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 م2017 مارس 1التاريخ :

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الثالثالتقريـر 

رسوم امللكي مالبحرين ومذكرته التفسريية، املرافقني للمشروع تعديل دستور مملكة حول 
 م2017( لسنة 7رقم )

 

  : مقدمــة

              قمر  معايل رئيس جملس الشورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

من دور االنعقاد العادي ، م2017 فرباير 26( املؤرخ يف  3د 4فص ل ت ق /  477) 

بتاريخ                 واملتضمن قرار اجمللس يف جلسته اخلاصة املنعقدة ،رابعمن الفصل التشريعي ال لثالثا

م إبحالة مشروع التعديل الدستوري إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية، 2017فرباير  26

ين مشروع تعديل دستور مملكة البحر والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، على أن تتم م2017( لسنة 7مرسوم امللكي رقم )مذكرته التفسريية، املرافقني للو 

دراستهما وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنما ليتم عرضه على 

 . ، وذلك خالل مخسة عشر يومـًا من اتريخ اإلحالة إليهااجمللس
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 إجراءات اللجنة::أولا 

 :قامت اللجنة ابإلجراءات التالية أعاله لتنفيذ التكليف املذكور
 

خالل  –ة ســـــ يدســـــتور الكة البورين ومذكرته التف مشـــــروع تعديلتدارســـــت اللجنة  (1)
 :ةالتالي اتيف االجتماع -رابعمن الفصل التشريعي ال لثالثا العادي دور االنعقاد
 م.2017 فرباير 26   املنعقد بتاريخ         مس عشرااخل -
 م.2017 فرباير 27   املنعقد بتاريخ         دس عشراسال -
 م.2017 مارس 1   املنعقد بتاريخ         عشر السابع -

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة ابملشروع موضوع البوث والدراسة   (2)
 واليت اشتملت على ما يلي:

دستور الكة البورين  يلحالة مشروع تعدإب 2017( لسنة 7امللكي رقم ) املرسوم -
 )مرفق( ومذكرته التفس ية.

 (مرفقدستور الكة البورين ومذكرته التفس ية. ) مشروع تعديل -
 )مرفق(. لواب ومرفقاته بشأن مشروع التعديقرار جملس الن -
( البند )ب( من الدستور، والنص يف 105النافذ للمادة ) النص جدول مقارن بني -

  .ورينمشروع تعديل دستور الكة الب
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بدعوة من  –م 2017 فرباير 27املنعقد بتاريخ   دس عشــــــــرحضــــــــر االجتماع الســــــــا (3)
 :كل من  -اللجنة

 وزارة شؤون الدفاع:

رئيس القضـــــاء العســـــكر  ورئيس       العميد حقوقي د. يوســـــف راشـــــد فليفل      .1
 حمكمة التمييز.

 رئيس القضاء العسكر .مساعد ين              ازيـد حقوقي مسري أمحد الميالع.2
ؤون القانونية )القضـــــــــاء رئيس الشـــــــــراهيم    وهر إبحقوقي د. إبراهيم جــــــــــــــــــــاملقدم .3

 العسكر (.
 احملامي العام العسكر .       الرائد حقوقي مازن عبدالقادر بومحود     .4

 

 احلرس الوطين:

رئيس شـــــــعبة القضـــــــاء والشـــــــؤون      املقدم حقوقي مشســـــــان بن  الد ةل  ليفة   .1
 قانونية.ال

 

 وزارة الدا لية: 

 رئيس شعبة اللجان الوزارية.    ي        ـرمـس اهلـالنقيب حممد يون .1
 إدارة الشؤون القانونية.        املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار    .2

 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 قانوين.الشيخة د. نورة بنت  ليفة ةل  ليفة         مستشار  .1
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 والســــابع م2017 فرباير 27 خ بتاري املنعقد دس عشــــرلســــااللجنة ا يشــــارا يف اجتماع ،
 من األمانة العامة ابجمللس: م،2017مارس  1عشر املنعقد بتاريخ 

 املستشار القانوين للمجلس.  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني         .1
قانوين هبيئة املســــــــتشــــــــارين  ابحث                    در الســــــــلومانالســــــــيد علي  .2

 القانونيني.
ابحث قانوين هبيئة املســــــــــتشــــــــــارين                الســــــــــيدة فاطمة يا  الذواد  .3

 القانونيني.
 مريفت علي حيدر، والسيدة زينب يوسف أمحد. توىل أمانة سر اللجنة السيدة 
 

 :الدستور ل اليت قام عليها التعدي واملربرات ا: األهدافنيا اث

تناولت املذكرة التفس ية )الشارحة( املرافقة ملشروع التعديل الدستوري األهداف واملربرات 

قة العربية  نظرًا ملا متر به منطقة اخلليج العريب واملنطالداعية للتعديل الدستوري وقد جاء فيها: 

ضال عن تفشي ظاهرة وكيانه، ف القومي مناأل هتددككل من أزمات وتداعيات متالحقة 

التعاون  عزعة أمن واستقرار جملسواليت هتدف إىل  ز  وتشعب تنظيماهتا يف املنطقة رهاباإل

وقوع العديد من احلروب اإلقليمية يف املنطقة األمر الذي  إىل جانب ،لدول اخلليج العربية

