
م 2021مايو  4التاريخ: 

املوقـــر   صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 
رئيــس جملـس الشـورى             

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

المرسوم بقانون  حول  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية    يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير

2002لسنة  (  54)( من المرسوم بقانون رقم  173المادة )بتعديل    2020( لسنة  26رقم )

 .الئحة الداخلية لمجلس النواببشأن ال

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،

 دالل جاسم الزايد        
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية        

المرفقات: 
تقرير اللجنة حول المرسوم بقانون المذكور. .1

خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. .2

ن.قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانو .3

.  ، ومذكرته اإليضاحيةالمرسوم بقانون المذكور .4

ة سهير ستاذ، واأل للجنةالمستشار القانوني    ،مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود الشتلة .5

 . للجنة مساعدالقانوني المستشار ، السلطان بني حماد 

( من المرسوم بقانون رقم 173بتعديل المادة )  2020( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )( من  173بين نص المادة )  جدول مقارنة .6

   .وبين النص األصلي قبل التعديل بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 2002( لسنة 54)

م. 2012دستور مملكة البحرين الصادرة سنة  المذكرة التفسيرية لتعديالت .7

نص على آلية المناقشة العامة ضمن لوائحها الداخلية لمجالسها التشريعية، وبعض الدول العربية  عدد من الدول العربية التي تبكشف   .8

 التي ال تتناول تنظيم المناقشة العامة ضمن لوائحها الداخلية لمجالسها التشريعية. 
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 احملرتمة     دالل جاسم الزايد سعادة السيدة   
الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة    

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 
 

م 2020( لســـــــ   26املرســـــــوم بقـــــــا و  رقـــــــم  يطيـــــــ  لـــــــ  أ  أر ـــــــ  ل ـــــــم 
بشــــــــ    2002( لســــــــ   54املرســــــــوم بقــــــــا و  رقــــــــم  ( مــــــــ  173بتعــــــــةيل املــــــــاد   

 .الالئح  الةاخلي  ملجلس ال واب
 

ا  ــ    ــ  ق مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــةاد  قريـــــــ ــتق ي  ـــــــ ــتق يدراســـــــ ــا  م اقشـــــــ برجـــــــ
رأي ـــــمض لعرىــــــق  لــــــأ املجلــــــس خــــــالل مو ــــــة أق ــــــا   ال ــــــ  أســــــابي  مــــــ  

  اريخق.
 

 و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل 
 الشورىرئيس جملس  
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 شؤون التشريعية والقانونية ملخص تقرير جلنة ال

 العنوان
( من المرسوم 173المادة ) بتعديل  2020( لسنة 26المرسوم بقانون رقم )

 الئحة الداخلية لمجلس النواب بشأن ال 2002لسنة  (54) بقانون رقم 

مرسوم أصل ال 

 قانونب 
 الحكومة 

 اإلحالة إلى اللجنة 
 م 2021أبريل  25

 الفصل التشريعي الخامس  –  لثثا دور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من  

 المناقشة 

 م 2021أبريل  28

 الفصل التشريعي الخامس   –  لثدور االنعقاد العادي الثا 

 ( 1)  عدد االجتماعات

العرض على  

 الجلسة 
 ____ 

 مضمونه 

بعشرة أعضاء    تنظيم المناقشة العامة بوضع ضوابط لها، بتحديد عدد المشاركين 

وتنظيم أولويتهم في الكالم وتحديد مدة الكلمة بخمس دقائق، حتى ال يضيع وقت  

المجتمـعالمجلس   بالنفـع علـى  التفسير  في مناقشـات ال تعـود  ، بما يتوافق مع 

 فقرة ب( من الدستور. 68الدستوري لنص المادة )

 

 مادتانديباجة +  رسوم بنية الم

قرار مجلس 

 النواب
 قانونمرسوم بالالموافقة على 

اللجنة توصية 

 بمجلس الشورى
 قانونمرسوم بالموافقة على ال

 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 مايو   4: خالتاري 

 (10)الرقم: 

 

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  
  (54)( من املرسوم بقانون رقم 173بتعديل املادة ) 2020( لسنة 26املرسوم بقانون رقم )حول 

 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب  2002لسنة 

 اخلامسالفصل التشريعي  - لثالثااالنعقاد العادي  دور
 
 
 

 :مقدمــة

 

 631رقـم )  معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب        

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة  م2021أبريل    25  ( المؤرخ في3د    5ص ل ت ق / ف  

( من المرسوم بقانون 173المادة )بتعديل    2020( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )ومناقشة  

ال   2002لسنة    (54)رقم   النواببشأن  لمجلس  الداخلية  وإبداء   ،الئحة  دراسته  تتم  أن  على 

 ى المجلس. المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه عل
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

ــوم بقانون المذكور ( 1) ــت اللجنة المرسـ ــل    تدارسـ خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصـ

 التالي: اإللكتروني )عن بـُعد( االجتماع في التشريعي الخامس، 

 الفصل  الدور  التاريخ  االجتماعرقم 

 5 3 م 2021أبريل  28 35

 

