  البحرين تالدرجة ا ول د المنو  تها الدلا  عن 

الوطن و مايتت والمحال ة عل  اعــــــتقاللت وعــــــالمة أرا ــــــ،ت وأمنتد 

لالت ديل هو  نف،ذ لتود،ا  المجلس الوطنجد ومرعوم القانو  هذا من 

ع،ة وا من، ع،م لج  طار موادلة مهار اإلدال ا  اله،ا ةد أهم المرا

 10وهو يهدف  ل  مالءمة القانو  ا عـــم  للبالد م  المتطلبا  الدعـــتورية 

الحديثة. وهو من أو ــــــح الوا ــــــحا  وجوهره جاء لتقويم النصــــــوص 

القـــانون،ـــة و طويرهـــا تمـــا يتالءم م  ال روف التج  مر تهـــا المنطقـــة 

واإلقل،مد  ،ث    ال ث،ر من الدو  ال رت،ة مثل ا رد  وعما  ومصــــر 

لك الدو  ال رت،ة عـــــارعت  ل    ديل دعـــــا ،رها المت لقة و ونس و ذ

 15تالمن ومة ا من،ة وال هــــــــ ريةد تما ي    ويحفه للدو  أمنها وأمانها 

واعـــــــتقرارها انطالقيا من اإلرادة المل ،ة و طل ا ها نحو ا من وا ما  

والهـــلم والهـــالم والت اي د والو دة الوطن،ة هج الهـــال  ا مضـــ  لج 

ا  والم امرا .    مهــــــــ ول،ة  ل مواطن  ب،رة جديا مواجهة التحدي

للحفـــاي عل  ا من الوطنجد  نـــت مر بط تهويـــة الوطن والمواطن لج 

ــك ال يجو  أ  يهــــــــــاوم المرء عل  ا من الوطنجد  ــذل  20وقــت وا ــدد ل

والمهــــــــ ول،ـة الوطن،ـة   نج أ  يقوم  ـل مواطن تواجبـت الوطنج نحو 

ما  أمنها واعـــتقرارها و قوقها وطنت. ندعو دو  ال ل،ج ال رت،ة  ل   ـــ

اعــترا ،ج،ة أمن،ة وعهــ رية مشــتر ة وج،  مو د مهمتت  عبر و ــ 

الدلا  عن أمن واعــــــــتقرار وعــــــــ،ادة دو  ال ل،ج ال رت،ةد    ذلك هو 
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الهب،ل ا مثل لحماية ا من واالعتقرار لج دو  ال ل،ج ال رت،ة اعتجاتة 

 ت رض لها دو  ال ل،ج  لال ت،اجا  المتجددة ومواجهةي للتحديا  التج

 ال رت،ةد وب ريا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ب رياد  فضل ا ي ل اد أ مد الحاجج. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

لج البدء أ قدم تالشـــ ر  ل  عـــ،دي  بـــ ريا عـــ،دي الرئ،سد 

 10 ضـــــرة دـــــا ب الجاللة الملك  مد تن ع،هـــــ     خل،فة عل  دعمت 

لدولة الم عــهــا د وهذا الدعم الالمحدود للهــلطة التشــري ،ة المتمثلة 

لج المجلس الوطنج ت رلت،ت مجلس الشــورى ومجلس النواب تإ الة هذا 

أ  يصـــــد  عل،ت المرعـــــوم تقانو  ل،قر من قبل هذا المجلس ال ريم و

جاللتت. نحن ن ،  دولة م عها  وقانو  تفضل ا   م تفضل المشرو  

ــك الــداعم ا  بر لهــذا التوجــت   15اإلدــــــــال ج لهــــــــ،ــدي جاللــة المل

الديمقراطجد والشــــــ ر مودــــــو   ل  مجلهــــــ م الموقر و ل  لجنة 

الش و  التشري ،ة والقانون،ة عل  هذا التقرير المفصل والشار  والمرلخ 

مرلقا  والدراعـــــــا  المقارنة ت،ن دعـــــــتور ممل ة البحرين  ل الت ت

ـ لم ـة. هذا الت ديـوالدعا ،ر ال ل،ج،ة وال رت، ـ ـ  ما عبقنج اإلخوة  ـ ل 

 20 لتشمليا ِ تجديدد لهناك دعا ،ر مد  دال ،ا  القضاء ال ه ري 

ها القضـــــــــاء و  وير ال ملةد  نشــــــــر اإلبـــــــــاعا  والفتند  ،ث منحت

و  الدولة لج  الة طوار  أو أ  ام ال ه ريد  ت  من ل،ر أ    

مة  ،ة أو جري لة أجنب مل الت اتر م  أي دو ها لتشــــــــ عرل،ةد  ما مد 

نة ال  م د لذا أعتقد أ  المجلس الموقر عــــــــ،والخ  نة أو ال ،ا ال ،ا



 

 19المضبطة       م5/3/2017 ( 31)           3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

تاإلجما  عل  هذا الت ديل الدعـــتوريد ل ن ما أ مناه عل  م الج و ير 

نورنا ت صــــــــوص هذا ال د  والشــــــــ و  اإلعــــــــالم،ة وا وقاف هو أ  ي

الت ديل: هل هذا الت ديل الدعــــــــتوري لت أ ر عل  ال دالة الجنائ،ة لج 

ــ  ـــ  رلمممل ة البحرين؟ لج رأيج أ  اإلجاتة عن ع الج هذا تالتفص،ل ـ

 5دايةد ـــراعيا وهـــا نبـــو  لنـــذا الت ديل ــــــ عت ـــتاإلجما  عل  ه تناـــموالق

 وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ا ي عبدالر من محمد جمش،ر. ب رياد  فضل 

 10 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

تداية أبــ ر لجنة الشــ و  التشــري ،ة  بــ ريا عــ،دي الرئ،سد 

ــديال   ــالت  ــة عل  هــذا التقرير الوا ــــــــح والوالج ال ــاص ت ــانون، والق

الدعــــــــتوريةد التج جاء  لج وقتها م  ا دياد ظاهرة اإلرهابد عــــــــواء 

 15شـ،يا أو من مل،شـ،ا  مدعومة مهـنودة من  ا  هذا اإلرهاب  رهاتيا داع

ن ام والية الفق،ت لج  يرا . الت ديال  جاء  داعمة للحقو  ول،هـــــــــت 

خارقة لهاد والقضـــــاء ال هـــــ ري ال ي تلف لج درجا   قا ـــــ،ت عن 

القضاء المدنجد وهو قضاء ن يت وم، ا ت هج عرعة التقا ج والحفاي 

 ة ا من،ةد ويجب عل،نا عل  ا من الوطنجد الذي هو من أولويا  ا جه

 20جم، نا أ  ندعم هذه الت ديال  الدعـــتوريةد    ال مل،ا  اإلرهات،ة لج 

 د ذا ها هج عمل،ا  عه رية خطط لها لج لرف عه رية ونفذ  

تواعـــــطة  رهات،،ن د رتوا  دريبيا عهـــــ رييا لذلك جاء  هذه الت ديال  

 لج وقتها ويجب عل،نا جم، يا دعمهاد وب ريا.
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 :ــــــــــــسالرئيـــ

يهــــرنج أ  أر ب تاتنائنا طلبة مدرعــــة طار  تن  ياد بــــ رياد  

اإلعدادية للبن،ن وم لم،هم لج مجلس الشــــــــورىد م  دين أهم،ة هذا 

نب ال ملجد والتج  جا تال نب الن ري  جا النو  من ال يارا  التج  رتط ال

 5 من خاللها يتم االطال  عل  عـــ،ر ال مل،ة التشـــري ،ة تممل ة البحريند

م برين عن ج يل بــــــــ رنا لما  قوم تت و ارة الترت،ة والت ل،م و دارة 

المدرعـــة من  نهـــ،خ لتهـــه،ل هذه ال يارا د  ما ال يفو نج أ  أبـــ،د 

بة  نائنا الطل تالرعاية واالهتمام اللذين  ول،هما و ارة الترت،ة والت ل،م  ت

 و هــــــــ ،ر  ل اإلم ان،ا  لهم من خال  ال يارا  الم،دان،ة التج من

 10خاللها يتم الت رف عل  عـــــ،ر ال مل،ة التشـــــري ،ة لج المجلسد متمن،ن 

لهم دوام التول،خ والنجا د لح،ا م ا  لج مجلس الشـــــورى. نوادـــــل 

 دال  جاعم ال ايد. تا خ ج فضلاآل   عطاء ال لمة لطالبج ال الم. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 15تداية أ وجت تالشـــــــ ر الج يل  ل   بـــــــ ريا عـــــــ،دي الرئ،سد 

 مالئج و م،ال جد الذين   لموا لج هذا المشــــرو  تقانو  ت صــــوص 

الت ديال  الدعــــتوريةد و ناءهم عل  عمل اللجنةد وت ادــــة أننا   مدنا 

أ  ي و  هناك  فصـــــ،ل أ ثر لج التقرير و ذلك لج المرلقا  تما 

الدعــــــا ،ر ت رنتتومقايت،ح لـعضــــــاء االطال  عل  الت ديل الدعــــــتوري 

 20المقارنة عل  مهـــــــتوى المنطقة. أبـــــــ ر ا ي ل اد الحاجج جديا عل  

ـ وأنا أعرف أنت ـالج و ير ال ـع التد ورلم أ  اله ا  موجت  ل  م  د  ـ

ع،ج،ب عنت تا ثر مما طلب ا ي ل اد ــ لإننج أود القو     جم،  من 

ة ال  ل،ا  حد وا لج هذا المشـــــــرو  ن روا  ل  أمر وا د وهو المصـــــــلح

للدولةد ووجود مثل هذه ا عئلة هو ما نرلب لج عماعت عندما نتحدث 
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عن   ديال  دعــــــــتورية. من تادر  ل  التطر   ل  الت ديل الدعــــــــتوري 

و تب عنتد نقو  لت  ذا  انت هذه ال تاتا   تناو  جوانب قانون،ة 

أو اعتفهارا  أو أعئلة عن الضمانا  لهج محل  قديرد ويجب اإلجاتة 

صة أو الم تص،ن ن هذه ا عئلة من الهلطة التشري ،ة أو الجهة الم تع

 5لج هذا الجانبد وأما ال تاتا  التج نا  عن هذا  من لقهاء القانو 

اال جاه ــــ وال ن لم ما الجهة أو المصلحة التج   دمها ــــ لهذا هو الفر  

ت،ن الهـــ ا  وت،ن المحور. ألضـــل ا عـــئلة هو عـــ ا  ا ي ل اد الحاجج 

ل،ما يت لخ تال دالة الجنائ،ةد وهج التج يتم عن طريقها  ق،،م أي دولة 

أو عل   المدنج انتد عواء  انت القض،ة  ن ر عل  مهتوى القضاء 

 10مهــتوى قضــاء  خر م تص لج جانب أو نو  من القضــايا التج اختصــها 

تت المشــــر   الدعــــتوري أو المشــــر   ال اديد لالتق،،م ي و  عن طريخ 

ه الضمانا ؛ نحن لج البحرين درنا نهت يد لج ال دالة البحث عن هذ

ــالجنائ،ة ونتطور ل،هاد وال نمان ــ مـ ـــ ــ تاعتمرار ـ ـــ ــ  ـ ــن أ  نـ ــرل  مهتـ وى ـ

ــاد والمقررة دول،يــا تموجــب   حق،خ ال ــدالــة الجنــائ،ــة المقررة بــــــــرعي

ا التج نصــــن ها نحن من خال   شــــري نا   15اال فاق،ا  واإلعالنا د وأيضــــي

الجنائ،ة  تمثل لج أ  يح   الشــ ص تمحا مة عادلة الوطنج. ال دالة 

ـ وأ   ـ وهذا موجود لدى القضاء ال ه ري ـ أمام جهة قضائ،ة مهتقلة ـ

يتم الت امل م  الشــ ص عل  أ  ا دــل  والر قرينة البراءة ل،ت ومن  م 

ي ضــــــــ  للتحق،خد ويملك  خ الدلا  عن نفهــــــــتد ويملك  خ  و ،ل 

 20 امل ا دلة التج وجد   ـــــــــده  محامجد ويملك  خ أ    رض عل،ت

واال هاما  الموجهة  ل،تد تاإل ـــــــالة  ل  أ  ي و  لت الحخ لج الط ن 

ا   ضــــــ   عل  الح م لج  ا  دــــــدور   م لج بــــــانتد  م أيضــــــي

ا   ام الصـــــادرة لرقاتة محا م  م،،    و  م تصـــــة تمراقبة هل 

قام القضــاة تتطب،خ القانو  لج الح م الصــادر من عدمتد و ل هذه 
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آلل،ــا  متوالرة؛ و ت  لج  ــا   ونهــا متوالرة لــإننــا نريــد أ  ن مــل ا

ا عل   طويرهاد وهذا يتا   من خال  ال مل تاعــتمرار عل   دريب  أيضــي

القضـــــــــاة؛ ولن يترل  القضـــــــــاة عن التدريب لج مجا   حق،خ ال دالة 

الجنائ،ةد لن يترل وا عن التدريب عل  أدــــــــو  المحا ما  والتحق،خ 

ــوجم ــال د وقد بهدن  االعتدالـ ــا عـ ــ عـ ـــ ــدة أ  ام ـ ــواء عل  مهتـ  5وى ـ