جراءات مبا يفرض معه ضرورة اختاذ اإل ،ينعكس ابلضرورة على السلم واألمن الوطين واإلقليمي

 ،ة بزايدة درجات احلماية والتمكني للجهات العسكرية ونطاق األماكن اخلاضعة هلاالكفيل

يف احلفاظ  - ا لواجبها الوطين واإلقليميتنفيذً  -ـًا أن قوة دفاع البورين تشارا حاليوخاصة 

ابت من لذا  ،على أمن دول جملس التعاون يف العديد من املهام القتالية والعمليات العسكرية
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ن تواكب املنظومة القضائية العسكرية يف دستور الكة البورين حتقيق الغاايت الضروري أ

( بفقرة جديدة ليمتد 105نص البند )ب( من املادة ) تعديلواألهداف املشار إليها من خالل 

اختصاص القضاء العسكري ليشمل اجلرائم اليت حيددها القانون، ومبا حيقق احلفاظ على سالمة 

املنوط هبا  خاصة قوة دفاع البورين ابعتبارهاو األجهزة العسكرية يف اململكة وهيبة مصاحل كافة 

أن طبيعة نه، كما مالدفاع عن الوطن ومحايته واحملافظة على استقالله وسيادته وسالمة أراضيه وأ

ونة جتعل من القضاء العسكري أكثر مر  ومنشآهتا وأفرادها اجلرائم املاسة ابجلهات العسكرية

دالة اجلنائية مع وجود ضمانة حتقيق الع وحماكمةً ويف أقصر وقت تعامل معها حتقيقـًاوسرعة يف ال

 ومبا حيفظ للدولة أمنها وسالمتها واستقرارها. يف التعامل مع تلك القضااي،

 

 اجلهات املعنية: اثلثـاا: رأ 

 :وزارة شؤون الدفاع 
اهتا املنشـــــــآت العســـــــكرية وقو إن التعديل الدســـــــتوري يرمي إىل حماكمة كل من يعتدي على  -

وأجهزهتا ومعلوماهتا، إضافة إىل  محاية العسكريني املشاركني يف احلروب اخلارجية، وخاصة مع 

 تفاقم اإلرهاب يف املنطقة والذي يستهدف القوات العسكرية.

فق كافة الضــــمالت الواضــــوة و   فيه تتوافر ُمِنحَ هذا االختصــــاص للقضــــاء العســــكري الذي -

بة ، إضافة إىل أن القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي للنظر يف اجلرائم املرتكاملعاي  الدولية

 .ضد العسكريني واملواقع واملنشآت العسكرية
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ســتعكف األطراف املعنية على بلورة اهلدف من التعديل الدســتوري يف مشــروع قانون حيقق  -

 ؛ بغية وضع ضوابط للود من ظاهرة اإلرهاب واحليلولة دون انتشارها. الغاية املرجوة منه

نظرًا ألمهية األجهزة العســــــــــــــكرية املتمثلة يف قوة دفاع البورين واحلرس الوطين واألمن العام،  -

فقد نص التعديل الدســـتوري على أن ينظم القانون القضـــاء العســـكري ويبني اختصـــاصـــاته يف  

حلرس الوطين وقوات األمن العام، وذلك ليمتد اختصاص القضاء كل من قوة دفاع البورين وا

العســـــكري ليشـــــمل اجلرائم اليت حيددها القانون مبا حيقق ســـــالمة وهيبة ومصـــــاحل كافة األجهزة 

العســــــــكرية يف اململكة، كما أن طبيعة اجلرائم املاســــــــة ابجلهات العســــــــكرية جتعل من القضــــــــاء 

ا وحماكمًة يف أقصــــر وقت ومبا حيفظالعســــكري أكثر مرونة وســــرعة يف التعامل   معها حتقيقـــــــــــــــــــً

 للدولة أمنها وسالمتها واستقرارها. 

 

 :وزارة الدا لية 
  التعديل الدستوري ومذكرته التفس ية. االتفاق مع ما جاء يف مشروع -

إن التعديل الدســـتوري ســـيتيح للجهات املحتصـــة إحالة بعا اجلرائم اخلطرة على املصـــلوة  -
 قضاء العسكري.العامة إىل ال

سيتم العمل على تطوير منظومة الوزارة وفق ما جاء يف التعديل الدستوري، والذي سيكون  -
 حتت نظر السلطة التشريعية وموافقتها.
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  :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ين عليها مشــــــروعالتعديل الدســــــتوري توافقها التام معالوزارة  أكدت -  ، واألهداف اليت بـــــــــــــــــــــُ

 التعديل الدستوري.