ــتـ ا    (2) ــوع البـ ث  اطلـعت اللجـنة أاـناء دراســ ــوم بـقانون موضــ على الوـااق  المتعلـقة ـبالمرســ

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 ( مرفق . )، ومذكرته اإليضاحيةالمرسوم بقانون المذكور -

 ،مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود الشتلة -

 مساعد القانوني  المستشار  ، الة س ير سلطان بني حمادستاذواأل،  للجنةالمستشار القانوني  

 )مرفق(. للجنة

بتعديل   2020( لسنة  26( من المرسوم بقانون رقم )173بين نص المادة )  جدول مقارنة -

بشأن الالق ة الداخلية لمجلس   2002( لسنة  54( من المرسوم بقانون رقم )173المادة )

 )مرفق( .وبين النص األصلي قبل التعديل النواب 

 )مرفق(م. 2012دستور مملكة الب رين الصادرة سنة  التفسيرية لتعديالت المذكرة  -

العربية التي تنص على آلية المناقشة العامة ضمن لواق  ا الداخلية   من الدول  عددبكشف   -

العربية التي ال تتناول تنظيم المناقشة العامة ضمن   دولوبعض ال،  لمجالس ا التشريعية

 )مرفق( . لواق  ا الداخلية لمجالس ا التشريعية
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 :كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيي 

 اللجان المستشار القانوني لشؤون  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد  ة سهير سلطان بني حماد ستاذ األ

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر 

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم محمد سلمان السيد علي  

 

 

 اللجنة:  ي رأ ثانيـًا:

 

( من المرسوم 173بتعديل المادة ) 2020( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة       

 . بشأن الالق ة الداخلية لمجلس النواب  2002( لسنة  54بقانون رقم )

 

على استبدال   من مادتين، نصت المادة األولى  - فضال عن الديباجة  -  يتألف المرسوم بقانون     

بشأن الالق ة الداخلية لمجلس  2002( لسنة  54المرسوم بقانون رقم )( من  173نص المادة )

ب وتعديالته، لي ل م له نٌص جديد يتضمن وضع ضوابط للمناقشة العامة تقتضي، أنه ال االنو

 تزيد مدة  وأاَل   ،يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء من مقدمي الطلب 

دقاق ، وتكون األولوية ب سب ترتيب قيد أسماء مقدمي الطلب بأمانة  كالم العضو على خمس  

المجلس قبل الجلسة، فإذا كان عدد راغبي الكالم أقل من عشرة من مقدمي الطلب، تكون المشاركة  

لذين خرين من غير مقدمي الطلب، والمقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس، ام لألعضاء الألعضاء ال 

على أال تتضمن المناقشة توجيه اللوم أو النقد أو االت ام، وأال تتضمن   ،الجلسةيطلبون الكالم أاناء  
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مساس تشكل  أو  القانون  أو  الدستور  تخالف  إضرارً   ـًاأقواالً  أو  ال يئات  أو  األشخاص  ا  بكرامة 

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية. بالمصل ة العليا للبالد.

                                                                                                                 

 إلى تنظيم المناقشة العامة بوضع ضوابط ل ا، بت ديد عدد المشاركين ،  يهدف المرسوم بقانون     

بعشرة أعضاء وتنظيم أولويت م في الكالم وت ديد مدة الكلمة بخمس دقاق ، حتى ال يضيع وقت 

التفسير الدستوري لنص في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـعالمجلس   ، بما يتواف  مع 

 فقرة ب( من الدستور.  68المادة )

 

النواب ومرفقاته،        قرار مجلس  اللجنة على  اطلعت  اإليضاحية و كما  المذكرة  في  المتمثلة 

الشورى مجلسي  شؤون  وزارة  رأي  ومذكرة  المعروض،  بقانون  والنواب،   للمرسوم 

 ومستشارها القانوني، وانتهت إلى ما يلي:  واستعرضت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة 

 

 أوالً : من ناحية السالمة الدستورية: 

 

بقانون      المرسوم  لنص    صدر  )استناًدا  الدستور38المادة  من  لشروط ا، حيث   (  وُمستوفيـًا 

كل من مجلسي على  ، أاناء غيبة البرلمان بمجلسيه، كما تم عرضه  2020سبتمبر    3صدر في  

، أي خالل ش ر من تاريخ صدوره طبقـًا لما أوجبته 2020سبتمبر    15الشورى والنواب في  

 قيام بدوره التشريعي. ( من الدستور ولتمكين البرلمان بمجلسيه من ال38المادة )

في        اإلسراع  يوجب  ما  يحدث  أن  بقوانين  المراسيم  الدستوري إلصدار  النص  اشترط  كما 

التأخير،   تحتمل  ال  وعاجلة  تدابير سريعة  لإلرادة  اتخاذ  التقديرية  للسلطة  تخضع  ال الة  وهذه 

الملك هو رأس  لة  التي تنص على أن جالو  ،فقرة أ( من الدستور  33الملكية، عماًل بنص المادة )