ال  ـــا م تبطـــها المحـــت ل،ـــري ــــــ   مـــادي أو ال ه ـــالقضاء ال 

الح م تهبب تطال  اإلجراءا  ول،س تهبب ار  اب الف لد لالقضاء 

البحرينج أخذ تالم اي،ر الشــ ل،ة وأخذ تالم اي،ر المو ــوع،ة لج ا با  

بة  ل  الجها  الم ن،ة تهذا التطب،خ عواء قوة اإلجراءا  القانون،ة. تالنه

 10دلا  البحرين أو الحرس الوطنج أو و ارة الداخل،ةد يبق  عل،ها أ   ن ر 

 ل  من ومتها لج مجا  القضـــــاء ال هـــــ ريد و ،ف يتم ال مل عل  

الضــــــــمانا د  والر  طويرها و جويدها تما ي فل جودة المحا ما  و

ختصـــاص وتحهـــب طب، ة  لك قد ن و   ررنا مهـــالة أنت تح م اال

نا ال نت لم عن مر  بهاد و نما نت لم عن طب، ة  لك  الجرائمد لإن

 15الجرائمد عـــواء عل  المهـــتوى المحلج أو لج  الة امتداد االختصـــاص 

الم انج تموجب ا فاق،ا   نائ،ةد نحن نت لم عن الف ل ذا ت. وأريد 

ا أ  أ ـــــــ،ف أننا لج هذا الجانب ن مل ل الي عل  أ  يتم  طوير  أيضـــــــي

القوان،ن ال ادــــــــة الم ن مة مت  ما اعــــــــتدع  ذلك التطويرد ومت  ما 

اعـــــتدع  الت ديل التشـــــري ج أو  ت   دـــــدار قانو  مت امل لج هذا 

 20الشــــا د وقد   تلف المهــــتويا  التج  مس قوة دلا  البحرين أو  مس 

الحرس الوطنج أو  مس و ارة الـــداخل،ـــةد ول ن لج النهـــايـــة المراد 

 ماية مصـــــــالح الدولة ق،قت من هذا الت ديل الدعـــــــتوري هو تالف ل  ح

،ا و ها و م ةيا مال  ل لةد  ةيامواطن، يا من ومة خل،ج،ة مت ام أيضــــــــ

 وب ريا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ب رياد  فضل ا ي جم ة محمد ال  بج. 

 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 5والشـــ ر مودـــو   ل  رئ،هـــة اللجنة.  بـــ ريا عـــ،دي الرئ،سد 

تهـــم ا  الر من الر ،مد الحمد   رب ال الم،ند والصـــالة والهـــالم 

عل  خ،ر المرعــــــل،ن نب،نا محمد عل،ت وعل   لت ألضــــــل الصــــــالة وأ م 

التهــــل،م. م الج الرئ،سد ال ي ف  عل  أي مط ل  عل  الشــــا  البحرينج 

  البحريند تاعتباره الدور المنو  تالقضــــــــاء ال هــــــــ ري لج قوة دلا

 10جها يا قضـــائ،يا مهـــاوييا لـجه ة القضـــائ،ة ا خرى لج الدولةد  ما ال 

ي ،ب عنا الدور الذي قام تت القضــــــــاء ال هــــــــ ري خال   عال   الة 

الهــــالمة الوطن،ةد  ،ث أ بت أنت قضــــاء عل  درجة عال،ة من التطورد 

أ فا  علميا تا  القضــــــــاء ال هــــــــ ري لج قوة دلا  البحرين ي د  من

ا جه ة القضـــــــائ،ة ل،س عل  المهـــــــتوى المحلج لحهـــــــب و نما عل  

ا لج ظل الضــــــمانا  التج   15المهــــــتوي،ن اإلقل،مج وال رتجد وخصــــــودــــــي

ي فلها هذا القضــــــاء للمتقا ــــــ،ن أمامتد وتا خص مح مة التم،،  

 105ال هـــ رية. وت صـــوص الت ديل الدعـــتوري للبند )ب( من المادة 

إنــت يــا ج لج  طــار  طوير المن ومــة من دعــــــــتور ممل ــة البحرين لــ

القضــــائ،ة ال هــــ رية لج  ل من قوة دلا  البحرين والحرس الوطنج 

 20وقوا  ا من ال ام من خال    ا ة المجا  مهتقبالي إلجراء الت ديل عل  

قانو  القضــــــاء ال هــــــ ري تح،ث يمتد اختصــــــادــــــت  ل  ن ر ت   

جها  ال هــ ريةد الجرائم اإلرهات،ة التج يق  من مر  ب،ها   ــرار تال

مثل الجرائم التج  ق  عل  منشـــــو  الجها  ال هـــــ رية أو أعـــــلحتها 

وذخائرهاد أو الجرائم التج  تضــــمن اعتداء عل  منتهــــبج هذه الجها  
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ال هـــ رية تهـــبب ق،امهم تاعما  وظائفهمد وتالتالج لإ  هذا الت ديل 

الدعــــــــتوري يهدف تالدرجة ا ول   ل   ماية ه،بة ومصــــــــالح ا جه ة 

ل ه ريةد  ل  جانب أ  القضاء ال ه ري هو أ ثر مرونة وعرعة ا

لج  جراء المحا ما  ت صــــــوص هذا النو  من الجرائمد وتما يحفه 

 5خصـــودـــ،ة الجهة ال هـــ رية والهـــرية ل،هاد و ،ث    لجنة الشـــ و  

التشـري ،ة والقانون،ة قد والقت عل  الت ديل الدعـتوري من  ،ث المبدأ 

قر  ل  التصـــويت تالموالقة عل،ت لما يحققت لإننج أدعو مجلهـــ م المو

هذا الت ديل من  ماية لـمن واالعــــــــتقرار لج ممل ة البحريند و   

عــدديا ل،س تقل،ــل من الــدو  ا وروت،ــة أجر    ــديال  عل  قوان،نهــا 

 10 لمحارتة اإلرهابد وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ب رياد  فضلج ا خت جم،لة علج علما .  

 

 15 ميلة علي سلمان:العضو ج

الدعتور مثل التشري ا  ا خرى يم ن  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

أ  ي ضــــــ  للت ،،را  والت ديال د وهذا ا مر  تبناه لالب،ة الدو  ولقيا 

للمقتض،ا  وال روف التج  مر تها هذه البالد. ال،وم ــــــ م الج الرئ،س ــــ 

  ا خرى ال ــالم  لــت ينتف  لمحــارتــة اإلرهــابد والبحرين مثــل الــدو

 20إلرهاب والقضـــــــــاء عل،ت أو عانت  ث،ريا من اإلرهابد ومحارتة هذا ا

 تطلب عدة  جراءا  منها أ    و  لدينا ت ن،ة  شــــري ،ة قوية  الحد منت

لمحارتة هذه الجريمة ال ط،رة. نحن ي م ن أ  نتهــــــاء  لماذا لج هذا 

 الوقـت تـالـذا  يتطلـب ا مر الت ـديـل الـدعــــــــتوري ل،مـا يت لخ تقوان،ن

القضــاء ال هــ ري وا من ال ام والحرس الوطنج؟  ق،قة ا مر أننا  ذا 
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رج نا  ل  قانو  الهــلطة القضــائ،ة لج المادة الثالثة لهــنجد أنها  قو  

   المحا ما  علن،ةد وهذا م ناه أ  هذه المحا ما  ي هــــــــمح أ  

يحضــــــــرها ال امة عــــــــواء من ا لراد أو المحام،ن أو ل،رهم ممن لهم 

 ل،س لهم أي عالقة تهذه القضــــــــايا؛ والقضــــــــايا اإلرهات،ة ا صــــــــا  أو 

ــ وخص ـــ ـــ ــي ودـ ــا التج  هتهدف رجـ ــا  ا مـ ــن أو ا جهـ ــ ة ال ه ريـ  5ة أو ـ

ادةد ول،ها ال ث،ر من ا عرار ال ه رية ـــو  ــــــ ذا  طب، ة خـــالمنش

التج قد  تطلب   الة القضــ،ة  ل  التحق،خ واالعــتما  للشــهود أو ا مور 

قشـــــــــة ال براء ول،رهاد وعندما نطر  هذه الم لوما  ا خرى مثل منا

وا عرار ال ه رية أمام ال امة لال بك أ  لج ذلك   راريا تالمصالح 

 10ال  ل،ا للدولةد و ذلك المصلحة ال امةد لذلك لإ  طب، ة هذه القضايا 

ـ تحهب ـالـاء عه ري يحـا أمام قضـذه القضايـ تطلب أ    ن ر ه ـ ه 

ة الم لوما  التج عوف  طر  أ ناء مداولة القض،ة. من ومتت ــ عل  طب، 

هنـــاك   وف من أ  ي و  لج هـــذا الت ـــديـــل انتهـــاك للحقو  أو 

الضــــــــمانا  أو ال دالة الجنائ،ةد ونحن ت د مراج تنا لهذه الت ديال  

،ت ال مل لج  لدعـــــــــا ،ر ا خرى وما جرى عل ها م  القوان،ن وا  15ومقارنت

ت د مراج تنا نرى أ  البحرين و د الدو  التج  بنت مثل هذه الت ديال

ودـــلت  ل  درجة متقدمة جديا ل،ما يت لخ تالقضـــاء ال هـــ ريد ونقو  

نا  الموجودة لج ممل ة البحرين ل،ر موجودة لج  ما نة    الضــــــــ أما

ا   الدو  ا خرىد البحرين ودــــلت  ل  مرا ل متقدمة جدياد وخصــــودــــي

 20ــــــ أ  هناك درجا  ونج لج الحديث ـــوة الذين عبقـــل اإلخـــــــــ مثلما  فض

 قاضم متما لة م  المحا م المدن،ةد  ،ث يوجد محا م أو  درجة 

ومح مة االعــــــــتئناف ومح مة التم،، د ويم ن لج  الة وجود أي 

خطا لج الح م الط ن عل،ت تالتم،، . تاإل ـــــالة  ل  أ  هذا الت ديلد 

أو أي   ديل عل  قانو  ا من ال ام أو القضـــــــاء ال هـــــــ ريد تطب، ة 

 25ا  عـــوف ي  رض عل  الهـــلطة التشـــري ،ةد والهـــلطة التشـــري ،ة هج الح
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الضامن ا عل د هج الرق،ب الذي عوف يراقب  ذا  انت هناك ببهة 

دعــتورية أو  ذا  ا  هناك أي نص عــوف ي دي  ل  انتهاك أي  خ من 

 قو  المتقا ،ند  ل الضمانا  متوالرة لج المحا م ال ه ريةد 

ه الضمانا  ت د الت ديل و نما نتحدث عن ونحن ال نت لم عن  والر هذ

 5وجودها اآل د وعن الو ـــــــ  الحالج لج المحا م ال هـــــــ ريةد نحن 

نحضـــر ونتقا ـــ  أمام القضـــاء ال هـــ ريد والضـــمانا  متوالرة من 

مر لة التحق،خ  ل  مر لة المحا مةد انتهاء تالط و  التج  ط ن عل  

وجد من يدال  القضــاياد و ت  لج  الة  و  الشــ ص المتقا ــج ال ي

عنت لج الجنايا  لإ  القضـــــاء ال هـــــ ري يقوم تانتداب محامم للدلا  

 10عنتد أي أ  الضــــمانا  موجودة مثل القضــــاء المدنجد وال يوجد هناك 

أي مهاس ــ أو   وف من المهاس ــ تال دالة الجنائ،ة لج  الة الت ديل 

لة  ل  عل  القوان،ن التج عـــوف  لحخ تهذا الت ديل الدعـــتوري. تاإل ـــا

أننا لدينا المح مة الدعتوريةد وهج من الضمانا  لج  الة وجود أي 

م الفة دعــــــــتورية لج القوان،ن التج عــــــــوف   رضد وهج الضــــــــامن 

 15ا  برد وعـــوف  شـــ ل مراقبة لجم،  القوان،ن التج عـــوف   طبخ لج 

المهتقبل. وأنا أرى أ  هذه الت ديال  لن  مس ال دالة الجنائ،ةد ول ن 

 الحــاجــة  ل،هــا لج هــذه المر لــة التج  مر تهــا البحرين نحن لج أمس 

والمنطقة تشــــــــ ل عامد وهذا مطلب دولجد والبحرين ملت مة تموجب 

اال فاق،ا  والم اهدا  تا    و  بـــري يا أعـــاعـــ،يا دول،يا لج محارتة 

 20 اإلرهابد وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ة و ير ال د  ب رياد  فضل م الج الش،خ خالد تن علج    خل،ف 

 والش و  اإلعالم،ة وا وقاف. 