 

 رأ  اللجنة:رابعاا: 

مشروع  ىوعل ،وعلى الالئوة الداخلية جمللس الشورى ،بعد اطالع اللجنة على الدستور     

، امواملذكرة التفس ية، وبعد االطالع  على قرار جملس النواب املوقر بشأهن التعديل الدستوري

الع على االطوبعد املداولة والدراسة والبوث، و ، لفيما يتعلق جبوهر التعدي والتشريعات املقارنة

 رأت اللجنة ما يلي:، املذكرة التفس ية

 اقارا  تعديل الدستور، كما ( على حق امللك يف35نص الدستور يف الفقرة )أ( من املادة ) -

هذا احلق خلمسة عشر عضًوا من جملس الشورى أو من جملس  ( من الدستور92ت املادة )أعط

أن يتضمن اقارا  التعديل حتديد املواد املطلوب حذفها أو إضافتها أو تغي   النواب، على

أحكامها مع بيان املربرات الداعية لذلك. ويشارط إلقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من 

جملسي الشورى والنواب وتصديق امللك الذي يعترب تصديقـًا حامسـًا وشرطـًا الزمـًا إلقراره ال 

 لس الوطين جتاوزه. يستطيع اجمل
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تنبع أمهية هذا التعديل الدستوري نظرًا لألوضاع الراهنة الداخلية واخلارجية احمليطة ابلبورين،  -

فلم يكن التعديل الدستوري مبنيـًا على هواجس أو خماوف وإمنا جاء مبنيـًا على واقع وجرائم 

 دسافرة ابلتعدي على أمن اململكة وسيادهتا، وخاصة مع استفوال اإلرهاب الذي ابت يهد

أمن وسالمة الدول نظرًا النتشاره وتعدد أساليبه وطرقه اليت تطال اإلنسان العادي والعسكري 

على حٍد سواء، اا استدعى ضرورة التفك  اجلدي يف التصدي له الجتثاثه مبحتلف الوسائل 

ومنها تعديل التشريع والقوانني الوطنية ملنع اإلرهاب، فسيادة الدول وحفظ أمنها وسالمة 

طنيها املدنيني والعسكريني أصبح أمرًا حتميـًا ، وحيتل املرتبة األوىل يف املصاحل اليت جيب موا

محايتها ومعاقبة مرتكبيها، ومن هنا تنبع أمهية التعديل الدستوري موضع النقاش والذي 

اخل سبيها ومنشآهتا دتزايدة درجات احلماية والتمكني للجهات العسكرية ومنيستهدف 

ادة ، فجاء تعديل نص البند )ب( من املومحاية أمن الوطن واملواطنني واملقيمني ةوخارج اململك

د اختصاص القضاء العسكري ليشمل اجلرائم اليت حيددها القانون، ومبا حيقق ليم( 105)

 فاع البورينخاصة قوة دو األجهزة العسكرية يف اململكة  مجيعاحلفاظ على سالمة وهيبة مصاحل 

ه وسيادته ا الدفاع عن الوطن ومحايته واحملافظة على استقاللما املنوط هببارمهابعت واحلرس الوطين

، ومشاركة قوة دفاع البورين مع القوات اخلليجية يف اليمن دفاعـًا عن وسالمة أراضيه وأمنه

 .الشرعية
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األصل أن حياكم الشحص املدين أمام القضاء العادي املدين يف حني حسب التعديل  -

ضع من يرتكب جرائم ذات طابع إرهايب ميس السلم األهلي وسالمة املنشآت الدستوري سيح

العسكرية ومنتسبيها وآلياهتا ومعلوماهتا السرية إىل القضاء العسكري، وذلك حبسب نوع اجلرمية 

املرتكبة وآاثرها وتوابعها على القوات العسكرية وآلياهتا ومنشآهتا وسرية معلوماهتا، ونش  هنا 

اء العادي والقضاء العسكري يعتربان متماثلني من حيث تنظيم وتشكيل احملاكم،  إىل أن القض

كما خيضعان لضمالت تكفل احملاكمة العادلة للمتهم وتوف  الضمالت القانونية كافة من 

حيث اإلجراءات والس  يف إجراءات احملاكمة واحلق يف وجود حماٍم للدفاع عنه والتقاضي على 

صدور  ومن اجلدير ابلذكر أنه مت  خضوع األحكام لرقابة حمكمة التمييز.درجتني إضافة إىل 

من قبل املنتدى االقتصادي العاملي )دافوس( ، والذي  2017-2016تقرير التنافسية العاملي 

مراتب عن العام السابق، إذ وصلت هذا العام إىل املرتبة الـ  (9)على إثره تقدمت اململكة 

وهذا مؤشر على مدى  ،دولة مشاركة يف املنتدى (138)ء من أصل يف استقاللية القضا (31)

 أحكامه والتزامه ابملعاي  الدولية يف ،وفق املؤشرات الدولية تقّدم وتطّور القضاء البوريين

 .وتطبيقاته

 

ونش  إىل أن هناا بعا الدسات  العربية اليت أخذت هبذا النهج ومنها الدستور املصري  -
والدستور العماين والدستور التونسي وغ ها، واليت أحالت مرتكيب اجلرائم  والدستور األردين

ذات الصلة ابإلرهاب واملاسة ابألمن الوطين إىل حماكم وجهات عسكرية خاصة تنظر يف 
 حماكمة مرتكبيها.
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إن اجملتمع الدويل يشجع ويدعو إىل اختاذ كافة التداب  التشريعية ملواجهة داعمي ومرتكيب  -
 اب ومن يشكلون خطرًا على أمن وسيادة الدول وأمن وسالمة شعوهبا.اإلره

وعليه وبناًء على املصلوة العامة السامية يف محاية الوطن واملواطنني فإن اللجنة وافقت      
 ابإلمجاع على مبدأ التعديل الدستوري ومذكرته التفس ية.