قرر إصدار مراسيم ل ا قوة  ما  الدولة، ومن ام فتقدير جاللته ل الة االستعجال ل ا ما يبررها متى  

 القانون. 
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يباشر مجلس    أن   هوكما أنه مما يوجب اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي،       

الرقابية    النواب  وفقسلطته  للمناقشة  عام  موضوع  طرح  الق ته ا  ـً بشأن  تُ ددها  التي  للضوابط 

 . ( من الدستور68التفسير الدستوري للفقرة )ب( من المادة ) مع ةالداخلية، والتي تكون ُمتسق

 

 : من ناحية المالءمة القانونية والموضوعية: ـًاثاني 

     ( المادة  من   )ب(  الفقرة  الدستوري 68تنص  التعديل  بموجب  الُمضافة  الدستور،  من   )

" يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء على األقل من   على أنه:  ،2012الحاصل في  

مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة ال كومة في شأنه، وتبادل الرأي 

 للضوابط التي ت ددها الالق ة الداخلية للمجلس. ـًابصدده، وفق

مال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أع 

 المجلس دون مناقشة."

 

لعام        الدستورية  للتعديالت  التفسيرية  المذكرة  أفردت  لهذه ـًا  دستوري   اتفسيرً   ، 2012وقد 

 تي: الفقرة ينص على اآل

فَأُضيف  ( لم تَُكن تُعِطي لمجلس النواب ح  طرح موضوع عام للمناقشة،  68" كما أن المادة )

 ا للضوابط التي تُ ددها الق ته الداخلية.ـً البند )ب( ُمقرًرا هذا ال   للمجلس وفق

وحتى ال يضيع وقت المجلس في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، فقرر هذا البند ضرورة  

  ا ليقرر مدى صالحية الموضوع المطروح للمناقشة. ـً عرض طلب المناقشة على المجلس ُمجتمع

اللجنة  إلى  الطلب  بإحالة  أو  األعمال،  جدول  من  باستبعاده  أو  للمناقشة،  الموضوع  بطرح  إما 

لإلجراءات التي ستنص علي ا   ـًاعنه قبل أخذ الرأي عليه، وكل ذلك وفق  المختصة لتقديم تقرير

 وخاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة."الالق ة الداخلية للمجلس 

 

على        الدستوريونزوالً  والتوجيه  التعديل  )  هذا  رقم  بقانون  المرسوم  لسنة 41فقد صدر   )

بشأن الالق ة الداخلية لمجلس   2002( لسنة  54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2012
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التي تتناول   ( 170النواب، حيث أضاف خمس مواد تنظم طلبات المناقشة العامة، تبدأ من المادة )

( التي تتناول شروط تقديم الطلب ومبرراته ودور رقيس 171تلي ا المادة )   ،طلب المناقشة  شروط

( لتنظيم 173( تنظم حالة تنازل أحد ُمقدمي الطلب، وتأتي المادة )172المجلس بشأنه، ام المادة )

 .عدم إدراج طلب المناقشة قبل أن تُقدم ال كومة برنامج ا (174المادة )وتُوِجب  المناقشة العامة،

 

قدم إلى رقيس المجلس تُ "    على أن:( المعنية بشروط وضوابط المناقشة  173)  المادةوتنص       

المتعلقة بم المناقشة االقتراحات  العامة كتابةأاناء  المناقشة  عرض الرقيس هذه ويَ ،  وضوع طلب 

 وعلى  ،عرض تلك االقتراحات إال لمقدمي اوال يجوز الكالم عند    ،لمناقشةاالقتراحات فور انت اء ا

بإيجاز اقتراحه  يشرح  أن  من م  هذه   ،كل  ي يل  أن  رقيسه  اقتراح  على  بناًء  للمجلس  ويجوز 

        "االقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عن ا قبل أخذ الرأي علي ا.

 

إاَل أن هذا التنظيم قد أغفل ُحكًما جوهريًا أوجبت المذكرة التفسيرية للتعديالت الدستورية لعام       

تنظيمه، والمتمثل في ت ديد عدد من يشترك في المناقشة، وأمام هذا اإلغفال التشريعي   2012

( من الالق ة الداخلية لمجلس النواب بين ال كومة الموقرة ومجلس 173تباينت التفسيرات للمادة )

ر  النواب الموقر، إذ جرت الممارسة البرلمانية عند تفسير هذا النص بالسماح باشتراك عدد غي

المتعلقة بموضوع  االقتراحات  تقديم  العامة، مع  المناقشة  النواب في  م دود من أعضاء مجلس 

طلب المناقشة، وعند عرض االقتراحات يجوز لمقدمي ا الكالم كذلك، وهو ما يجعل مدى المناقشة 

 ا دون ت ديد.ـً العامة مفتوح

 

ء ل يئة التشريع والرأي القانوني  وهو ما حدا بالطرفين )ال كومة ومجلس النواب( إلى اللجو     