 25 
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 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

أود أ  أج،ب عن الهـــ ا  الذي طر ت  بـــ ريا عـــ،دي الرئ،سد 

ا عل   وج،ت هذا اله ا د  ع ادة ال ضو ل اد الحاججد وأب ره أيضي

   الهــــــ ا  يدل نج لج  جاتتها  ل  محاولة اإل اطة ت ل المو ــــــو  

 5مت لخ تالت ديل الدعتوري. للدخو  لج هذا ا مر أقو     ال ل متفخ ال

تل  قا ها ج،  ن امج ي ية التج ي و  ل، ،د عل  أ  مفهوم الحرب التقل

ج،شيا ن ام،يا  خر لم ي د موجوديا اآل  تش ل يومج أو بهري أو عنوي 

أو  ت  عقدي لج الهـــــــــا ةد  ،ث  طور مفهوم الحرب من الج،و  

ولج لترة من الفترا  لدخو  لج مفهوم  رب ال صـــاتا  التقل،دية  ل  ا

 10 ل   روب اعـــتباق،ة لج نهائ،ا  الحرب ال الم،ة الثان،ةد و انت   تبر 

ــة أخرى من دو  أي مبررد و     ــة   تــدي عل  دول جريمــة عــدوا د دول

من م،ثـــا  ا مم  51 ـــا  الب   يجـــد لـــذلـــك مبرريا  حـــت المـــادة 

ه ءك  واجت عمالي عهــــــــ رييا من ميا وراالمتحدةد  م  طور ا مر  ل  أن

دولةد ولالبيا ما  ر  بت من ما  ومل،شـــــــ،ا  تاوامر هذه الدولةد هذه 

 15 رب موجودة وقائمة وعمل عه ري وا حد وال مراء ل،تد  ذا  انت 

وراءه دولة لهو ي تبر جريمة عدوا  مر  بة من هذه الدولةد وهذه هج 

 ــــــــو  لل،رج   ل  أ  ام أدوا هاد ومن يريد أ  يرج  لج هذا المو

مح مة ال د  الدول،ة لج قضــــ،ة ن، ارالوا ونام،ب،اد  ،ث أقر  أ  

لشــــــ،ا  من دولة  جاه دولة أخرى ي تبر عمالي من أعما  ،اعــــــت ال  الم

 20ال دوا د  ذ  نحن لدينا م،ل،ش،ا  مهلحة  قوم ت مل عدائج عه ري 

االر با   ل،ر من مد ول،هــــت لديهم ق،ادة مهــــ ولة أو أي نو  من أنوا 

ــا  لهــــــــنجــد أ  أ بر  ــا  ل  التهــــــــ ،ن، تقوان،ن الحربد و ذا رج ن

االنتها ا  خال  هذا ال قد  انت من قبل م،ل،شـــ،ا  مهـــلحة عـــواء 

عـــالل،اد لم   ن الج،و  من يقوم تهذا تل  قوم تت ولج رواندا أو يول
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جماعا  وم،ل،ش،ا  قد   و  ت   الدو  وراءهاد وتالف ل  بت ذلكد 

االنتها ا  هج جرائم لم   ن م رولة وعرلت لج هذا ول ن أللب 

الوقت مثل الحمل القهريد  ذ  نحن ال نت لم عن محا مة عه ري 

ومحا مة مدنجد تل نت لم عن قضـــــاء يحا م عهـــــ رييا ويحا م 

 5م تدييا يقوم تاعما  قتال،ة تشـــــــ ل ل،ر قانونجد وأنا أرتا أ  يهـــــــم  

ن أ  ي و  ل،ها مدن،يا عه رييا؛    هذا الش ص لج مر لة ال يم 

وال يرق   ل  أ  ي و  عه ريياد هذا الش ص يهت ل اإلرهاب تدو  

أي وا   أخالقجد دخلنا لج  روب الج،ل الرات  وهج  روب الالدولةد 

ال   رف من الذي يقوم تذلكد ولج ذلك من ال در وال هــة والتهديد ما 

 10ة  هتط،  أ  ي يد عل  مهالة الحرب الن ام،ة التج ل،ها ج،و  مه ول

 ضــــــــ  هدنة وقواعد  ن م قواعد االبــــــــتباك وهج من مة تالف ل لج 

ا فــاق،ــا  دول،ــة.  ذا ن رنــا  ل  هــذا لنحن نت لم عن أ  القــا ــــــــج 

الطب، ج لج هذه المهـــــالة هو القضـــــاء ال هـــــ ريد وهذه قناعة وأنا 

أمام قضـــــــــاء ل،س  عد  أخوف ما لدي أ  ي اقب مدنج تاعتباري و ير

ا  قضــاءه الطب، جد ــــــــــ  ما أ  أخوف ما لدي أيضــي  15ومن هذا المنطلخ ـ

هو أ  ي اقب ب ص م تدم أمام القضاء المدنجد وهو يجب أ  ــــــ نفهت 

ي اقب أمام القضاء ال ه ريد القاعدة هج نفههاد ال  وجد قاعد ا  

  الف   داهما ا خرىد من يقوم ت مل عدائج عـــواء  ا  منتم،يا  ل  

مموالي تاعم الدولة ــ دولة أخرى ــ أو  ل،ش،ا  أو جماعا  وعواء  ا ،م

 20مهـــــــانديا منهاد و ت  من دو  وجود دولة أخرى ول ن هذه الجماعا  

ار  بت عمالي عه رييا ولها من التن ،م ما ي هلها  ل  ذلك؛ لإ  هذا 

يم ن اعتباره مدن،ياد هذه هج بر عمالي عهـ رييا ومن قام تذلك ال ي ت

ندما أ  لم عن القا ــــج الطب، ج الف رة من الت ديل الدعــــتوريد وع

لاعتقد أ  القا ج الطب، ج لج هذه الحالة هو المحا م ال ه ريةد 
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المحا م ال هــــــ رية لج البحرين.  ث،ر من ا عضــــــاء   لموا عن 

الضــــــــمــانــا  التج  توالر لج هــذه المحــا مــا د وت صــــــــوص هــل 

المحا ما  هناك علن،ة؟ ن م هج علن،ةد ما لم  قت  طب، ة الحا د 

  و  المحا ما  عــريةد  قدلك تالنهــبة  ل  القضــاء المدنجد و ذ

 5ينطبخ قانو  وول ن ا دـــــــل ال ام لج المحا ما  أ    و  علن،ةد 

و ق،قة وعن  جرتة ب ص،ة  ؛اإلجراءا   اماليد القا ج هناك قانونج

هم من أتد  القانون،،ن الذين ي رلو  ج،ديا م ن  الت امل لج الحاال  

،ة ولج  ا نائ هذه االعــــــــتث ال  الحرب والم هل،ن تشــــــــ ل رائ  لج 

المهــالةد وهذا  الم لن أقولت ه ذا تل يهــنده واق  موجود اآل  لج 

 10مو ـو  من هم القانون،و  الذين يضـبطو   يقا  ال مل القانونج تالنهـبة 

 ل  ال مل،ا  ال هـــــــ رية  ت  عل  مهـــــــتوى دو  مجلس الت او . هل 

م  م،،  عهـــ ري. هل يوجد يوجد اعـــتئناف؟ ن م. هل يوجد  م،، ؟ ن 

قانو   جراءا ؟ قانو  اإلجراءا  نفهــــت وت ل  ــــمانا ت مطبخ لديهم. 

 هنياد تقاء المادة الدعتورية الحال،ة التج يراد   ديلها تهذا الش ل ال 

 15ل،شـــ،ا   ا  وقو  أي ،يهـــمح للدولة تالت امل م  هذه الجماعا  أو الم

علن ا   ام ال رل،ة ل،س   أ اعتداء  ال تإعال  ا   ام ال رل،ةد و

  ي و  هناك اختصــــــاص  وعــــــ،لة  ماميا لمواجهة هذا ا مرد ول ن 

محدد تمقتضــ  القانو  للقضــاء ال هــ ري للت امل م  هذه الجماعا  

ل،شــــــ،ا  هو ألضــــــل ألف مرة من هذه المادةد ولج اعتقادي أ  ،أو الم

 20هذه المهـــــالة يجب أ    و  تهذا الشـــــ ل. ل،س لج أ  أعـــــهب لج 

فر  ت،ن اإلرهاتج والمدنج وال هـــــ ريد أعتقد أن م ألقت منج لج ال

ذلــكد ول ن مــا أرد  أ  أقولــت ال،وم لج ا خ،ر: لمــاذا القضــــــــــاء 

ال هـــ ري  ذ ؟ أوالي: هو ا لهم لج طب، ة هذه ال مل،ا  ال هـــ ريةد 

طب، ة أي عمل،ة عهـــــ رية  قتضـــــج أ  ي و  القا ـــــج ملميا تطب، ة 
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عتداء عل  المدن،،ن وطب، ة التضـــــــررا  ال مل ال هـــــــ ري وطب، ة اال

ها ل،ما يت لخ ءال هــــ رية    وجد  وطب، ة ا عما  اإلرهات،ة ومن ورا

تتدريب مهلح ول،ر ذلك.  ان،يا: نت لم عن الهرعة والح م واإلنصافد 

الضمانا  موجودة لج القضاء ال ه ريد وأعتقد أننا يجب أ  ن و  

 5وما يحدثد عندما نت امل  أ ثر جرأة ودــــــــرا ة لج مواجهة اإلرهاب

م  ذلك هناك دعــــــــتور يت،ح لنا الت امل تهذاد  م هناك قانو  يب،ن ما 

هج الجرائم التج عــــتق   حت اختصــــاص القضــــاء ال هــــ ريد والتج 

ا م ادين ير  بو   ير  بها لن أقو  مدن،،ن ول ن عـــاقو  أبـــ ادـــي

د هذه أعماالي قتال،ة خار   طار القانو د هذا هو مفهوم هذا الت ديل

 10هج ال دالة الجنائ،ة التج نريد أ  نرعــــــــ ها لج هذا البلدد ل،هـــــــــت 

المهــــــــالة لمحا مة مدنج أمام القضــــــــاء ال هــــــــ ريد المدن،و  ال 

يحا مو  أمام القضــــاء ال هــــ ريد ول ن ما هو أمامنا هو النوع،ة 

التج ال  رق   ل  أ    و  عهــــــــ رية ول ن  قوم تاعما  تالف ل ال 

 أعما  وجرائم  د اإلنهان،ةد وب ريا. يم ن ودفها  ال تانها

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

لانم تن لضل البوع،ن،ن و ير ب و   ا يب رياد  فضل ع ادة  

 مجلهج الشورى والنواب. 

 

 20 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

اعت ماالي لإليضا  الذي أدل  تت م الج  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

ا لما عــرده من  و ير ال د  والشــ و  اإلعــالم،ة وا وقافد واعــت الدــي

ـ وأعتقـ ،ث،ا د أعتق ـ ـ أ  المدنج الذي ـد أ  المجلس يتوالـد  ـ خ م ج 

يحمل عــال يا ويهــتهدف ا لراد والمنشــو  ال هــ رية لم ي د مدن،ياد 
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ال الم  لت هو اإلنهـــا  ال ادي المدنج تحهـــب نصـــوص الدعـــا ،ر لج 

ـــــال  واعتهـــن دو   مل عـــالت مـــارس أعمـــالذي يم ـــــ عن قصد ــــ ـ داف ـ

ا لراد والمنشـــــو  ال هـــــ ريةد عندما ير قج  ل  هذه الفئة وهج لئة 

 مل الهــال  واعــتهداف الرجا  والمنشــو  ال هــ رية؛ للم ي د مدن،يا 

 5ال د  والشـــــــ و   يحا م أمام المحا م المدن،ة.  فضـــــــل م الج و ير

اإلعـــــالم،ة وا وقاف وت،ن تالتفصـــــ،ل هذه النقطة ورتما أرد  لقط أ  

أعـــت لص منها خالدـــة وهج أنت لم ي د مدن،يا يحا م أمام المحا م 

المدن،ةد والمدن،و  يحا مو  دعــــــــتورييا أمام المحا م المدن،ة ذا  

ج االختصـــــــــاص لقط ال ل،رد أما هذه الفئة التج لم   د مدن،ة  نما ه

 10ل،شــ،ا د لال يم ن ودــفها تال هــ رية وال تالمدن،ةد وأعتقد أنها ،م

ار قت  ل  مر بة أعــــوء من ل،رها وهج مر بة اإلرهابد و ما  فضــــل 

 ث،ر من اإلخوا  أ   ث،ريا من الدعــــا ،ر ال رت،ة والدعــــا ،ر لج دو  

ال الم  قضـــــــج تا  ي امل ويحا م اإلرهاب أمام محا م اختصـــــــاص 

 محا م مدن،ةد وب ريا. عه رية ول،س أمام

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ب رياد  فضلج ا خت الد تورة عوعن  اجج  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 20   قوة دلا  البحرين والحرس الوطنج  بــــ ريا عــــ،دي الرئ،سد 

وقوا  ا من ال ــام هج الــدر  الحصــــــــ،ن للوطن والتج  ــذود عن أمنــت 

وال  قتصــر  منج ا ت و ،اة المواطن،ن والمق،م،ن ل،ت.واعــتقراره و ماية 

الواجبا  التج   لف تها هذه ا جه ة داخل ممل ة البحرين تل  نها 

  ت دى ذلك  ل  مهـــــــــاهما  ل الة لج الجهود الدول،ة وال ل،ج،ة لج
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م ـــالحـــة اإلرهـــاب الـــذي تـــا  يهـــدد وي ع   أمن ال ـــالم والمنطقـــة 

 الهــلم وا من الوطنج واإلقل،مج.خصــودــايد وذلك  لت ين  س عل  

وتالتالج ونت،جة لهذا الدور المشــــرف والمهم الذي  قوم تت هذه ا جه ة 

عما   رهات،ة لفة لج  ماية الوطن أدــبحت  ت رض  ال هــ رية الم ت

 5من مة تصــــورة مهــــتمرة  هــــتهدف  ،اة منتهــــب،ها من  ــــبا  وألراد 

   هذا النو  من  و ذلك  هــــتهدف منشــــو ها و ل،ا ها الم تلفة. و ،ث

ــة والقوان،ن  ــا للم ــاي،ر ال ــالم، ــة ولقي الجرائم ي ــد من الجرائم اإلرهــات،