 

 :مقرر  املوضوع األصلي والحتياطيا تيار  :سـااما 

( من الالئوة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 ـاا.ـمقرراا أصلي     مهد  احلداد   األستاذ أمحد   .1
 ا.ـا مقرراا احتياطي        مخيس محد الرميحي     ستاذاأل   .2

 

 :توصية اللجنة دسـاا:سا

 :يتمبا أي يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي     
 

ريية، مشــروع تعديل دســتور مملكة البحرين ومذكرته التفســاملوافقة على مبدأ التعديل يف  -
 .م2017( لسنة 7مرسوم امللكي رقم )املرافقني لل

ق التفصــــيل وذلك وفومذكرته التفســـريية،  دســـتور التعديل المشـــروع  مواد املوافقة على  -
 .املرفق دولالوارد يف اجل
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لي - ـــــــــــــــــُ م، والذي 2017مارس  1الســــابع عشــــر املنعقد بتاريخ  تقرير اللجنة يف اجتماعها تـ
حضـــره أكثر من ثلثي األعضـــاء، إذ حضـــر ســـبعة أعضـــاء من أصـــل نانية، وذلك على النوو 

وقد وافق احلاضرون ، ة الداخلية جمللس الشورى( من الالئو88الذي نصت عليه هناية املادة )
 ابإلمجاع على التقرير.

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر لختاذ الالزم ،،،

 

دلل جاسم الزايد                                           مخيس محد الرميحي
  

 رئيس اللجنة                                            انئب رئيس اللجنة  

 



112 
 

 م2017( لسنة 7مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم )
 

تعديل الدستور  نصوص مواد مشروع 
 التعديلكما وردت يف مشروع 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ةل  ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

 الديباجة

   قرر المجلس الموافقةةةل  ل

مل  باجل بعد تصةةةةةةوي   ل لدي ا

 ".عليه" لتكون "عليها"

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ةل  ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

 الديباجة

 

  سجلس قرار  فقةةةل  ل   موا ل ا

لديباجل  بالموافقل  ل  ا النواب 

" عليهاااتصةةةةةةويةة   لمةةل "بعةةد 

  ".عليهلتكون "

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ةل  ليفة        

 .مملكة البحرينملك 

 على الدستور، االطالع بعد

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ةل  ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وافق كللم  م  سلا الرلللللللور  

و سلا النواب على التعللللد للللم 
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تعديل الدستور  نصوص مواد مشروع 
 التعديلكما وردت يف مشروع 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

وافق كللم  م  سلا الرلللللللور  

و سلا النواب على التعللللد للللم 

الدسلللللللتورن ا،تو ن للللللل ، و د 

  عل ها وأ درناه: د نا 

وافق  ةةةن سج سجلس الىةةةةةةور  

وسجلس النواب  ل  التعةةةديةةةن 

قد  لدسةةةةةةتور  اهت  قصةةةةةةة   و ا

 وأصدرقاه: عليهصدقنا 

وافق  ةةةن سج سجلس الىةةةةةةور  

وسجلس النواب  ل  التعةةةديةةةن 

قد  لدسةةةةةةتور  اهت  قصةةةةةةة   و ا

 وأصدرقاه: عليهصدقنا 

الدسلللللللتورن ا،تو ن للللللل ، و د 

 وأ درناه: عل   د نا 

 المادة األولي

 

 ستبدم بنص البند )ب(  م ال ادة 

(  م الللللدسلللللللتور، النص 105)

 ا،تو:

 المادة األولي

 :مقدمة المادة

   قرر المجلس الموافقةةةل  ل

النص  مةةةا وري ف  سىةةةةةةةرو  

 التعدين الدستور .

 المادة األولي

 

 

 دوم تعد م

 

 

 

 المادة األولي

 

 ستبدم بنص البند )ب(  م ال ادة 

(  م الللللدسلللللللتور، النص 105)

 ا،تو:
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تعديل الدستور  نصوص مواد مشروع 
 التعديلكما وردت يف مشروع 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 

 
 

 (:105البند )ب( من مادة )

   " لللنلللاللل  الللل للللانلللوم الللل  للللللللللا  

العسكرن و ب م اخت ا ات  فو 

 :(105البند )ب( من مادة )

   قرر المجلس الموافقةةةل  ل

النص  مةا وري ف  سىةةةةةةرو  

التعدين  سع حذف  بارة "البند 

" سةةج (105))ب( سةةج سةةةاية 

 النص.

 

 

 )النص بعد التعديل(

 

 :(105البند )ب( من مادة )

  سجلس قرار  فقةةةل  ل   موا ل ا

النواب بةةةالموافقةةةل  ل  النص 

 ما وري ف  سىةةةةةرو  التعدين  

سع حذف  بارة "البند )ب( سج 

 " سج النص.(105)ساية 

 

 

 

 )النص بعد التعديل(

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  للللللللللا   نوم ا ل للللا ا  ا ن ب.  

العسكرن و ب م اخت ا ات  فو 

كللللم  للم  للوة دفللللاع الللبلل للر للم 
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تعديل الدستور  نصوص مواد مشروع 
 التعديلكما وردت يف مشروع 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 للم  للوة دفللللاع الللبلل للر للم كللللم 

وال را الوطنو و وات األ م 

 العا ".

ب. يةةنةةلةةن الةةقةةةاقةةون الةةق ةةةةةةةةةا  

العسكر  ويبيج اختصاصات  ف  

 ةةةن سةةج قةةوة يفةةةا  الةةبةة ةةريةةج 

وال رس الوطن  وقوات األسج 

 العام.