( من 4( بند )2م للطرفين عماًل بنص المادة )لزِ سبب ومُ ( وذلك بقرار مُ 173لتفسير نص المادة )

 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني. 2006( لسنة  60القانون رقم )

بشأن الفصل في الخالف    2020( لسنة  1وعليه، فقد أصدر مجلس الرأي والتشريع قراره رقم )     

( من الالق ة الداخلية لمجلس 173القاقم بين ال كومة ومجلس النواب حول تفسير نص المادة )

( بقانون رقم  المرسوم  أن نصوص  فيه  لسنة  54النواب، وقرر  الداخلية   2002(  الالق ة  بشأن 



 

7 

 

اب والتعديالت الواردة عليه لم تُ دد ال د األقصى لعدد األعضاء المسموح ل م بالكالم لمجلس النو 

 في المناقشة العامة.

األمر الذي تكون معه أحكام الالق ة الداخلية لمجلس النواب بخلوها من النص صراحةً على      

على الن و الذي يتف    ذلك الت ديد، أمام قصور تشريعي يستلزم تدخل السلطة التشريعية الستكماله

 واإلطار الذي رسمه الدستور.  

 

صدر        فقد  )وعليه،  رقم  بقانون  لسنة  26المرسوم   )2020 ( المادة  من 173بتعديل   )

النواب 2002( لسنة  54المرسوم بقانون رقم ) ، لتنص على بشأن الالئحة الداخلية لمجلس 

 تي:اآل

أكثر من عشرة أعضاء. وتكون أولوية المشاركة في ال يجوز أن يشترك في المناقشة العامة  "  

المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب ب سب ترتيب قيد أسماق م في أمانة المجلس قبل 

ألحكام الفقرة األولى   اـً الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكالم في موضوع المناقشة وفق

 ( من هذه الالق ة.171من المادة )

تكون   وفي عشرة  من  أقل  الطلب  مقدمي  من  المناقشة  في  بالمشاركة  الراغبين  عدد  كان  حال 

المشاركة لألعضاء الخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ام لألعضاء الذين 

 يطلبون الكالم أاناء الجلسة. 

كما ال يجوز أن وفي جميع األحوال يجب أال تزيد مدة المناقشة ألي عضو على خمس دقاق .  

تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو االت ام، أو أن تتضمن أقواالً تخالف الدستور أو القانون  

 "بالمصل ة العليا للبالد. ابكرامة األشخاص أو ال يئات أو إضرارً  ـًاأو تشكل مساس

 

الذي استظ رته    القصور التشريعي   لمعالجةأتى    رسوم بقانون المعروضالم أن    تقرر اللجنة** و 

لمجلس النواب، ية  داخلال  ( من الالق ة 173نص المادة )  تعديل، بهيئة التشريع والرأي القانوني

العامة  ليضع للمناقشة  )  ـًا، وفقضوابط  المادة  التفسير   68لنص  الدستور وصريح  فقرة ب( من 

الدستوري ل ا، بت ديد عدد المشاركين في المناقشة العامة بعشرة أعضاء وتنظيم من له أولوية 

المشاركة في ا من األعضاء وت ديد ُمدة المناقشة بخمس دقاق  لكل عضو، وكذلك تنظيم ضوابط 

 وحدود كالم كل عضو أاناء المناقشة.
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ناح**   أُخرى، ي ومن  النقد، وذلك ألن  ٍة  توجيه  المناقشة  تتضمن  أال  النص  أوجب  المناقشة   فقد 

ال كومالعامة غرض ا األ الرأي بصدده، ف ي في    ة في شأٍن ماساسي استيضاح سياسة  وتبادل 

ال قيقة وسيلة تعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، ومن ام فإن تلك اللية الرقابية  ال يجوز  

أُخرى من آليات   ةأن تتضمن توجيه النقد، وأن هذا األخير ليس م له المناقشة العامة، ولكن للنقد آلي

 مراقبة عمل ال كومة.

قز أن تتضمن المناقشة اللوم أو االت ام،  أو أن تتضمن أقواالً تخالف الدستور  كما أنه من غير الجا

بالمصل ة العليا للبالد، وهو   ا بكرامة األشخاص أو ال يئات أو إضرارً ـًا  شكل مساسأو القانون أو تُ 

 .ا حث عليه المرسوم بقانونم

 

لم ال   المقرر لمجلس النواب الموقر في طرح موضوع عام للمناقشة،    أن  كما تؤكد اللجنة      

به،   المساس  للمجلس وفقيتم  ال   يكون  أن هذا  الداخلية،   ـًاعلى  تُ ددها الق ته  التي  للضوابط 

( من الدستور والتفسير الدستوري ل ا على الن و سالف  68ا لنص الفقرة )ب( من المادة ) ـً ووفق

 البيان. 