الم مو  تها لج ممل ة البحريند ا مر الذي يتطلب   الة مر  ب،ها 

 ل  القضاء ال ه ري لج  ل من قوة دلا  البحرين والحرس الوطنج 

 10ائم والتج قــد وقوا  ا من ال ــامد الــذي يتول  ن ر هــذا النو  من الجر

 تطلب نوعيا من الهــــــــرية والمرونة والهــــــــرعة لج الت امل م هاد وتما 

يحفه لهذه ا جه ة ال هــ رية عــالمتها وأمنها وتالتالج عــالمة الوطن 

وذ ر  المذ رة التفهــ،رية تصــورة وا ــحة التالج:  .وأمنت واعــتقراره

لقد تا  من الضـــــروري أ   وا ب المن ومة القضـــــائ،ة لج دعـــــتور »

 15ل ــة البحرين  حق،خ ال ــايــا  وا هــداف المشـــــــــار  ل،هــا من خال  مم

( تفقرة جــديــدة ل،متــد 105اعــــــــتبــدا  نص البنــد )ب( من المــادة )

اختصاص القضاء ال ه ري ل،شمل الجرائم التج يحددها القانو  وتما 

يحقخ الحفاي عل  عـــالمة وه،بة ومصـــالح  الة ا جه ة ال هـــ رية 

جرائم الماعـــــــة تالجها  ال هـــــــ رية لج الممل ة.  ما أ  طب، ة ال

 20 ج ل من القضـــــاء ال هـــــ ري أ ثر مرونة وعـــــرعة لج الت امل م ها 

وتما يحفه للدولة أمنها وعــالمتها  د حق،قيا ومحا مة لج أقصــر وقت

ويتضـــــح مما عـــــبخ أ  هدف الت ديل هو  ماية الوطن . «واعـــــتقرارها

ا من  وأمنــــت واعــــــــتقراره لج المقــــام ا و  من الجرائم التج  هــــدد

وأ  ذلك  لت عــــــــوف يتم من خال  القوان،ن المن مة د واالعــــــــتقرار

 25الختصــــادــــا  القضــــاء ال هــــ ري لج ا جه ة المذ ورةد  ،ث    
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( من الدعــــــــتور ولقيا للصــــــــ، ة الواردة لج 105البند )ب( من المادة )

مشــــــرو  الت ديل يح،ل ا مر ترمتت  ل  المشــــــر  الذي عــــــ،تول  ولقيا 

لدعــــــــتور ها  ن ،م هذه الختصـــــــــادـــــــــا ت ا ية واإلجراءا  الم مو  ت

لا مر لج نهاية المطاف منو  تالمشــــــر  لج  ن ،م  .االختصــــــادــــــا 

 5اختصـــــادـــــا  القضـــــاء ال هـــــ ري ولقاي لـهداف التج جاء تها هذا 

الت ديل الدعــــــــتوري وتما يحقخ مصــــــــلحة الوطن والحفاي عل  أمنت 

لشــــــــ و  وعطفيا عل  ما  فضــــــــل تت م الج و ير ال د  وا .واعــــــــتقراره

اإلعــــــالم،ة وا وقاف لإننج أؤ د أ  الت ديل الدعــــــتوري الذي أمامنا 

عوف يت،ح للقضاء ال ه ري محا مة  ل من ي تدي عل  ا لراد أو 

ـــــ  ،ث     ــ عواء  ا  عه رييا أو مدن،يا ـ ـــ  10عل  المنشو  ال ه رية ـ

النص الحالج يقتصــر لقط عل  الجرائم ال هــ رية التج  ق  من ألراد 

ــدلــ ــد  ل  ل،رهمد أمــا قوة ال ــام وال يمت ا  والحرس الوطنج وا من ال 

الت ديل الدعــــــتوري الذي أمامنا لقد وعــــــ  اختصــــــادــــــا  القضــــــاء 

 ذا  ع،دي الرئ،سدلج يومنا الحالج.  ال ه ري لتنو  أعلوب اإلرهاب

 15لم نحفه من يحف و  أمننا ت د ا  عـــــــبحانت و  ال  ل ،ف نطالبهم 

يل الدعـــتوري   ديل جوهري ومطلب وطنج تحمايتنا؟! أرى أ  هذا الت د

ومطلب بـــــــ بج من  ل لرد يتمن  أ  ي ،  لج دولة  منة ومهـــــــتقرة 

ت ،دة عما نهـــم،ت ال،وم اإلرهاب. أعتقد أ  هذا الت ديل   ديل مناعـــب 

نا لج ذلكد ول ن أ من  أ   قد ن و   اخر هذا الوقتد و جديا لج 

ا  ل  من يطالب تإعــقا  ا  20لن ام أو أمور ال ،انة يمتد هذا الت ديل أيضــي

 د وب ريا.ال  م 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ب رياد  فضل ا ي دروي  أ مد المناعج. 

 25 
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 درويش أحمد المناعي: العضو

القضاء ال ه ري البحرينج  توالر ل،ت  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

 ل الضمانا  ولخ الم اي،ر الدول،ة. تاختصارد الت ديل الدعتوري جاء 

لحماية القوا  المهـــلحةد هم الهـــاهرو  عل  أمنناد  تشـــ ل أعـــاعـــج

 5وهو مطلب  رروي الجتثاث اإلرهاب من جذوره.    دعا ،ر ت   الدو  

ال رت،ة أخذ  تهذا النهج ومنها الدعــــتور المصــــري والدعــــتور ا ردنج 

والدعـــتور ال مانج والدعـــتور التونهـــج ول،رها من دعـــا ،ر دو  ال الم؛ 

ل  الت ديل    هذا مطلب بـــ بج من أجل لذلك أنا بـــ صـــ،يا موالخ ع

،ة عالم،ةد  ،ة  رهات  ثب،ت ا من وا ما . يوم أمس  م ا تشـــــــــاف خل

 10وعل،ت  جب محام تهم تناء عل   دوالشــــ ر مودــــو   ل  رجا  ا من

هذا الت ديل لال تفاي تهــــرية عــــ،ر المحا مةد لذا أنابــــد أعضــــاء 

  .ب ريالت ديلد والهلطة التشري ،ة اإلعرا  لج الموالقة عل  هذا ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ب رياد  فضل ا ي عاد  عبدالر من الم اودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

تهم ا  الر من الر ،مد والحمد  د  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

والصالة والهالم عل  رعو  ا  وعل   لت ودحبت ومن وااله وت د. لقد 

 20اتتــداء من ا خــت الــد تورة جهــاد الفــا ـــــــــل  ذ ر اإلخوة وا خوا 

أعـــــباب ومبررا  هذا الت ديل الدعـــــتوريد الذي أعتقد أنت  قرير وافم 

وبــــافم و افم. أريد أ  أت، ن أهم،ة هذا المو ــــو  من جهة  ان،ةد ا  

عـــــبحانت و  ال  خلخ ال لخ وهو لنج عنهمد وجاء عن نب،نا دـــــل  ا  

عبادي لو أ  أول م و خر م و نهـــــ م يا ... » عل،ت وعـــــلم أنت قا :
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وجن م  انوا عل  ألجر قلب رجل من م ما نقص ذلك من مل ج 

د لا  ال يضره ل ل ال بادد وم  ذلك بر  عبحانت القصاص. «ب،ئيا...

ال رب  ــانوا يقولو  قبــل ن و  القر  : )القتــل أنف  للقتــل(د لجــاء 

صَ ﴿ال د  اإللهج لقا  عبحانت:  اصِ  َ،َاةٌ يَا أ ولِج ا َل بَابِ وَلَ  م  لِج ال قِ

 5د وذلك منته  الر مة أ  ي  اقَب مجرم ويامن بــــــــ بد ﴾لَ َل َ  م   َت َق و َ

وأ  ي قضـــ  عل  خل،ة  رهات،ة لاعـــدة مفهـــدة و ن م تا من تالدد لذلك 

   ا  ل،   »جــاء عن عثمــا  تن عفــا  ر ــــــــج ا  عنــت أنــت قــا : 

ب   الناس ال  جدي ل،هم النصــــ،حة د ل«تالهــــلطا  ما ال ي   تالقر  

وال ال الم وال  ت  ال طفد  نما يقو مهم الهلطا د ولقد من  ا  عل  

 10هذه البالد تملك   ،مد وهنا نذ ر أنت عندما عــا  عمر ر ــج ا  

عنت ت د أ  واله و لفت أتوت ر ر ــــــــج ا  عنت تال اللة  ،ن جاء 

د «ل،نا له لل،ه القلبولج  ع» وا:د لقال«؟ما يقو  الناس»أدــحاتت: 

قلبج ر مة  قلوتهم خشـــ،ة منجد ومـ الحمد   الذي مـ»لقا  عمر: 

م   ل ما يقوي ه،بة الدولة و ل ما يدعم    نحن دد الحم«تهم

ــك نرى لقرتنــا من  ا من ويــدعم ا جه ة القــائمــة عل  ا مند وم   15ذل

تهم من أجل أولئك الرجا  ا تطا  ر متهم تالبالد وتاهل البالد و ضــح،

أمن الجم، د ومن أجل رخاء الجم، . هناك عبارة مشــــهورة  قو : )عند 

الضــرورة يبا  المح ور(د أو )الضــرورا   ب،ح المح ورا (د وذلك أ  

الدين  لت جاء تا  امت لحماية الضــــــــروريا  ال مس للناسد وهج: 

 20 ـــــرورة الدين والنفس والنهـــــل وال قل والما د ومن أجل الحفاي عل  

أ  يق  لج  إلنها   ذا أداتت الضرر لج   داهالضرورا  يجو  لهذه ا

المح ورد وذلك لق،مة عقل اإلنها  ونفهت ونهلت ودينت ومالت وعر تد 

لذلك يجب أ    و  هذه القوان،ن لحفه هذه الضــــــــروريا  ال مس 

للناسد وأعتقد أننا ال نحتا   ل  أ  نجتهد لج المبررا ؛    المنتقدين 
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أمري ا عندما أراد  أ   .قانو  و  الفت مت  بـــــــاء جهتا   صـــــــن  ال

ــل  ــامو وال رب ي ، ــدن،ــا دــــــــن ــت جوانتــان   ر  عن  ــل قوان،ن ال

ل،ند ل،نت ر أمنيا من روعــــــــ،ا مثالي التج  صــــــــب النار عل  أهل اتم ،

 نها هج من  «الف،تو»عورياد و ذا جاء مشرو  لمن  الط،را  اعت ملت 

 5ل،ن لهذه الجهة لن  هـــــــا  ا ،يحر  البالدد وه ذا ال رب ي ،ل تم

عنا  ذا اختل أمنناد وال الجها  ا خرى التج  ريد أ    ذب و شـــــو  

عل   ل  نجا ا ناد ولـعــف هم الذين ي دعمو  من قبل تالد  هــت دم 

ـ لج  ـ التج  هت مل لبناء المبانج ولتش،،د الجهور والطرقا  ـ الرال ا  ـ

  بنخ المواطن،ن لج الطرقا د وبتا  ت،نهماد

 10ل،س الصح،ح  ذا مش   المق د    لال   ر ن تذ رنا م  ذ رهم  

لاقو  ما قلنا: قو رجا  ا من. ولرجا  ال د  نقو  ال لمة التج قلناها 

ـ قلنـلبطل البحرين المش،ر القائد ال  ـ ـ: )عر لال ـام  ـ اها لت ونقو  لهم 

ــا  قرأ من  ــا  نه ــا قلن ــارة  م ــا هــذه ال ب ــك الفرس(د واخترن ــا ت  ب

الجهت،ند أي من أي وادم   ونو  عــــــــن و د و فه ا  الجم، د 

 15 وب ريا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ب رياد  فضل ا ي اله،د  ،اء يح،  الموعوي. 

 

 20 السيد ضياء يحيى الموسوي: العضو

تالطب  هذا المشــرو  يصــب لج خدمة  بــ ريا عــ،دي الرئ،سد 

ا أننا لج  الة اعــــتثنائ،ة  ،ث نمر تمنطقة مل،ئة  البحريند وخصــــودــــي

تــالحرائخد لــالبحرين ل،هــــــــــت تم    عمــا يحــدث لج ال ــالم ال رتجد 

ا ت د ما يهم  الرت،  ال رتج الذي أ بتت التجرتة أ   ل تلد  وخصودي
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دخل ل،ت ما يهـــــم  الرت،  ال رتج دـــــن  ل،ت الفو ـــــ  التج  هـــــم،ها 

أمري ا الفو ــــــ  البناءةد وقد وجد  اإل صــــــائ،ا  التج  شــــــ،ر  ل  

من مل،و  قت،لد و رتو ال هـــائر المال،ة عل  مائة مل،ارد   ـــالة  أ ثر

مل،و  الجلد هذا ما أراده الرت،   14 ل  أ  عدد الالجئ،ن أ ثر من 

 5ال رتجد ولم يهتثنِ أ دياد ان ر  ل  لبنا  و ل  ما  لت  ل،تد الدولة ت د 

 أ  عابـــــــــت  الة من الرخاء  حاو  اعــــــــت ادة ه،بتها قط ة قط ة لج 

من ا طرو ا  أمام اإلعـــالم الهـــ،اعـــج تشـــت  دـــورهد ول ن  ث،ر 

(it's too late ما يقولو د ل نها لج محاولة العــــــــت ادة ه،بة  )