ل  للللللللللا   نوم ا ل للللا ا  ا ن ب.  

العسكرن و ب م اخت ا ات  فو 

كللللم  للم  للوة دفللللاع الللبلل للر للم 

الوطنو و وات األ م وال را 

 العا .

وال را الوطنو و وات األ م 

 العا .

 

 ثانيةالالمادة 

 

الدسلللتورن فو  نرلللر  اا التعد م 

السر دة الرسللللل  ُ، و بع م ب   م 

 تار خ نرره.

 ثانيةالالمادة 

 

 دوم تعد م

 ثانيةالالمادة 

 دوم تعد م

 ثانيةالالمادة 

 

 نرلللر  اا التعد م الدسلللتورن فو 

السر دة الرسللللل  ُ، و بع م ب   م 

 تار خ نرره.
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

 

 مذكرة شارحة

بشأن مشروع تعديل بند )ب( 

 (105من المادة )

 من دستور مملكة البحرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالتفسيريمذكرة ال

بشأن مشروع تعديل بند )ب( 

 (105) من المادة

 من دستور مملكة البحرين

   قرر المجلس الموافقةةةل  ل

المذ رة الىةةةةارحل  ما وريت ف  

سىةةةرو  التعدين الدسةةةتور   سع 

تعدين  نواقها لتصةةةةةةبذ )المذ رة 

التفسةةيريل(  اسةةتناياا لما شو سىةةار 

بالمرسةةةةةةوم الملك  رقن ) ي   ( 7إل

 .2017لسنل 

 

 ةالتفسيريمذكرة ال

بشأن مشروع تعديل بند )ب( 

 (105من المادة )

 من دستور مملكة البحرين

  فقةةةل  ل  قرار سجلس لموا ا

النواب بةةةالموافقةةةل  ل  المةةةذ رة 

الىةةارحل  ما وريت ف  سىةةرو  

لدسةةةةةةتور   سع تعدين  التعدين ا

لتصةةةةةةة قهةةةا  لمةةةذ رة  نوا بذ )ا

ستنايا  سيريل(  ا ر لما شو سىا االتف

 

 المذكرة التفسيرية

لمشروع تعديل بند )ب( من 

 (105المادة )

 من دستور مملكة البحرين
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للل م ال رلللروع اسرا  التعد م 

على دستور   لكُ الب ر م والك 

 

)نص المذكرة التفسيرية بعد 

 التعديل(

 
 

 التفسيرية المذكرة

لمشروع تعديل بند )ب( من 

 (105المادة )

 

 من دستور مملكة البحرين

ت للل م ال رلللروع اسرا  التعد م 

على دستور   لكُ الب ر م والك 

( 7إلي  بالمرسةةةةةةوم الملك  رقن )

 . 2017لسنل 
 

)نص المذكرة التفسيرية بعد 

 التعديل(

 

 المذكرة التفسيرية

لمشروع تعديل بند )ب( من 

 (105المادة )

 من دستور مملكة البحرين

ت للل م ال رلللروع اسرا  التعد م 

على دستور   لكُ الب ر م والك 
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

 م خالم استبدام نص البند )ب( 

بنص سد د  و ( 105 م ال ادة )

 كا،تو:

"ينظم القانون القضاء العسكري 

ويبين ا تصىىىىاصىىىىاته في كل من 

حر   ل حرين وا ب ل قوة دفىىىىاع ا

 الوطني وقوات األمن العام".

تعتبر أسهزة ال  للللا  العسللللكرن 

فو كلللم  م  وة دفلللاع الب ر م 

وال را الوطنو و وات األ م 

العلللا   م األسهزة ال  لللللللللا  لللُ 

الر  سللللللل للُ فو   لكللُ الب ر م، 

عُ الرللللللل وم  تاب   ث تختص ب 

 م خالم استبدام نص البند )ب( 

بنص سد د  و ( 105 م ال ادة )

 كا،تو:

"ينظم القانون القضاء العسكري 

ويبين ا تصىىىىاصىىىىاته في كل من 

حر  قوة دفىىىىاع  ل حرين وا ب ل ا

 الوطني وقوات األمن العام".

تعتبر أسهزة ال  للللا  العسللللكرن 

فو كلللم  م  وة دفلللاع الب ر م 

وال را الوطنو و وات األ م 

العلللا   م األسهزة ال  لللللللللا  لللُ 

كُ  الب ر م،  الر  سللللللل ُ فو   ل

عُ الرللللللل وم  تاب   ث تختص ب 

 م خالم استبدام نص البند )ب( 

بنص سد د  و ( 105ال ادة )  م

 كا،تو:

"ينظم القانون القضاء العسكري 

ويبين ا تصىىىىاصىىىىاته في كل من 

حر   ل حرين وا ب ل قوة دفىىىىاع ا

 الوطني وقوات األمن العام".