 

بالنسبة   -  فقد استظ رت اللجنة ضمن مرفقات تقريرها المعروض  األنظمة المقارنة،  ومن حيث**  

 واقح لالعدًدا من الدول تنص    هناك   نأ  -  للية المناقشة العامة كوسيلة رقابية على عمل ال كومة

 -اليمن  -الكويت    -الداخلية لمجالس ا التشريعية على المناقشة العامة، من ا على سبيل المثال )مصر

 (.  اسوري  -األردن 

النص على المناقشة لية لمجالس ا التشريعية  الداخ  قحوالال تتضمن البينما عدد غير قليل من الدول  

 لبنان(. -تونس  -المغرب  -العراق  -العامة، من ا على سبيل المثال )ليبيا 

تختلف من بلد   وبالنسبِة للدول التي تتناول النص على المناقشة العامة، نجد أن ضوابط المناقشة

 المرف  بالتقرير.  كشفالالوارد بتفصيل الب سب  ،خرل

كان النظام   الدستورية ال اكمة في الدول، وإن الضوابط تختلف ب سب األنظمة التشريعية ووحيث  

، وتناولت ا تفصياًل الالق ة الداخلية نص على المناقشة العامةتناول ال الب رين يالدستوري لمملكة  
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وقد   ،لنص الدستوريتف  مع التفسير الدستوري لالتي تضوابط  لمجلس النواب، على أن تلتزم بال

المعروض    المرسوم بقانون  ومن اََم فقد أتى  ( من النص على تلك الضوابط،173خال نص المادة )

 .   ة( لوضع ضوابط للمناقشة العام173لتعديل نص المادة )

 

صدر وفق   ،2020( لسنة  26رقم )  ومن ثم فقد أجمعت اللجنة على أن المرسوم بقانون      

( 68ا مع التفسير الدستوري لنص الفقرة )ب( من المادة )ـً ( من الدستور وُمتفق38نص المادة )

لمصلحة    ـًامن الدستور، وإلحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيق

بإصداره   اإلسراع  من  البُد  كان  ثم  ومن  والمواطنين،  اإلجراءات الوطن  تتوقى  تشريعية  بأداة 

لتوافر حالة   بقانون  المرسوم  التشريعية  التشريع، وكانت أنسب تلك األدوات  المتعددة إلصدار 

ت اال تستوجب  التي  الدستوري،  إعمال  طبيق  ستعجال  القيا التفسير  النواب من  م ليتمكن مجلس 

 خاصةً مع بدء الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس.و  ، ـًاالمنصوص عليه دستوري   هبدور

 

 

 

 ـًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: لثـاث 

 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماالً لنص المادة )       ( من الالق ة الداخلية لمجلس الش

 من:

 

 مقرًرا أصليـًا.                     األستاذ أحمد مهدي الحداد  . 1

 مقرًرا احتياطيًا.                    الدكتور أحمد سالم العريض . 2
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 ــًا: توصية اللجنة:ـبعار

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أاناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة      

 توصي بما يلي:

 

( من المرسوم 173بتعديل المادة )  2020( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )الموافقة على     -

، لتوافر شروط إصداره  بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب  2002لسنة    (54)بقانون رقم  

 .( من الدستور38المنصوص عليها في المادة )

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                           عبدالرمحن املعاودة عادل  
 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة     



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 ينالثااملرفق 
 

خطاب عرض المرسوم بقانون على 

  مجلس الشورى
 

 
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  





 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
قرار مجلس النواب 

ومرفقاته بشأن المرسوم 

  بقانون

 
 

 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق
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 مــــــــرفــــــــق

(2) 
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 ةــــــــــــايــــــــــــهــــــــــــن
 مرفقات التقرير

 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 الرابعاملرفق 
 

، المرسوم بقانون المذكور

  ومذكرته اإليضاحية
 

 
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



















 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 اخلامساملرفق 
مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم 

بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود 

، للجنةالمستشار القانوني  ،الشتلة

، لطان بني حمادة سهير سستاذواأل

 للجنة مساعدالقانوني المستشار ال

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

 

مرسوم بقانون ( من ال173بتعديل المادة ) 2020( لسنة 26بقانون رقم ) مرسومبخصوص ال

 .بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 2002( لسنة 54رقم )

 

 

 يطيب لي أن أرفع لسعادتكم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.     

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                

 المستشار القانوني                                                              

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية                                                                
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 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني 

( من المرسوم بقانون رقم 173المادة ) بتعديل 2020( لسنة 26مرسوم بقانون رقم )بخصوص ال

 .بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 2002( لسنة 54)

بشأن الالئحة الداخلية  2002لسنة ( 55)المرسوم بقانون رقم وعلى بعد اإلطالع على الدستور، 

لمجلس بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 54المرسوم بقانون رقم ) و لمجلس الشورى وتعديالته،

 تي:قانون محل الرأي، تبين األالمرسوم ب وعلى، النواب

 

 نصل استبدا علىاألولى  ت المادةنص، تينادم منفضال عن الديباجة،  يتألف المرسوم بقانون

ب بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النو 2002( لسنة 54المرسوم بقانون رقم )( من 173المادة )

أن وضع ضوابط للمناقشة العامة تقتضي، أنه ال يجوز  يد يتضمنليحل محله نص جدوتعديالته، 

 وأال تزيد مدة كالم العضو على من مقدمي الطلب يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء

بحسب ترتيب قيد أسماء مقدمي الطلب بأمانة المجلس قبل الجلسة، ، وتكون األولوية خمس دقائق

ي الطلب، تكون المشاركة لألعضاء األخرين معشرة من مقدفإذا كان عدد راغبي الكالم أقل من 

ثم لألعضاء الذين يطلبون الكالم أثناء والمقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس،  ،من غير مقدمي الطلب

 الجلسة.