الدولة. ان ر  ل  ال،من أيضياد الحرب ل،ها هج محاولة لضرب ال ادرة 

 10اله ودية ــــــــ ت ل و و  ــــــــ وهذه الحرب هج  رب نفوذ للودو   ل  

لهـــــنا ألالطون،،ند ون ،  لج ال،و وت،ا ال ل،جد نحن لهـــــنا هالم،،ن و

وا  المد الهــــ،اعــــة  حتا   ل  أرقام وواق د دعونا نضــــ  النقا  عل  

الحروفد نحن لنا مصـالحنا الوطن،ة وأي دولة  ت رض  ل  اخترا  أمنج 

عهــــــــ ري وما  ل  ذلك لهذا تداهة لدو  أخرىد لقد وجدنا ال ل،ة 

ا نو  التج ا تشــفت لج ال ويت. وانبثخ لنا ما ت  15 د الرت،  ال رتج أيضــي

ا لج البحرين  من خل،ة لإلخوا  المهــــــلم،ن لج اإلمارا د و دث أيضــــــي

نا أعتبرها الل نة التج  ونذ ر ما جرى لج  لك الفترة ال صــــــــ،بةد وأ

م و ل  ال،وم ندل  ا قهـــــا  والفوا ،ر الهـــــ،اعـــــ،ة 2011أدـــــاتتنا لج 

ا الفوا ،ر الهــــ، ولوج،ةد  لال ث،ر من ألراد والفوا ،ر الدين،ةد وأيضــــي

 20المجتم  ي انو   الميا نفه،ة تهبب ددما  م تلفةد ددما  ل ريةد 

دــــدما   قال،ةد دــــدما  نفهــــ،ةد دــــدمة أمها د دــــدما  تشــــت  

الصـــــورد ما هو الحل؟ هذا القانو  هو نو  من االعـــــترا ،ج،ة القانون،ة 

من منطخ وت ،ـــدة المـــدىد ل ن لج اعتقـــادي من منطخ للهــــــــفجد 

خ  قالج أ  عل  الدو  ال رت،ة واإلعـــالم،ة جم، يا أ  من منطول ريد 
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 شــر   قانو َ لصــل الدين عن الهــ،اعــةد  نت التد من لصــل الدين عن 

الهـــــ،اعـــــة للحفاي عل  الدين وللحفاي عل  الدولةد لالدولة هج  دارة 

تالطوائفد ول،س  با   ها ار  تا يديولوج،ا د ول،س ل با   ها ار  ل،س ل

دلج عواء أ انت مه،ح،ة أم يهودية أم  عالم،ة لها ار با  تاي أمر م 

 5 لخد لانت   ل م الشــاب منذ دــ ره عن اإلعــالم الهــ،اعــجد وطب، ج أ  

د ولهت ايتحو  لج يوم من ا يام ويصل  ل  مواق  م تلفة ل،راك  الري

م هاليد  نك ال  ر بط تالهــــماءد و نت ع ل م ودرس منذ دــــ ره لج دور 

 ل  قنبلة موقو ة  نفجر لج أي وقتد  ذ   ال بادة ذلكد لهذا عـــــ،تحو 

نحن تحاجة  ل   شـــــري  قانو  مثل الذي نحاو  ال،وم التصـــــويت عل،تد 

 10نحن نحتا   ل   شري  قانو  لصل الدين عن اله،اعةد  ذا  نا عنبنج 

التد ـمهاجد ون ثر من المهاجد ــ وهج منارا  جم،لة لج البحرين ــ ل

ـأ  ن  ر طب، ،ة ع،نتج عنت أ  يا ج ـورة ل،د تصـرف أ    ث،ر المهاجـ

ل،رنا من أي طرف ومن أي طائفة ومن أي  وجت عـــــــ،اعـــــــج ل،مـهاد 

لاإلعــالم الهــ،اعــج ال يم،  ت،ن عــنج وبــ، ج أو ت،ن مهــ،حج ومهــلمد 

نان،ر  ل  ت رة  و ر  لد تت تمالي،ن ا ما تن، ياخذه عــــــــ،حو    15لاي طرف 

نفهـــت  ويتحو  هذا الشـــاب  ـــدك و ـــد الدولة و ـــد المجتم  و ـــد

اد    اإلعــالم الهــ،اعــج تالذا  يقود  ل  أمراض عــ، ولوج،ةد  أيضــي

د هو يدعو  ل  ا  «االنفصـــــام»ل، انج الشـــــ ص من الشـــــ، ولرين،ا 

عـــــم ا د  راه ي انج متال مة عـــــتو هولمد وهو يتحو  اويقتل اآلخر ت

 20 ل   ـــــح،ة ويحاو  أ  ي و   ـــــح،ة عل  الجالد وه ذاد  ذ  نحن 

لدين عن الهـــــ،اعـــــةد ولذلك أقو     ت   ا مور تحاجة  ل  لصـــــل ا

  و   رق، ،ة  ذا لم نقم تهذا الشجءد ال،وم الجم،  يت لم عما  دث 

لج أوروتا وما يحدث ل،ها و ،ف  طور د ولماذا ودلوا  ل  ما ودلوا 

 ل،تد  هـــ،،س ال ن،هـــة  ا  عامالي أعـــاعـــ،يا لج عدم النهوض وعدم 
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لج أوروتاد لجاء لول،تر و خرو   التنوير وعدم الو ــــــــو  وعدم التطور

أين ودلواد هذا   ل ولصلوا المه،ح،ة وال نائس عن اله،اعةد ان ر 

 الب د الذي يهــــم  لج علم الفلهــــفة المنهج ا ر ،ولوججد للن هــــر 

ـ هذا الف ر ل،ر التنويريد  م نبنج عل،ت ب،ئيا  خر من  ـ ـ تم ن  ن يل  ـ

 5من ذلك أعتقد أنت عــــــــ، و   مناهجنا وقوان،نا ول،ر ذلك؛  ذا انطلقنا

هناك ت د  ب،ر و  ،ر عل  مهـــــتوى  ف ،ر الشـــــبابد ل ن    تقوا 

 عل  هذا المنهج للن يت ،ر ال ث،رد وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ب رياد  فضل ا ي نوار علج المحمود. 

 

 العضو نوار علي المحمود:

والشــ ر مودــو   ل  رئ،هــة وأعضــاء  بــ ريا عــ،دي الرئ،سد 

اللجنة عل  جهودهم لج  عداد هذا التقرير تصــــــــورة مهــــــــت جلة.  ل 

 15مواطن  ر وم لص لهذا الوطن ي يد هذا الت ديل الدعــــــــتوري المهم 

اآل  هو الش ل ال بك أ  ا من  .لمواجهة اإلرهاب ولحفه ا من وا ما 

عــــط والدو  ال رت،ة الشــــالل لجم،  دو  ال الم وأ  منطقة الشــــر  ا و

تالذا  مهتهدلة تال مل،ا  اإلرهات،ةد ونحن ت و  ا  نهتط،  أ  نت لب 

عل  ذلــك للــدينــا ال فــاءا  الوطن،ــة الم هلــة وال ب،رة والقــادرة عل  

 20الت امل م  اإلرهاب واإلرهات،،ن الذين هم م  ا عـــــف مواطنو  بـــــباب 

  ريب،ة ت عمهم لرر تهم ولهلت أدم تهم وو  ت ل،ها أل ار  رهات،ة 

أنها عتودلهم  ل  الجنة. من هنا أدعو المحر ،ن  ل   رورة االمتنا  

عن  ر  الفتن و  ارة الحماس الم الف لشـــــــر  ا  لدل  الشـــــــباب  ل  

الت ريب ونشــــر اإلرهاب تاعــــم الديند  ما أدعوهم  ل  الحرص عل  
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 لَ لَه م  الوَ ِذَا قِ،﴿الوطن ومصــــالحتد وأختم تقو  ا  عــــبحانت و  ال : 

د وا لِج ا َ لِح و َ   ف هــِ د و َ أَال *ر ضِ قَال وا  ِن َمَا نَح ن  م صــ    ِن َه م  ه م  ال م ف هــِ

 د وب ريا.﴾ر و َيَش    ال  ِنوَلَ

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 الد تور عبدال  ي   هن أتل. ب رياد  فضل ا ي 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

أ ب لج البداية أ  أ وجت تالشـــــ ر  بـــــ ريا عـــــ،دي الرئ،سد 

 10الج يل  ل  م الج و ير ال د  والشـــــ و  اإلعـــــالم،ة وا وقاف وعـــــ ادة 

و ير بـــ و  مجلهـــج الشـــورى والنواب عل  التو ـــ،ح الذي  فضـــال تت 

ج ول،ر المــدنج. وطب يــا هــذا  ــديــث يطو  تــا خص التم،،  ت،ن المــدن

وم الج الو ير و ح أيضيا رأي ا فاق،ا  جن،ف ا رت  ل،ما يت لخ تتحديد 

من هو المدنج ال هـــــ ري ومن هو بـــــبت ال هـــــ ري. لهـــــنا هنا لج 

 15مو ــ  المناقشــة  ننا اآل  نناق  الت ديل الدعــتوري  حديديا ونتفخ م  

أ  القانو  وهو ت جم،لة عــلما  ما  فضــلت تت ا خت دال  ال ايد وا خ

هو مو ـــ  المناقشـــة والتفصـــ،لد وهنا ل،س مو ـــ  التفصـــ،ل. عـــ،دي 

الرئ،سد أنا لن أط،ل. أقو  لقط    الت ديل الدعــــــــتوري الذي جاء هو 

ا جاه دـح،ح ومناعـب جديا والنص وا ـح. لج مو ـو  النصـوص هناك 

 20ين م »   ما  فه،ر و ما  اويل. و فه،ر النص وا حد النص يقو  تو و

لج « القانو  القضــــاء ال هــــ ري ويب،ن اختصــــادــــا ت لج  ل من...

 105 الث م عـــهـــا د هذا )ب(د و ذا ن رنا  ل  البند )أ( من المادة 

ها نجده يقو :  ير ب القانو  المحا م عل  اختالف أنواعها »نفهــــــــ

من نا ،ة الص،الة والمضمو  « ودرجا ها ويب،ن وظائفها واختصادا ها

 25خلل ول،س هناك أي  عــــاءة أو مس تالحريا  أو الحقو  ل،س هناك أي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya12.html
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ال امةد ول،س هناك أي  فصـــــ،ل تما عـــــ،تضـــــمنت القانو . القانو  وما 

ن وما  حد ت عنت ا ختا  دال  ين الموقري حدث عنت عــــــــ ادة الو ير

ال ايد وجم،لة علما  من أنت لج القانو  عوف يا ج التفص،لد وعندها 

ح،ص وهل ع،مس المدنج أم ل،ر المدنج. يم ن أ  نض  التدق،خ والتم

مدنج ل الي ل،ر من يحمل  تت م الج الو ير هو أ  ال ما  فضـــــــــل   5اآل  

الهــال د من يحمل الهــال  يفتقد أو يفقد نفهــت دــفة المدنجد تالتالج 

نا لج البحرين أ  يدر وا  ما أريد أ  أقولت هنا  نائ نا نتمن  عل  أت ن

لج خانة م ،نة ويصبح القانو     من يحمل الهال  يدخل هذا الفر د و

ــا أ   ــاءن ــد أ  ننصــــــــح أتن ــا نري ــانو  المــدنج. نحن هن ــا عن الق م تلفي

 10يتمه وا تاله،ئة المدن،ة والصفة المدن،ة وال ين لقوا  ل  موق   خر قد 

يضـــ هم لج ما ذ من النا ،ة القانون،ة. أنا ال أريد أ  أدخل لج القانو  

  ديل مالئم جديا ويا ج لج  اآل  ول ن أقو     الت ديل الدعــــــــتوري

 وقتتد وهو ال يمس الحريا  والحقو  ال امة مطلقياد وب ريا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ب رياد  فضلج ا خت  هوة محمد ال واري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

تداية أ قدم تالشــــــــ ر  ل  اللجنة  بــــــــ ريا عــــــــ،دي الرئ،سد 

 20والقائم،ن عل  هذا المشـــرو د وأ فخ م  من عـــبقنج لج  ا ،د أهم،ة 

مضــــمو  الت ديل الدعــــتوري المقتر د لقد و ــــ  مبدأ تح،ث أخضــــ  

الت ديل المقتر  لمناقشــة الهــلطة التشــري ،ة ل، و   حت ن ر الهــلطة 

طلوب لج مثل هذه التشــري ،ة ومناقشــتت و قرارهد وذلك دعميا للح م الم

ال روف التج نمر تها. أيضيا جاء هذا الت ديل ل،ت امل م  نهج وع،اعة 
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دو  مجلس الت او  لج المحال ة و ــما  عمل ا جه ة ال هــ رية لج 

 المنطقة نت،جة ال روف ا من،ةد وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ب رياد  فضل ا ي الد تور أ مد عالم ال ري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض:العضو 

أ م دو ج  ل  دو   خوانج وأخوا ج  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

لج هذا المو ــــو د وقد وجهت عــــ االي عندما  نا لج لجنة الشــــ و  

 10التشـــري ،ة والقانون،ة عن الضـــمانا  التج عـــتولرها لنا ا جه ة ا من،ة 

و  لج  جراء هذه المحا ما د وقد  فضـــــل م الج و ير ال د  والشـــــ 

اإلعــــــــالم،ة تتو ــــــــ،ح ال ث،ر من ا مور التج أ ر هاد ول نج أود أ  

أعم  الجواب من ع ادة ال م،د رئ،س القضاء ال ه ري ا ي الد تور 

يوعـــــف رابـــــد لل،فل  نت أول  لج اجتما  اللجنة وأعطانا الضـــــمانا  

 15ال ال،ة التج ع،قوم تها القضاء ال ه ري لج هذا المو و . لل ج 

أود أ  أعــــــــم  منت ما قالت ل،هــــــــم  الجم،  هنا  ،ف  طمئن القلوب 

 د وب ريا. ل،ناهذا ال الم الذي وجهت تاطماننا 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 20 ب رياد  فضل ا ي الد تور محمد علج  هن علج. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