تعتبر أسهزة ال  للللا  العسللللكرن 

فو كلللم  م  وة دفلللاع الب ر م 

وال را الوطنو و وات األ م 

العلللا   م األسهزة ال  لللللللللا  لللُ 

كُ  الب ر م،  الر  سللللللل ُ فو   ل

عُ الرللللللل وم  تاب   ث تختص ب 

 

 

ت للل م ال رلللروع اسرا  التعد م 

على دستور   لكُ الب ر م والك 

 م خالم استبدام نص البند )ب( 

بنص سد د  و ( 105 م ال ادة )

 كا،تو:

القضاء العسكري "ينظم القانون 

ويبين ا تصىىىىاصىىىىاته في كل من 

حر   ل حرين وا ب ل قوة دفىىىىاع ا

 الوطني وقوات األمن العام".
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

سب ها  م  ال  ا  ُ وال انون ُ ل نت

العسلللللللكر  م و م فو  ك ه  

لدعاو   با وباألخص ف  ا  تعلق 

أم انرلللا   اه  السنا  ُ، وال رلللك

األسهزة ال   ت لللللللر ف ط على 

 تللابعللُ  للاه الللدعللاو  ب للدر  للا 

 هدف ب ورة أساس ُ الى ال فاا 

على خ لللللللو للللللل للللُ األسهزة 

العسكر ُ وسر ُ ال علو ات ف ها 

باعتبار ا الدرع ال  لل م ل  لكُ 

 الب ر م.

ونظرا لما تمر به منطقة ال ليج 

ككللم  العربي والمنطقىىة العربيىىة

سب ها  م  ال  ا  ُ وال انون ُ ل نت

العسلللللللكر  م و م فو  ك ه  

لدعاو  و با باألخص ف  ا  تعلق 

السنا  ُ، وال رلللك أم انرلللا   اه 

األسهزة ال   ت لللللللر ف ط على 

 تللابعللُ  للاه الللدعللاو  ب للدر  للا 

 هدف ب ورة أساس ُ الى ال فاا 

على خ لللللللو للللللل للللُ األسهزة 

العسكر ُ وسر ُ ال علو ات ف ها 

باعتبار ا الدرع ال  لل م ل  لكُ 

 الب ر م.

 ونظراً لما تمر به منطقة ال ليج

ككللم  العربي والمنطقىىة العربيىىة

سب ها  م  ال  ا  ُ وال انون ُ ل نت

العسلللللللكر  م و م فو  ك ه  

لدعاو   با وباألخص ف  ا  تعلق 

ك أم انرلللا   اه السنا  ُ، وال رللل

األسهزة ال   ت لللللللر ف ط على 

 تللابعللُ  للاه الللدعللاو  ب للدر  للا 

 هدف ب ورة أساس ُ الى ال فاا 

على خ لللللللو للللللل للللُ األسهزة 

العسكر ُ وسر ُ ال علو ات ف ها 

باعتبار ا الدرع ال  لل م ل  لكُ 

 الب ر م.

ونظراً لما تمر به منطقة ال ليج 

ككللم  العربي والمنطقىىة العربيىىة

تعتبر أسهزة ال  للللا  العسللللكرن 

فو كلللم  م  وة دفلللاع الب ر م 

وال را الوطنو و وات األ م 

العلللا   م األسهزة ال  لللللللللا  لللُ 

كُ  الب ر م،  الر  سللللللل ُ فو   ل

عُ الرللللللل وم  تاب   ث تختص ب 

سب ها  م ال  ا  ُ  وال انون ُ ل نت

العسلللللللكر  م و م فو  ك ه  

لدعاو   با وباألخص ف  ا  تعلق 

السنا  ُ، وال رلللك أم انرلللا   اه 

األسهزة ال   ت لللللللر ف ط على 

 تللابعللُ  للاه الللدعللاو  ب للدر  للا 

 هدف ب ورة أساس ُ الى ال فاا 
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