تتضمن أقواالً تخالف الدستور أو ال تتضمن المناقشة توجيه اللوم أو النقد أو االتهام، وأال على أ

 .ل مساساً بكرامة األشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبالدالقانون أو تشك

 .ة تنفيذيةثانيالمادة الوجاءت 

 

عدد المتكلمين، ضوابط لها، وحدود تتعلق ب تنظيم المناقشة العامة بوضعإلى يهدف المرسوم بقانون، 

 المجلس عن إطاره التشريعي،، بما ال يخرج في الكالم وأولويتهم ومدة الكلمة،  وترتيب المتكلمين

 ةالثابتو فضالً عن وضع ضوابط تقتضي االحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ابتغاء الحرص على ثمين وقت المجلس التشريعي  والعرف البرلماني، بموجب الدستور والقانون

اً لما جاء بالمذكرة التفسيرية ، طبقمـعفي مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجت هوقتوعدم تضييع 

 فقرة ب ( من الدستور. 68المادة ) نصل
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الفصل  - لثور اإلنعقاد السنوى العادي الثا( من د 29 فى جلسته ) وقد وافق مجلس النواب

على المرسوم بقانون، وقرر  2021أبريل  20 المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق -التشريعى الخامس 

 ( من الدستور.    81إحالته إلى مجلس الشورى استناداً لنص المادة )

 

وإلبداء الرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون محل الرأي، نورد النصوص الدستورية والقانونية 

 -و األتي :على النح والقانونية الدستورية تينتبعها بالرأي القانوني من الناحيذات الصلة به، ن

 

                                                                                     ذات الصلة : والقانونية أوالً : النصوص الدستورية 

 

 تنص الفقرة األخيرة من مقدمة الدستور على أنه:
مع   الذي أصدرناه التعديالت التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة وقد تضمن هذا الدستور" 

 ."وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامهكافة نصوصه غير المعدَّلة . 

 

يتوالها الملك والمجلس السلطة التشريعية  -ب"  ـب( من الدستور على أن :فقرة  32تنص المادة )و

الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر 

 األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور."

 

والممثل األسمى لها، ، الملك رأس الدولة -" أ أ( من الدستور على أن :ـ فقرة  33تنص المادة )كما 

  " ، ورمز الوحدة الوطنية.وهو الحامي األمين للدين والوطن ،ذاته مصونة ال تُمس

 

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى  ( من الدستور على أنه :38تنص المادة )و

ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، 

 . ز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستورجا

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهرمن تاريخ 

صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في 

، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى انتهاء الفصل التشريعيحالة الحل أو 

 المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون ." إصدار قرار بذلك .  وإذا عرضت ولم يقرها
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يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة   ب(" :  من الدستور على أنه  فقرة ب( 68تنص المادة )و

على األقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة في  أعضاء

 وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة الداخلية للمجلس.شأنه، وتبادل الرأي بصدده، 

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه 

 "المجلس دون مناقشة.

 

تفسيراً للمادة  2012دستور مملكة البحرين الصادرة سنة  مذكرة التفسيرية لتعديالتووضعت ال

( لتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة 68دلت المادة )عُ أنه : "( من الدستور مؤداه68)

للمناقشة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق مجلس النواب في طرح موضوع عام 

 ........ الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده.

( لم تكن تعطي لمجلس النواب حق طرح موضوع عام للمناقشة، فأضيف البند 68كما أن المادة )

)ب( مقررا هذا الحق للمجلس وفقا للضوابط التي تحددها الئحته الداخلية. وحتى ال يضيع وقت 

ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، قرر هذا البند ضرورة عرض طلب المناقشة  المجلس في مناقشـات

على المجلس مجتمعا ليقرر مدى صالحية الموضوع المطروح للمناقشة. إما بطرح الموضوع 

للمناقشة، أو باستبعاده من جدول األعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير عنه 

وخاصة وكل ذلك وفقاً لإلجراءات التي ستنص عليها الالئحة الداخلية للمجلس يه، قبل أخذ الرأي عل

 ".تحديد عدد من يشترك في المناقشة

 

يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس   -" أ ( من الدستور على أن :94المادة )وتنص  

واالستجواب وسائر  المناقشة والتصويت والسؤال  الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول

الصالحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام 

 أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول .

 "لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية . -ب

 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 54رقم ) لمرسوم بقانونا من (170مادة )وتنص ال

 وتعديالته، على أنه:  النواب

يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء على األقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد " 

استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة 

 "العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصالً بالمصلحة العامة.
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 منه على أن: (171مادة )وتنص ال

ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً ، لمجلس كتابةيقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس ا" 

العضو  واسم ،رر طرحه للمناقشة العامة بالمجلسللموضوع المطروح والمبررات واألسباب التي تب

 الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم في موضوع المناقشة العامة.

 

ء أو الوزير المختص ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزرا

ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر  ،بحسب األحوال

مجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول ال

وعضو  ،عضو من المؤيدين لالستبعاد وذلك بعد سماع رأى، ه لعدم صالحية الموضوع للمناقشةأعمال

 من المعارضين له.

فيجاب  ،المناقشة لمدة أسبوع على األكثر ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل

 وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس. ،إلى طلبه

جان لبحثه وتقديم تقرير عنه ويجوز للمجلس في جميع األحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى الل

 "لبت فيه.اقبل 

 

 منه على أنه: (172) مادةوتنص ال

أو بعد  ،بة عنه بعد إدراجه بجدول األعمالأو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتاإذا تنازل كل " 

تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب 

 األحوال.

تنازالً ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة م

 "عن الطلب.

 

 2020( لسنة 26مرسوم بقانون رقم )( من ال173مقارنة بين نص المادة )التالي، جدول ويبين ال

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 54رقم ) ( من المرسوم بقانون173بتعديل المادة )

 والنص األصلي قبل التعديل: النواب

( 26رقم )مرسوم بقانون ( من ال173نص المادة )

( من المرسوم 173بتعديل المادة ) 2020لسنة 

بشأن الالئحة  2002( لسنة 54رقم ) بقانون

 .الداخلية لمجلس النواب

رقم  من المرسوم بقانون( 173نص المادة )

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 54)

 ، قبل التعديل.النواب

ال يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من 

 عشرة أعضاء. 

إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة  تقدم

موضوع طلب المناقشة االقتراحات المتعلقة ب

االقتراحات ويعرض الرئيس هذه  ،العامة كتابة
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وتكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب 

في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد 

أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله 

مع مراعاة من له أولوية الكالم في موضوع 

ً ألحكام الفقرة األولى من المادة  المناقشة وفقا

 ( من هذه الالئحة.171)

وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في 

المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون 

المشاركة لألعضاء اآلخرين المقيدة أسماؤهم في 

أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم لألعضاء الذين 

 يطلبون الكالم أثناء الجلسة.

وفي جميع األحوال يجب أال تزيد مدة المناقشة 

 ألي عضو على خمس دقائق. 

كما ال يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو 

اللوم أو االتهام، أو أن تتضمن أقواالً تخالف 

ً بكرامة  الدستور أو القانون أو تشكل مساسا

األشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا 

 للبالد.

 

وال يجوز الكالم عند ، فور انتهاء المناقشة

وعلى كل  ،عرض تلك االقتراحات إال لمقدميها

منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز, ويجوز للمجلس 

ئيسه أن يحيل هذه االقتراحات بناءً على اقتراح ر

إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ 

       الرأي عليها.

 

 من ذات المرسوم بقانون على أنه: (174مادة )كما تنص ال

، جها, وينتهي المجلس من مناقشتهال تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنام" 

 "ويصدر قراره في شأنه.
 

 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

 الشورى على أن:

( من الدستور، 38" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )

ون لها في المجلس وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويك

 وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى."
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 على أن: ه( من122وتنص المادة )

ً ألحكام "  ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسـوم بقانـون صادر طبقا

 ."( من الدستور38)   المادة

 

 على أن: ه( من123وتنص المادة )

بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها تسرى بشأن المراسيم " 

  .فى هذه الالئحة . ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض

ر هذا القرار فى ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينش

 ".الجريدة الرسمية

 

 القانونى :ثانياً : الرأى 

 

  من الناحية الدستورية : 

 وظائف أخرى منها التشريعية جانب الوظيفة إلى البرلماني النظام في التشريعية السلطة تمارس

، ومن وقراراتها وأعمالها تصرفاتها وتراقب تحاسبها السلطة التنفيذية، أعمال على البرلمانية الرقابة

الحكومة المناقشة العامة، والتي تمثل أبهى صور التعاون بين وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال 

 البرلمان والحكومة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة.