لج البداية أ قدم تالشــ ر الج يل  ل   بــ ريا عــ،دي الرئ،سد 

  التشـــري ،ة والقانون،ة وعل  رأعـــها ا خت دال  ال ايد لج لجنة الشـــ و

 25عــــــــرعة  عداد هذا التقرير. قد ي و  هناك  صــــــــور أو   وف من 
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الت ديال  الدعــتورية الحال،ة مرده أ  يد القضــاء ال هــ ري عــت و  

مطلقــة لج محــا مــة جم،  المــدن،،ن تجم،  لئــا همد وقــد ت،ن م ــالج 

أ  عــــــ ادة و ير بــــــ و  مجلهــــــج ل،س  ذلك و ا مرو ير ال د  أ  

الشــــورى والنواب ت،ن أنت لن   و  يد القضــــاء ال هــــ ري مطلقة لج 

 5محا مة الجم، ؛ لإذا  ا  القضـــاء ال هـــ ري عـــ،ن ر لج الجرائم 

اإلرهات،ة وجرائم  مل الهــــــــال  التج   رض أمن الدولة لل طرد و ذا 

ا لت درجا  التقا ـــج والن اهة   نفهـــها ا  القضـــاء ال هـــ ري أيضـــي

اد و ذا  ا  نفهـــــها  ما للقضـــــاء المدنج ولت  جراءا  الدلا   أيضـــــي

القضاء ال ه ري ع، ض  لإلعتئناف ولمحا م التم،، د و ذا  ا  

 10  ع، ض  ل،ما والهاتق ء مالالهذا النص الموجود أمامنا الذي ذ ره 

ين م القانو  » ،ث ينص الت ديل عل  أنت  دت د لتفصــــــــ،ال  القانو 

ب،ن اختصــادــا ت لج  لم من قوة دلا  البحرين القضــاء ال هــ ري وي

لنحن عــــنن ر لج  فادــــ،ل هذا  ؛«والحرس الوطنج وقوا  ا من ال ام

القانو د وما هج اختصادا  القضاء ال ه ري ل،ما ت د.  ذا  انت 

 15 ل هذه الضـــــمانا  الموجودة لج القضـــــاء ال هـــــ ري لل،س هناك 

   وف من هذه الت ديال  الدعتوريةد وب ريا.

 

 رئيـــــــــــــــس:ال

 ب رياد  فضل ا ي خالد محمد المهلم. 

 20 

 العضو خالد محمد المسلم:

أود أ  أبـــــــ ر م الج و ير ال د   بـــــــ ريا عـــــــ،دي الرئ،سد 

والش و  اإلعالم،ة وا وقاف عل   فه،ره تالنهبة  ل  اله،اعة الدول،ة 

وهذا مهم جديا لنا لج البحرين. هناك ال ث،ر من الم الطا  عــــــــوف 

 25  حصـــــل لج عالم الهـــــ،اعـــــة الدولجد وهذا مهم جديا.  ما أ نج عل 
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د لشـــورى والنواببـــ و  مجلهـــج اعـــ ادة و ير  التفهـــ،ر الذي أدل  تت

واإلخوة جم، يا أدلواد ومن هنا أجد أنت ال يوجد أدن  ا دراء أو خالف 

 لج   الة هذه المادة  ل  الدعتور و  ديلتد وب ريا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

الد تور يوعف رابد لل،فل  قوقج ب رياد  فضل ا ي ال م،د  

و ارة ت رئ،س القضــــاء ال هــــ ري رئ،س مح مة التم،،  ال هــــ رية

 الدولة لش و  الدلا . 

 

 10 ة ــــمـكـس محــرئيري ـكـاء العســالقض ســرئي

 بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:التمييز العسكرية 

تهـــــــم ا  الر من الر ،م والصـــــــالة  الرئ،سد م الجبـــــــ ريا  

والهالم عل  ع،دنا محمد وعل   لت ودحبت أجم ،ن. تداية يه دنج أ  

 ل  أدـــــحاب الهـــــ ادة و ل  مجلهـــــ م الموقر أنقل لم الج الرئ،س و

 15 ح،ا  عــ،دي دــا ب الم الج المشــ،ر الر ن الشــ،خ خل،فة تن أ مد 

   خل،فــة القــائــد ال ــام لقوة دلــا  البحريند وجم،  مــا ق،ــل من قبــل 

ا لج القضاء ال ه ري ومهاند هم لما  ا عضاء أمامنا من  بادة أيضي

ا لج  لمة عـــ،دي دـــا ب الم الج الق ائد ال ام.  ما أ وجت جاء أيضـــي

تالشــ ر  ل  الهــادة ا عضــاء ولج مقدمتهم ا خت دال  ال ايد رئ،هــة 

 20لجنة الشـــــــ و  التشـــــــري ،ة والقانون،ة وا عضـــــــاء تاللجنة والمقرر عل  

ا لج الموالقة عل  الت ديل الدعــتوري ت د مناقشــتنا  مهــاند هم لنا أيضــي

ر تا  اإلرهاب لهم أمام اللجنة.  ما أ ب أ  أت،ن لمجلهــــــــ م الموق

تــدأ يــاخــذ   ت، يــا نوع،يــا ي تلف عن الهــــــــــاتخد ونحن لج ا جه ة 

ال هـــ رية م  اإلخوة عـــواء لج و ارة الداخل،ة أو الحرس الوطنج ن ج 
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ذلك ج،دياد وهناك  نه،خ ال محدود ت،ننا لم الحة هذا اإلرهاب الذي 

 يطا  البحريند لهذه ا جه ة ال هــ رية  ما   لمو   ضــحج تاتنائها

ورجالها من أجل أ  ي م االعــــــــتقرار لج البحرين ومن أجل أ  نحاله 

عل  منج ا  وطننا ال الجد  ما أ  قوا نا ال هــــــــ رية لج قوة دلا  

 5خار  اإلقل،م  حارب من أجل أ   دقوا  م المهـــــلحة منفتحة دالبحرين

ي م االعتقرار اإلقل،مج وأ  ي م االعتقرار لج دو  مجلس الت او  لدو  

ا نحارب  ل رت،ة. و ما قا  م الج الو ير ال ل،ج ا ننا لج ال ار  أيضــــــــي

ل ا  ذلك أ  نص المشـــر  الدعـــتوري عل    ديل  دمل،شـــ،ا   رهات،ة

ل،م ن هــذه ا جه ة من الق،ــام تــدورهــا  105الفقرة )ب( من المــادة 

 10ت ل  فاءة واقتدار لج م الحة هذا اإلرهاب و   بــــاء ا  تت اوننا 

ا عنفشل جم،  ال مل،ا  اإلرهات،ة جم، يا لج هذه ا جه  ة وم  م أيضي

مهما  انت عــــواء داخل البحرين أو خارجها. م الج الرئ،سد ال أعتقد 

أنت يوجد أي   وف من هذا الت ديل الدعتوريد وأنا أطمئن مجله م 

ـــــــــــا  الفقرة )ب( من المادة  لو ن رنا  ل،ها لهج أ ت لج  105الموقر تـ

 15وتالتالج لالم اي،ر والضـــمانا  القضـــائ،ة نحن  دتاب الهـــلطة القضـــائ،ة

مل مو  تتطب،قهاد لهج مل مة تنص الدعــــــــتور وتنص اال فاق،ا  التج 

وق ت عل،ها ممل ة البحريند لالضــــــمانا  مل مة لجم،  القضــــــاة من 

مدن،،ن أو عهــــــــ ري،ند  ما أ  النا ،ة ال مل،ة والقانون،ة المتوالرة 

 ـــمانا  مت ارف عل،ها ت،نناد لدى القضـــائ،ن المدنج وال هـــ ري هج 

 20لهج  تمثل لج عدم عــــــــرية الجلهــــــــا  وهج ال لن،ة و تمثل لج  طب،خ 

قانو  اإلجراءا  الجنائ،ةد ولج االعـــــــت انة تمحامم للمتهم و ذا لم ي ن 

تــاعــــــــتطــاعتــت مــادييــا أ  ي ،ن محــام،يــا لــالمح مــة هج من   ،ن ذاك 

ا تت ،،ن القضاة تام ر مل جد القضاة المحامجد  ما أنها ملت مة أيضي

ال هــ ريو  والمدن،و  ال يم ن ع لهم  ال تالطريخ التاديبجد  ذلك 
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حادــل لج القضــاء ال هــ ري والقضــاء المو ــو  التفت،  القضــائج 

المدنج يش ل  مانة  ق،ق،ة ل ل من يراقب عمل القضائ،ن. نحن ال 

نفر  لج أي  ــمانة لج القضــاء ال هــ ري عن القضــاء المدنجد ولج 

ا قضــائنا ال من  هــ ري ن هل جم،  القضــاة والن،اتة ال هــ رية أيضــي

ا عل   خال   5دورا   اه،ل،ة و  وين،ة للقضــــاء ال هــــ ريد لهم أيضــــي

درجة  املة من الوعج وال فاءةد عــــــواء  مثل هذا القضــــــاء لج قوة 

دلا  البحرين أو لج ا من ال ام أو الحرس الوطنج. عــــــــ،دي الرئ،سد 

ـــاء ال ه  ما   لمو  من  من  مانا  القض ــــ ـــ مثلت لج ذلك ـ ــــ ري ـ

و  المتهم عل  درجت،ن من التقا جد الدرجة ـمثل أي قضاء  خر ــ  ص

 10ا ول  تالنهـــــبة  ل  القضـــــاء ال هـــــ ري هج المح مة ال هـــــ رية 

ــة  ــام مح م ال  برىد ومن  م يهــــــــتط،  أ  يهــــــــتــانف الح م أم

 االعتئناف ال ه رية ال  ل،اد ومن  م  ا ج مح مة التم،،  ال ه رية

قانو ؛  قب مدى  طب،خ المحا م ا دن  درجة لل عل  قمة الجها  لترا

وعل  عب،ل المثا  عاطر  ل م ج ءيا من اإل صائ،ة الهنوية التج يقوم 

 15تالنهبة  ل  مح مة التم،، د مح مة التم،،   يتها القضاء ال ه ر

ط نيا منهاد  41ط نياد  م نق   85م ن ر  2010لج عام  امنذ  نشـــائه

ل  ـــــمانة للمتقا ـــــ،ن تا  هناك مح مة  هـــــتوي عل  قمة وهذا يمث

 دالجها  القضـــــائج  راقب عمل المحا م ا دن  درجةد وهذه  ـــــمانة

والضــــمانا  متوالرة تح م الدعــــتور وتح م القانو د ودل،ل ذلك أ  

 20الهــلطة القضــائ،ة قد ن ص  عل،ها لج الفصــل الرات  من الدعــتورد وهذه 

ا  مانةد و ذلك المادة  موجودة لج تاب الهلطة القضائ،ةد  105أيضي

ا  ـــــمانة. ال أريد أ  أط،ل عل  مجلهـــــ م الموقر ول ن  وهذه أيضـــــي

أ ب أ  أ قدم تالشــــــــ ر  ل  ا خت الد تورة جهاد الفا ـــــــــل عل  

 باد ها تالقضاء ال ه ريد ونحن نقدر لها ذلك ج،دياد ومو و  ا  ر 
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ك التقدم الرج ج نتر ت للمشـــــــر   عند  دـــــــدار القانو د وأريد  ذل

تالشــــ ر  ل  ا خت دال  ال ايد ولجنة الشــــ و  التشــــري ،ة والقانون،ة 

و ل  م الج و ير ال د  والشـــ و  اإلعـــالم،ة وا وقاف و ل  عـــ ادة ا ي 

مجلهــــج الشــــورى والنواب عل  لانم تن لضــــل البوع،ن،ن و ير بــــ و  

 5تاإلبـــادة تالضـــمانا  الموجودة لج القضـــاءيند وأبـــ ر م   فضـــلهم

الرئ،سد ودمتم عــالم،ند وعابــت البحرين لج ظل ق،ادة عــ،دي م الج 

دـــــــا ب الجاللة الملك  مد تن ع،هـــــــ     خل،فة  ف ت ا  ورعاهد 

 وب ريا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

قبل أ  أعطج ال لمة آلخر المت لم،ن يهــــــرنج أ  بــــــ رياد  

ة أر ب تولد البرلما  اإلندون،هــج ال ائر للممل ةد مشــ،ديا ت مخ ومتان

عالقا  الصــــداقة التج  رتط ممل ة البحرين تالجمهورية اإلندون،هــــ،ة 

الشـــق،قة والشـــ ب،ن الصـــديق،ند وما  شـــهده من  طور و قدم ونماء لج 

ا أ بر للت او    15 ل المجاال د م  ديا أ  هذه ال يارة عـــــتفتح لردـــــي

ت،ن الهـــلطت،ن التشـــري ،ت،ن لج البلدين الصـــديق،ند متمن،يا ل م ط،ب 

ــة لج ــام ــا ل م التول،خ والنجــا   اإلق ر ــاب ممل ــة البحريند وراج،ي

لتحق،خ أهداف  يار  م لممل ة البحريند لح،ا م ا  لج مجلس 

الشـــــورىد و ،ا م ا  لج ممل ة البحرين. لم يتبخَ لدينا  ال رئ،هـــــة 

 20  فضل ا ي جاعم أ مد المه  .ومقرر اللجنة وا ي جاعم المه  د 

 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 ل ما أريد قولت هو أننج أ م دو ج   ريا ع،دي الرئ،سدب 