ات  تال  للُ  م أز للات وتللداع لل

تنار بتهد د أ م ال ست ع وك ان ، 

ف ال عم تفرو اا رة اإلر اب 

ها فو  عب تنا  ات ال   ت وترللللللل

ال نط ُ لزعزعُ أ م واسلللللت رار 

 سلا التعللللاوم لللللدوم الخل   

العرب ُ ف لللللللال عم و وع العد د 

 م ال روب اإل ل   ُ فو ال نط ُ 

لان  نعكا بال لللللللرورة  األ ر ا

لوطنل ل  واأل م ا و على السلللللللل

واإل للللل لل للو بلل للللا  للفللر   للعلللل  

 رورة اتخاا اإلسرا ات الكف لُ 

بز ادة درسات ال  ا ُ والت ك م 

 م أز للات وتللداع للات  تال  للُ 

تنار بتهد د أ م ال ست ع وك ان ، 

ف الً عم تفرو اا رة اإلر اب 

ها فو  عب تنا  ات ال   ت وترللللللل

ال نط ُ لزعزعُ أ م واسلللللت رار 

 سلا التعللللاوم لللللدوم الخل   

العرب ُ ف لللللللالً عم و وع العد د 

 م ال روب اإل ل   ُ فو ال نط ُ 

لان  نعكا بال لللللللرورة األ  ر ا

لوطنلو  ل  واأل م ا على السلللللللل

واإل للللل لل للو بلل للللا  للفللر   للعلللل  

 رورة اتخاا اإلسرا ات الكف لُ 

بز ادة درسات ال  ا ُ والت ك م 

ع للات  تال  للُ  م أز للات وتللدا

تنار بتهد د أ م ال ست ع وك ان ، 

ف الً عم تفرو اا رة اإلر اب 

ها فو  عب تنا  ات ال   ت وترللللللل

ال نط ُ لزعزعُ أ م واسلللللت رار 

 سلا التعللللاوم لللللدوم الخل   

العرب ُ ف لللللللالً عم و وع العد د 

 م ال روب اإل ل   ُ فو ال نط ُ 

لان  نعكا بال لللللللرورة  األ ر ا

ل  واأل م ا لوطنلو على السلللللللل

واإل للللل لل للو بلل للللا  للفللر   للعلللل  

 رورة اتخاا اإلسرا ات الكف لُ 

بز ادة درسات ال  ا ُ والت ك م 

على خ لللللللو للللللل للللُ األسهزة 

العسكر ُ وسر ُ ال علو ات ف ها 

  م ل  لكُباعتبار ا الدرع ال  لل

 الب ر م.

ونظراً لما تمر به منطقة ال ليج 

ككللم  العربي والمنطقىىة العربيىىة

 م أز للات وتللداع للات  تال  للُ 

تنار بتهد د أ م ال ست ع وك ان ، 

ف الً عم تفرو اا رة اإلر اب 

ها فو  عب تنا  ات ال   ت وترللللللل

ال نط ُ لزعزعُ أ م واسلللللت رار 

 سلا التعللللاوم لللللدوم الخل   

عم و وع العد د  العرب ُ ف لللللللالً 
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

للسهات العسكر ُ ونطاق األ اكم 

الخا للللللعُ لها خا للللللُ وأم  وة 

دفللاع الب ر م ترلللللللللارك  للال للا 

وتنف اا لواسبها الوطنو واإل ل  و 

فو ال فاا على أ م دوم  سلا 

التعلللاوم فو العلللد لللد  م ال هلللا  

تللال للُ والع ل للات العسلللللللكر للُ ال 

و واتها بالفعم فو  الُ انترلللللللار 

و نفت ُ برلللللللكم  سلللللللت ر داخم 

 وخارج ال  لكُ.
 

لذلك ولكل ما تقدم فقد بات من 

أم تواكب ال ناو ُ  الضىىىىىىروري

ال  لللا  ُ العسلللكر ُ فو دسلللتور 

للسهات العسكر ُ ونطاق األ اكم 

الخا للللللعُ لها خا للللللُ وأم  وة 

دفللاع الب ر م ترلللللللللارك  للال للاً 

وتنف ااً لواسبها الوطنو واإل ل  و 

على أ م دوم  سلا فو ال فاا 

التعلللاوم فو العلللد لللد  م ال هلللا  

ال تللال للُ والع ل للات العسلللللللكر للُ 

و واتها بالفعم فو  الُ انترلللللللار 

و نفت ُ برلللللللكم  سلللللللت ر داخم 

 وخارج ال  لكُ.
 

لذلك ولكل ما تقدم فقد بات من 

أم تواكب ال ناو ُ  الضىىىىىىروري

ال  لللا  ُ العسلللكر ُ فو دسلللتور 

للسهات العسكر ُ ونطاق األ اكم 

الخا للللللعُ لها خا للللللُ وأم  وة 

دفللاع الب ر م ترلللللللللارك  للال للاً 

وتنف ااً لواسبها الوطنو واإل ل  و 

فو ال فاا على أ م دوم  سلا 

ا  التعلللاوم فو العلللد لللد  م ال هللل

ال تللال للُ والع ل للات العسلللللللكر للُ 

و واتها بالفعم فو  الُ انترلللللللار 

و نفت ُ برلللللللكم  سلللللللت ر داخم 

 وخارج ال  لكُ.
 

لذلك ولكل ما تقدم فقد بات من 

أم تواكب ال ناو ُ  الضىىىىىىروري

ال  لللا  ُ العسلللكر ُ فو دسلللتور 

 م ال روب اإل ل   ُ فو ال نط ُ 

لان  نعكا بال لللللللرورة  األ ر ا

لوطنلو  ل  واأل م ا على السلللللللل

واإل للللل لل للو بلل للللا  للفللر   للعلللل  

 رورة اتخاا اإلسرا ات الكف لُ 

بز ادة درسات ال  ا ُ والت ك م 

للسهات العسكر ُ ونطاق األ اكم 

الخا للللللعُ لها خا للللللُ وأم  وة 

ل للاً دفللاع الب ر م ترلللللللللارك  للا

وتنف ااً لواسبها الوطنو واإل ل  و 

فو ال فاا على أ م دوم  سلا 

التعلللاوم فو العلللد لللد  م ال هلللا  

ال تللال للُ والع ل للات العسلللللللكر للُ 
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
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 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

  لكلللُ الب ر م ت   ق الالللا لللات 

واأل داف ال رللار ال ها  م خالم 

  م ال ادةاستبدام نص البند )ب( 

( بلفل لرة سللللد للللدة لل ل لتللللد 105)