 ل  جم،  ا عضـــــاء ومداخال همد وما ذ ره ا عضـــــاء لج مداخال هم 

 25تم تلف  رائهم  ا  نات يا من  ردــــــــهم ول،ر هم عل  الوطند وهذا 
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ا مر ل،س لريبيا عل،همد ونحن لج جلها نا الهاتقة عندما  نا نناق  

 ارة ال د  واإلجراءا  وطريقة التقا ـــج  نا ت   القوان،ن المت لقة تو

نتفاخر تال ادر القضـــــائجد و م ان،ا  القضـــــاةد ومدى قدر هم عل  

مواءمة ا مور لج  قدير ال قوتا د وهذا ا مر مشهود لهم تتد والجم،  

 5يهــــتط، و  الحديث لج هذا ا مر ولن يولوه  قت. بــــاء  ال روف أ  

القانون،ة ترئاعة ا خت دال  ال ايد نجتم  لج لجنة الش و  التشري ،ة و

م  ال ادر القضــــــــائج ال هــــــــ ري المتمثل لج و ارة الداخل،ة وو ارة 

ا من الوطنجد وبـــهدنا منهم من القدرا  ال لم،ة جها  بـــ و  الدلا  و

مــا ل،ــت من ال فــاءة مــا يم نهم من الن ر لج هــذه ا مور تــدقــة 

 10منت ل،س لقط و فادــــــ،ل أ ثر. مشــــــرو  الت ديل الدعــــــتوري الهدف 

م اقبة المدن،،ن أو ال هــــــــ ري،ن أو الم تديند و نما المقصــــــــود منت 

ـــت  ـــاس دخالء عل، ـــذي يت رض ال،وم  ذى أن ـــة الوطند الوطن ال  مـــاي

 رهات،،ن يريدو  الت ا  ا ذى لج هذا البلد والبلدا  المجاورةد والق،ادة 

ل والح ومة عندما ار ايا طر  مشــــــــرو  القانو  هذا لإ  ذلك من أج

 15و ــــــــ   ــــــــواتط وقوان،ن  رد  ه الء المجرم،ن الم تدين عل  القوا  

نحن أتديا ال نن ر  ل  المواطن المهــــالم  .ال هــــ رية تم تلف درجا ها

الــذي ير  ــب أي جريمــة ل روف مــا تــاننــا نريــد جره  ل  المحــا م 

ال ه ريةد ول ن نهتهدف المجرم الذي يهتهدف قوا  ا من ويريد 

عتقرار تلدنا وعل  ق،اد ناد هذا من نهتهدلت ون د االعتداء عل  أمن وا

 20لــت ال ــدةد ونريــد أ  نحمج تالدنــا منــت. اللهم ا فه البحريند وا فه 

 أهلها وق،اد ها من  ل عوءد وب ريا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ب رياد  فضلج ا خت دال  جاعم ال ايد.  
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 العضو دالل جاسم الزايد:

لج ختام مناقشـــة هذا المشـــرو  أ قدم  بـــ ريا عـــ،دي الرئ،سد 

تالشــــــــ ر  ل  م ال،ك عل  متات تك لهــــــــ،ر أعما  اللجنةد و ق،دنا 

تالم، اد ال منجد و ذلك أ وجت تالشــــ ر  ل  اإلخوا  ال م،د يوعـــف 

 5لل،فل وال م،د عـــــم،ر ال يانجد و ذلك المقدم بـــــمهـــــا     خل،فةد 

عل   والنق،ـــب محمـــد الهرمجد والرائـــد مـــا   تو مودد نشــــــــ رهم

اعـــتجاتتهم لطلب االجتما  رلم قِصـــر الفترةد وقد أجاتونا عن ال ث،ر 

من ا مور التج أ ببنا االعـــتفهـــار عنها. وهنا ن لص  ل  ج ئ،ة مهمةد 

وهج أ  هذا الت ديل الدعــــــتوري و    ا  قد أخذ تالح م التوج،هج 

 10تا  ي ن م القانو  مت  عــ، تص القضــاء ال هــ ري تن ر القضــايا وما 

حاال  التج عــــــــ، ح،لها  ل  التشــــــــري ا  ال ادية لتن ،مها والتج هج ال

عت ض  لمناقشة و قرار الهلطة التشري ،ةد  ال أننا التد أ  ن ب،ن أ  ن،ة 

ــ أنت ع،طا   ـــ ــ ون  د هذا ا مر ـ ـــ المشر   الدعتوري لج هذا الت ديل ـ

ــ ل ب ص ير  ب جرائم  شمل اعت ـــ ــ عواء تاعما  قتال،ة عبر ـ ـــ داء ـ

ــــ  أو عصاتا  ممنهجة أو  حم،ل،ش،ا ــــ يهتهدف الب دين ـ ـــــ  15ت التدريب ـ

المحلج واإلقل،مج لج مهــــــالة االعتداءا د وعــــــوف ي حا م مر  بها 

أمام القضـــاء ال هـــ ريد وال  وجد أي   الة  ل  أي ا فاق،ا  أخرىد 

وهنا أبــ ر ا ي الد تور عبدال  ي  أتل عل  ذ ره أ   فادــ،ل هذا 

لتشــــري ا  ال ادية لج  نف،ذهاد ول ن الت ديل الدعــــتوري عــــت ضــــ  ل

 20تاإلبـــــــارة  ل  اال فاق،ا  لإنها ال  نطبخ عل  هذا الت ديل الدعـــــــتوري 

فاق،ة جن،ف موجهة  ل  الحروب ت،ن الدو  ولمهـــــــــالتج  بار أ  ا  تاعت

ا عــــــرى والجر   ول،رهما. لج ال تام م الج الرئ،س نشــــــ ر جم،  

حانت و  ال  أ  ير م أعضــاء المجلس عل  مداخال همد ونهــا  ا  عــب

بـــــهداء الواجب لج الداخل وال ار  وأ  يت مدهم تواعـــــ  ر متتد وأ  
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يلهم أهال،هم الصــــــــبرد وأ  ير قهم الجنة ج اء عل  ما ألنوا أروا هم 

ويت عل   ود،ة اللجنةد الطاهرة من أجلتد و   باء ا  نبدأ لج التص

 هم التج عب ر  فيا  وجت الهـــادة ا عضـــاء ن ريا  ل  مداخالوم روف عـــل

عن وطن،تهم ومهـــــــ ول،تهم تصـــــــفتهم مشـــــــرع،ن  جاه هذه الت ديال  

 5 المهمةد وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ب رياد  فضل م الج الش،خ خالد تن علج    خل،فة و ير ال د   

 والش و  اإلعالم،ة وا وقاف. 

 10 

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

أ فخ م  ما قالتت ا خت دال  ال ايد لج  ب ريا ع،دي الرئ،سد 

هــذا ا مرد وخــادــــــــــة أننــا  ذا   لمنــا عن من ومــة جن،فد أعنج 

اال فـاق،ـا  ا رت د لـإننـا نت لم عن الحروب لج البحر والبر وم ـاملـة 

ــة المــدن،،ند  م  ب هــا ترو و وال  لج عــام   15م 1979ا عــــــــرى وم ــامل

 اصد والن اعا  الداخل،ة يت لقا  تالن اعا  الدول،ة و  الة ت   ا ب

و ذلك   ــــــالة ت   ا بــــــ اصد وهذه المن ومة م تلفة  ماميا عن 

المهــــالة التج نقررها اآل  ل،ما يت لخ تتطب،قا  ا فاق،ا  جن،فد وهذا 

ال ي نج أنها ت ،دة  ل الب دد ول ن ي نج أ  مهـــــالة التطب،خ م تلفة 

ــا عن  ــل بــــــــ ص ير  ــب جرائم عنف ــاد لنحن نت لم هن  20  مــامي

تالشـــــ ل الذي عـــــ،حدده التشـــــري  ال قيا. لقط أرد  أ    و  هذه 

المهــــالة وا ــــحةد وتالف ل أبــــار   ل،ها ا خت دال  ال ايد وأنا أ فخ 

 م ها ل،ما أبار   ل،تد وب ريا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةب رياد  فضل ا ي  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 5و ير ال د   طر   ل  مهـــــالة  م الج بـــــ ريا عـــــ،دي الرئ،سد 

م ودخلت  ،  1949ا فاق،ة جن،فد وهذه اال فاق،ة  م  وق، ها لج عام 

مد وانضــــــــمت البحرين  ل  هذه اال فاق،ة 1950أ توتر  21التنف،ذ لج 

مد ووق ت البرو و وال  ا رت ة ال ادـــــــــة تها لج عام 1971لج عام 

يل  ل  اإلخوا  لج م؛ ومن هذا المنبر أود أ  أ قدم تالش ر الج 1986

 10و ارة بــــ و  الدلا  والحرس الوطنج وو ارة الداخل،ةد وقد  ا  هناك 

اعتفهار  و  ا فاق،ة جن،ف و ،ف عوف  طبخد و ما ذ ر التقرير 

تالتفصــــــــ،ل لإ  البحرين لها قوا   حارب لج ال،من وط ر  الهــــــــ ا : 

 ،ف عـــتت امل قوة دلا  البحرين م  ا عـــرى عندما يق  لديها أعـــ،ر 

من الطرف الم ادي؟ و انت اإلجاتة وا حة تا  البحرين عوف  ت امل 

 15تالت او  م  الدولة التج لها الحخ لج ذلك. ولج الواق  أ  هذه اال فاق،ة 

هج قانو   نهـــانج ي  د من جديد أ  هناك  ـــمانا  عند  قرار هذا 

 الت ديل داخل البحرين وخار  البحريند وب ريا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك مال  ا  أخرى؟ب رياد  

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ديل دعـــــتور ممل ة مشـــــرو   لجالمجلس  رأيوعـــــناخذ اآل   

وعــــ، و  التصــــويت  دمن  ،ث المبدأالتفهــــ،رية  البحرين ومذ ر ت

ه،م    طريف ا م،ن ال ام  فضــــــــل ا ي عبدالجل،ل  ترانداءي تاالعــــــــم. 

 5 للمجلس.

  

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســـماء األعضـــاء ألخ   

تعديل دستور مملكة البحرين نداءً باالسم على مشروع  رأيهم

 من حيث المبدأ(التفسيرية  وم كرته
 10 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
 موالخ.

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
 15 موالخ.

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موالخ.
 

 20 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موالخ.
 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موالخ.
 25 

 العضو جمال محمد فخرو:

 موالخ.
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 العضو جمعة محمد الكعبي:

 موالخ.
 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5 موالقة.
 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موالقة.
 

 10 العضو جواد حبيب الخياط:

 موالخ.
 

 جواد عبداهلل عباس:العضو 

 موالخ.
 15 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 موالخ.
 

 العضو خالد محمد المسلم:
 20 موالخ.

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موالخ.

 

 25 العضو دالل جاسم الزايد:

 موالقة.
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موالخ.
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 العضو زهوة محمد الكواري:

 موالقة.
 

 العضو سامية خليل المؤيد:

 5 موالقة.
 

 أحمد عبداهلل: سعيدالعضو الدكتور 
 موالخ.

 

 10 العضو سمير صادق البحارنة:

 موالخ.
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 موالقة.

 15 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موالخ.

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
 20  موالخ.

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
  موالخ.

 

 25 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موالخ.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موالخ.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

  موالخ.
 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 5  موالخ.
 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موالخ.
 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

  موالخ.
 

 الخزاعي:العضــــــو الدكتور محمد علي محمد 

  موالخ.
 15 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

  موالخ.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20  موالقة.
 

 العضو نوار علي آل محمود:

  موالخ.
 

 25 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

رو    ديل دعــــــتور ممل ة شــــــمقر ي  ذ  موالقة اإلجما . موالخ.  

و  اآل  عل  وعنص .دأـــــن  ،ث المبـــــمومذ ر ت التفه،رية  نـــــالبحري

ــل مـــ  ــادة مـ ــن مـ واد المشرو  نداءي تاالعمد والتد أ  ي و  التصويت ـ

 5  فضل ا ي مقرر اللجنة. تاللب،ة أعضاء المجلس.

 

 :أحمد مهدي الحداد العضو

 ودـــــــج اللجنة تالموالقة عل  الديباجة تالت ديل الوارد  :الديباجة 

 لج التقرير.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟الديباجةهل هناك مال  ا  عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل ا ي عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس.

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســـماء األعضـــاء ألخ   

 20 الديباجة(رأيهم نداءً باالسم على 

 

 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو
  موالخ.

 

 25 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو

  موالخ.
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 الحداد: مهدي أحمد العضو

 موالخ.
 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو
 5 موالخ.

 

 المهزع: أحمد جاسم العضو
 موالخ.

 

 10 فـخـرو: محمد جـمال العضو

 موالخ.
 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو

  موالخ.
 15 

 سلمان: علي جميلة العضو

  موالقة.
 

 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو
 20  موالقة.

 

 الخياط: حبيب جواد العضو
  موالخ.

 

 25 العضو جواد عبداهلل عباس:

  موالخ.
 

 العضو خالد حسين المسقطي:
  موالخ.



 

 19المضبطة       م5/3/2017 ( 70)           3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو خالد محمد المسلم:

 موالخ.
 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 5 موالخ.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
  موالقة.

 

 10 العضو رضا عبداهلل فرج:

  موالخ.
 

 العضو زهوة محمد الكواري:

  موالقة.
 15 

 العضو سامية خليل المؤيد:
  موالقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 20 موالخ. 

 

 العضو سمير صادق البحارنة:
 موالخ. 

 

 25 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موالقة.
 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي

 موالخ.
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

  موالخ.
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
 5  موالخ.

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موالخ.
 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موالخ.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
  موالخ.

 15 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:العضو 

  موالخ.
 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
 20 موالخ.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
  موالخ.

 

 25 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

  موالخ.
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
  موالخ.



 

 19المضبطة       م5/3/2017 ( 72)           3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

  موالقة.
 

 علي آل محمود: العضو نوار

 5  موالخ.
 

 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.
 

 10 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

وننتقل  .تت ديل اللجنة  ذ    قر الديباجةموالقة اإلجما . موالخ.  

 د  فضل ا ي مقرر اللجنة.ا ول اآل   ل  المادة 

 

 :أحمد مهدي الحداد العضو

 15تالموالقة عل  هذه المادة تالت ديل  ودـــــــج اللجنة  :ا ول المادة  

 الوارد لج التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مال  ا  عل  هذه المادة؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل ا ي عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس. 
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)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخ   

 نداءً باالسم على المادة األولى( رأيهم
 

 5 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو

  موالخ.
 

 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو
  موالخ.

 10 

 الحداد: مهدي أحمد العضو
 موالخ.

 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو

 15 موالخ.
 

 المهزع: أحمد جاسم العضو

 موالخ.
 

 20 فـخـرو: محمد جـمال العضو

 موالخ.
 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
  موالخ.

 25 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موالقة.

 

 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو

 30  موالقة.
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 الخياط: حبيب جواد العضو

  موالخ.
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
 5  موالخ.

 

 حسين المسقطي:العضو خالد 
  موالخ.

 

 10 العضو خالد محمد المسلم:

 موالخ.
 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 موالخ.
 15 

 العضو دالل جاسم الزايد:
  موالقة.

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
 20  موالخ.

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
  موالقة.

 

 25 العضو سامية خليل المؤيد:

  موالقة.
 

 عبداهلل:العضو الدكتور سعيد أحمد 

 موالخ. 
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 العضو سمير صادق البحارنة:
 موالخ. 

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 5 موالقة.

 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موالخ.

 

 10 العضو صادق عيد آل رحمة:

  موالخ.
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
  موالخ.

 15 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  موالخ.

 

 عبدالعزيز حسن أبل:العضو الدكتور 
 20 موالخ.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
  موالخ.

 

 25 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

  موالخ.
 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موالخ.
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
  موالخ.

 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
 5  موالخ.

 

 الدكتور منصور محمد سرحان:العضو 
  موالخ.

 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

  موالقة.
 

 العضو نوار علي آل محمود:
  موالخ.

 15 

 العضو هالة رمزي فايز:
 موالقة.

 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

ــة اإلجمــا . موالخ.   ــة ذ    قر موالق  20 .المــادة ا ول  تت ــديــل اللجن

 التال،ةد  فضل ا ي مقرر اللجنة.وننتقل اآل   ل  المادة 

 

 :أحمد مهدي الحداد العضو

 ودــــــــج اللجنة تالموالقة عل  هذه المادة  ما  المادة الثان،ة: 

 25 جاء  من الح ومة.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مال  ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس.   فضل ا ي عبدالجل،ل

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســـماء األعضـــاء ألخ   

 10 نداءً باالسم على المادة الثانية( رأيهم

 

 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو

  موالخ.
 

 15 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو

  موالخ.
 

 الحداد: مهدي أحمد العضو

 موالخ.
 20 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو

 موالخ.
 

 المهزع: أحمد جاسم العضو

 25 موالخ.
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 فـخـرو: محمد جـمال العضو
 موالخ.

 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
 5  موالخ.

 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موالقة.

 

 10 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو

 موالقة. 
 

 الخياط: حبيب جواد العضو

  موالخ.
 15 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

  موالخ.
 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 20  موالخ.
 

 العضو خالد محمد المسلم:
 موالخ.

 

 25 العضو درويش أحمد المناعي:

 موالخ.
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
  موالقة.
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 العضو رضا عبداهلل فرج:
  موالخ.

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 5  موالقة.

 المؤيد:العضو سامية خليل 

  موالقة.
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 10 موالخ. 
 

 العضو سمير صادق البحارنة:

 موالخ. 
 

 15 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موالقة.
 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موالخ.

 20 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
  موالخ.

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
 25  موالخ.

 

 عبدالرحمن محمد جمشير:العضو 
  موالخ.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موالخ.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
 5  موالخ.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موالخ.

 

 10 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موالخ.
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

  موالخ.
 15 

 محمد علي محمد الخزاعي: العضـو الدكتور
  موالخ.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 20  موالخ.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
  موالقة.

 

 25 العضو نوار علي آل محمود:

  موالخ.
 

 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

،ة ذ    قر موالقـة اإلجمـا . موالخ.   ثان مادة ال وننتقـل اآل   ل  . ال

 د  فضل ا ي مقرر اللجنة.مهم  المذ رة التفه،رية

 

 5 :أحمد مهدي الحداد العضو

هذا  ودــــج اللجنة تالموالقة عل   :مهــــم  المذ رة التفهــــ،رية 

 .المهم  تالت ديل الوارد لج التقرير

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 ؟مهم  المذ رة التفه،ريةهل هناك مال  ا  عل   

 

 توجد مالحظات()ال 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15  فضل ا ي عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس. 

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســـماء األعضـــاء ألخ   

 نداءً باالسم على مسمى الم كرة التفسيرية( رأيهم
 

 20 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو

  موالخ.
 

 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو

  موالخ.
 25 
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 الحداد: مهدي أحمد العضو

 موالخ.
 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو

 5 موالخ.
 

 المهزع: أحمد جاسم العضو
 موالخ.

 

 10 فـخـرو: محمد جـمال العضو

 موالخ.
 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
  موالخ.

 15 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موالقة.

 

 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو
 20  موالقة.

 

 الخياط: حبيب جواد العضو
  موالخ.

 

 25 العضو جواد عبداهلل عباس:

  موالخ.

 العضو خالد حسين المسقطي:
  موالخ.
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 العضو خالد محمد المسلم:

 موالخ.
 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 5 موالخ.
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

  موالقة.
 

 10 العضو رضا عبداهلل فرج:

  موالخ.
 

 العضو زهوة محمد الكواري:
  موالقة.

 15 

 العضو سامية خليل المؤيد:
  موالقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 20 موالخ. 

 

 العضو سمير صادق البحارنة:
 موالخ. 

 

 25 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موالقة.

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موالخ.
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 العضو صادق عيد آل رحمة:
  موالخ.

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
 5  موالخ.

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موالخ.
 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موالخ.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
  موالخ.

 15 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موالخ.

 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
 20 موالخ.

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
  موالخ.

 

 25 العضـــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

  موالخ.
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 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
  موالخ.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5  موالقة.
 

 العضو نوار علي آل محمود:

  موالخ.
 

 10 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.

 

 صالح الصالح:رئيس المجلس علي بن 

مهــــــــم  المذ رة التفهــــــــ،رية قر ي  ذ  موالقة اإلجما . موالخ.  

 15د  فضــــل ا ي مقرر المذ رة التفهــــ،ريةوننتقل اآل   ل  تت ديل اللجنة. 

 اللجنة.

 

 :أحمد مهدي الحداد العضو

المذ رة  ودــــــــج اللجنة تالموالقة عل   :المذ رة التفهــــــــ،رية 

 20 .التفه،رية  ما جاء  من الح ومة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

عـــــــقطت عـــــــهويا من المذ رة التفهـــــــ،رية  لمة د أيها اإلخوة 

ل،شــمل الجرائم التج يحددها القانو  تما يحقخ »لج عبارة « مصــالح»
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وهذا خطا مطب ج لارجو « الحفاي عل  عــــــــالمة وه،بة ومصــــــــالح...

 ؟المذ رة التفه،ريةهل هناك مال  ا  عل  االنتباه  ل  ذلكد 

 

 مالحظات( )ال توجد
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل ا ي عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام للمجلس.

 
 

 10)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســماء األعضــاء ألخ  رأيهم  

 نداءً باالسم على الم كرة التفسيرية(
 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

  موالخ.
 15 

 سالم العريض:العضو الدكتور أحمد 

 موالخ.
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 20 موالخ.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
 موالخ.

 

 25 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موالخ.
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 العضو جـمال محمد فـخـرو:
 موالخ.

 

 العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
 5  موالخ.

 

 العضو جميلة علي سلمان:
  موالقة.

 

 10 الفاضل:العضو الدكتورة جهاد عبداهلل 

  موالقة.
 

 العضو جواد حبيب الخياط:

  موالخ.
 15 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
  موالخ.

 

 العضو خالد حسين المسقطي:
 20  موالخ.

 

 العضو خالد محمد المسلم:
 موالخ.

 

 25 العضو درويش أحمد المناعي:

 موالخ.
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
  موالقة.
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 العضو رضا عبداهلل فرج:
  موالخ.

 

 زهوة محمد الكواري:العضو 
 5  موالقة.

 

 العضو سامية خليل المؤيد:
  موالقة.

 

 10 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موالخ. 
 

 العضو سمير صادق البحارنة:
 موالخ. 

 15 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 موالقة.

 

 العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
 20 موالخ.

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

  موالخ.
 

 25 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

  موالخ.
 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  موالخ.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موالخ.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
 5 موالخ.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موالخ.

 

 10 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موالخ.
 

 محمد علي حسن علي:العضو الدكتور 
 موالخ.

 15 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
  موالخ.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 20  موالخ.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

  موالقة.
 

 25 العضو نوار علي المحمود:

 موالخ.
 

 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

واآل  عــــــناخذ   ذ   قر المذ رة التفهــــــ،رية.موالخ. موالقة تاإلجما . 

مشرو    ديل دعتور ممل ة البحرين ومذ ر ت التفه،رية رأي م لج 

د  فضـــــــــل ا ي عبدالجل،ل  تراه،م    طريف ا م،ن ال ام لج مجموعت

 5 للمجلس.

 

ـــماء األعضـــاء ألخ  رأيهم  )وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أس

نداءً باالسم على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين وم كرته 

 التفسيرية في مجموعه(
 10 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

  موالخ.
 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 15  موالخ.
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موالخ.
 

 20 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موالخ.
 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موالخ.
 25 

 العضو جـمال محمد فـخـرو:
 موالخ.
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 العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
  موالخ.

 

 العضو جميلة علي سلمان:
 5  موالقة.

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
  موالقة.

 

 10 العضو جواد حبيب الخياط:

  موالخ.
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
  موالخ.

 15 

 العضو خالد حسين المسقطي:
  موالخ.

 

 العضو خالد محمد المسلم:
 20 موالخ.

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موالخ.

 

 25 العضو دالل جاسم الزايد:

  موالقة.
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
  موالخ.
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 العضو زهوة محمد الكواري:
  موالخ.

 

 العضو سامية خليل المؤيد:
 5  موالخ.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 موالخ. 

 

 10 صادق البحارنة:العضو سمير 

 موالخ. 
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موالقة.
 15 

 العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:

 موالخ.
 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
 20  موالخ.

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
  موالخ.

 

 25 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موالخ.
 

 العضو عبدالعزيز حسن أبل:
 موالخ.



 

 19المضبطة       م5/3/2017 ( 93)           3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو الدكتور
 موالخ.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
 5  موالخ.

 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
 موالخ.

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موالخ.
 

 العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي:

  موالخ.
 15 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

  موالخ.
 

 دينا إيلي خضوري:العضو نانسي 

 20  موالقة.

 

 العضو نوار علي المحمود:

 موالخ.
 

 25 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

موالخ. موالقة تاإلجما .  واآل  عــــــناخذ رأي م النهائج عل  مشــــــرو  

  ديل دعــــــــتور ممل ة البحرين ومذ ر ت التفهــــــــ،رية.  فضــــــــل ا ي 

    طريف ا م،ن ال ام للمجلس. عبدالجل،ل  تراه،م 

 5 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســماء األعضــاء ألخ  رأيهم  

النهائي نداءً باالســــم على مشــــروع تعديل دســــتور مملكة البحرين 

 وم كرته التفسيرية(
 

 10 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

  موالخ.
 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

  موالخ.
 15 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موالخ.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 20 موالخ.
 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موالخ.
 

 25 العضو جـمال محمد فـخـرو:

 موالخ.
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 العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
  موالخ.

 

 العضو جميلة علي سلمان:
 5  موالقة.

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
  موالقة.

 

 10 جواد حبيب الخياط: العضو

  موالخ.
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

  موالخ.
 15 

 العضو خالد حسين المسقطي:

  موالخ.
 

 العضو خالد محمد المسلم:
 20 موالخ.

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موالخ.

 

 25 العضو دالل جاسم الزايد:

  موالقة.
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
  موالخ.
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 العضو زهوة محمد الكواري:
  موالقة.

 

 العضو سامية خليل المؤيد:
 5  موالقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موالخ. 
 

 10 العضو سمير صادق البحارنة:

 موالخ. 
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موالقة.
 15 

 العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:

 موالخ.
 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 20  موالخ.

 

 المعاودة:العضو عادل عبدالرحمن 

  موالخ.
 

 25 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موالخ.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موالخ.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
 5 موالخ.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موالخ.

 

 10 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موالخ.
 

 علي:العضو الدكتور محمد علي حسن 
 موالخ.

 15 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
  موالخ.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 20  موالخ.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
  موالقة.

 

 25 العضو نوار علي المحمود:

 موالخ.
 

 العضو هالة رمزي فايز:

 موالقة.
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