اخت للللاص ال  للللا  العسللللكرن 

ل رللللللل لللم السرا   التو   لللدد لللا 

ال انوم، وب ا    ق ال فاا على 

فُ  كا بُ   للللللللال   سلللللللال ُ و  

األسهزة العسلللللللكر ُ فو ال  لكُ 

خللللا للللللللللُ  وة دفللللاع الب ر م 

باعتبار ا ال نوط بها الدفاع عم 

ت  وال  افاُ على  الوطم و  ا 

ادت  وسلللللللال ُ اسلللللللت الل  وسللللللل 

  لكلللُ الب ر م ت   ق الالللا لللات 

واأل داف ال رللار ال ها  م خالم 

استبدام نص البند )ب(  م ال ادة 

( بلفل لرة سللللد للللدة لل ل لتللللد 105)

اخت للللاص ال  للللا  العسللللكرن 

ل رللللللل لللم السرا   التو   لللدد لللا 

ال انوم، وب ا    ق ال فاا على 

فُ  كا بُ   للللللللال   سلللللللال ُ و  

األسهزة العسلللللللكر ُ فو ال  لكُ 

الب ر م خللللا للللللللللُ  وة دفللللاع 

باعتبار ا ال نوط بها الدفاع عم 

ت  وال  افاُ على  الوطم و  ا 

اسلللللللت الل  وسللللللل ادت  وسلللللللال ُ 

  لكلللُ الب ر م ت   ق الالللا لللات 

واأل داف ال رللار ال ها  م خالم 

استبدام نص البند )ب(  م ال ادة 

( بلفل لرة سللللد للللدة لل ل لتللللد 105)

اخت للللاص ال  للللا  العسللللكرن 

ل رللللللل لللم السرا   التو   لللدد لللا 

ال انوم، وب ا    ق ال فاا على 

فُ  كا بُ   للللللللال   سلللللللال ُ و  

األسهزة العسلللللللكر ُ فو ال  لكُ 

الب ر م خللللا للللللللللُ  وة دفللللاع 

باعتبار ا ال نوط بها الدفاع عم 

ت  وال  افاُ على  الوطم و  ا 

اسلللللللت الل  وسللللللل ادت  وسلللللللال ُ 

و واتها بالفعم فو  الُ انترلللللللار 

و نفت ُ برلللللللكم  سلللللللت ر داخم 

 وخارج ال  لكُ.
 

لذلك ولكل ما تقدم فقد بات من 

أم تواكب ال ناو ُ  الضىىىىىىروري

العسلللكر ُ فو دسلللتور ال  لللا  ُ 

  لكلللُ الب ر م ت   ق الالللا لللات 

واأل داف ال رللار ال ها  م خالم 

استبدام نص البند )ب(  م ال ادة 

( بلفل لرة سللللد للللدة لل ل لتللللد 105)

اخت للللاص ال  للللا  العسللللكرن 

ل رللللللل لللم السرا   التو   لللدد لللا 

ال انوم، وب ا    ق ال فاا على 
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

أرا لللللل   وأ ن ، ك ا وأم طب عُ 

السرا   ال للللاسللللللللللُ بللللالسهللللات 

العسلللللللكر ُ تسعم  م ال  لللللللا  

العسللللكرن أكرر  رونُ وسللللرعُ 

فو التعا م  عها ت    اً و  اك ًُ 

وفو أ  لللللللر و للت وب للا   فا 

للللللللدولللللُ أ للنللهللللا وسللللللللال للتللهللللا 

 واست رار ا.

 

أرا لللللل   وأ ن ، ك ا وأم طب عُ 

السرا   ال للللاسللللللللللُ بللللالسهللللات 

العسلللللللكر ُ تسعم  م ال  لللللللا  

العسللللكرن أكرر  رونُ وسللللرعُ 

فو التعا م  عها ت    اً و  اك ًُ 

وفو أ  لللللللر و للت وب للا   فا 

نللهللللا وسللللللللال للتللهللللا للللللللدولللللُ أ لل

 واست رار ا.

أرا لللللل   وأ ن ، ك ا وأم طب عُ 

السرا   ال للللاسللللللللللُ بللللالسهللللات 

العسلللللللكر ُ تسعم  م ال  لللللللا  

العسللللكرن أكرر  رونُ وسللللرعُ 

فو التعا م  عها ت    اً و  اك ًُ 

وفو أ  لللللللر و للت وب للا   فا 

نللهللللا وسللللللللال للتللهللللا للللللللدولللللُ أ لل

 واست رار ا.

فُ  كا بُ   للللللللال   سلللللللال ُ و  

لكُ األسهزة العسلللللللكر ُ فو ال  

خللللا للللللللللُ  وة دفللللاع الب ر م 

باعتبار ا ال نوط بها الدفاع عم 

ت  وال  افاُ على  الوطم و  ا 

اسلللللللت الل  وسللللللل ادت  وسلللللللال ُ 

أرا لللللل   وأ ن ، ك ا وأم طب عُ 

السرا   ال للللاسللللللللللُ بللللالسهللللات 

العسلللللللكر ُ تسعم  م ال  لللللللا  

العسللللكرن أكرر  رونُ وسللللرعُ 

فو التعا م  عها ت    اً و  اك ًُ 

ب للا   فا وفو أ  لللللللر و للت و
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نصوص املذكرة التفسريية كما وردت 
 مع مشروع التعديل

 هاكما أقر    املذكرة التفسرييةنصوص 
 جملس النواب

 توصية اللجنة
ا كما أقرهت  املذكرة التفسرييةنصوص 

 اللجنة

للللللللدولللللُ أ للنللهللللا وسللللللللال للتللهللللا 

 واست رار ا.
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