 

بقصد استيضاح  ية عامة للمناقشة داخل البرلمان،طرح موضوع له أهم يقصد بها،والمناقشة العامة 

الحوارية سياسة الحكومة حول هذا الموضوع، وتبادل الرأي بشأنه، ويعدّ من األساليب الرقابية 

بقصد  ،لحكومة حول موضوع له أهمية معينةالتي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان واالراقية 

لحكومة من أجل برلمان والتعاون بين الأسلوب ل هو يُعدحٍل يتفق عليه الطرفان، ولذلك فالوصول إلى 

 .، وليس أسلوب رقابيتحقيق المصلحة

 

نص وقرر الدستور هذه الوسيلة كأحد وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية استناداً ل

  ،2012بموجب التعديل الدستوري الحاصل في  منه (فقرة ب 68) المادة

تفسيراً دستورياً لهذه الفقرة  2012وقد أفردت المذكرة التفسيرية للتعديالت الدستورية التي تمت عام 

لم تكن تعطي لمجلس النواب حق طرح موضوع عام للمناقشة، فأضيف البند )ب( مقررا تورد أنه : " 

 هذا الحق للمجلس وفقا للضوابط التي تحددها الئحته الداخلية. 
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قرر هذا البند ضرورة فت المجلس في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، وحتى ال يضيع وق

عرض طلب المناقشة على المجلس مجتمعا ليقرر مدى صالحية الموضوع المطروح للمناقشة. إما 

بطرح الموضوع للمناقشة، أو باستبعاده من جدول األعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة 

عنه قبل أخذ الرأي عليه، وكل ذلك وفقاً لإلجراءات التي ستنص عليها الالئحة الداخلية  لتقديم تقرير

 "وخاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة.للمجلس 

 

بتعديل  2012لسنة  (41)التعديل والتوجيه الدستوري فقد صدر المرسوم بقانون رقم هذا  على ونزوالً 

حيث  ،ن الالئحة الداخلية لمجلس النوابأبش 2002لسنة  (54)سوم بقانون رقم حكام المرأبعض 

 اَل إ ،(174)وتنتهي في المادة  (170)من المادة  أتبد ،ضاف خمس مواد تنظم طلبات المناقشة العامةأ

 2012وجبت المذكرة التفسيرية للتعديالت الدستورية لعام أا ا جوهريً غفل حكمً أن هذا التنظيم قد أ

غفال التشريعي تباينت اإلمام هذا أو ،والمتمثل في تحديد عدد من يشترك في المناقشة ،تنظيمه

من الالئحة الداخلية لمجلس النواب بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب  (173)التفسيرات للمادة 

ذ جرت الممارسة البرلمانية عند تفسير هذا النص بالسماح باشتراك عدد غير محدود من إ ،الموقر

وعند  ،مع تقديم االقتراحات المتعلقة بموضوع الطلب ،ثناء المناقشة العامةأعضاء مجلس النواب أ

لى إوهو ما يجعل مدى المناقشة العامة مفتوحة دون حد و ،عرض االقتراحات يجوز لمقدميها الكالم

 .ما ال نهاية

وذلك  (173)ي القانوني لتفسير نص المادة ألى اللجوء لهيئة التشريع والرإما حدا بالطرفين وهو 

 2006لسنة  (60)القانون رقم  نية مناالث المادةمن  (4)البند  بنص عماًل للطرفين  ملزممسبب وبقرار 

 .ي القانونيأعادة تنظيم هيئة التشريع والرإن أبش

ن الفصل في الخالف القائم أبش 2020لسنة  (1)ي والتشريع قراره رقم أصدر مجلس الرأفقد  ،وعليه

 ،من الالئحة الداخلية لمجلس النواب (173)بين الحكومة ومجلس النواب حول تفسير نص المادة 

ن الالئحة الداخلية لمجلس النواب أبش 2002لسنة  (54)ن نصوص المرسوم بقانون رقم أوقرر فيه 

عضاء المسموح لهم بالكالم في المناقشة ألعدد اقصى لحد األحدد الوالتعديالت الواردة عليه لم تُ 

 .العامة

على ذلك  حكام الالئحة الداخلية لمجلس النواب بخلوها من النص صراحةً أالذي تكون معه مر ألا

طار مام قصور تشريعي يستلزم تدخل السلطة التشريعية الستكماله على النحو الذي يتفق واإلأالتحديد 

          .الذي رسمه الدستور

 

نص المادة  باستبدال ،لمعالجة هذا القصور التشريعي ،المعروض المرسوم بقانون تىأهذا فقد على و

 68وفقاً لنص المادة )، للمناقشة العامةع ضوابط ليض س النواب،ة التنفيذية لمجل( من الالئح173)

وضع فالوارد بالمذكرة التفسيرية للدستور، و وصريح التفسير الدستوري لهامن الدستور فقرة ب( 

أال ، وعشرة أعضاء يزيد على البأحيث عدد من يشترك في المناقشة من ضوابط  المرسوم بقانون

النقد أو اللوم أو كما ال يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه  ،عضو على خمس دقائقالتزيد مدة مناقشة 

تتضمن أقواالً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة األشخاص أو الهيئات  وأالاالتهام، 

 بالمصلحة العليا للبالد.أو إضراراً 
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تكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد على ان 

أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكالم في موضوع المناقشة 

 الالئحة.( من هذه 171وفقاً ألحكام الفقرة األولى من المادة )

وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة 

لألعضاء اآلخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم لألعضاء الذين يطلبون الكالم 

 أثناء الجلسة.

 

وحتى ال يضيع فقرة ب( من الدستور،  68وهو عين ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لنص المادة )

، ويبتعد عن دوره األساسي المتمثل في وقت المجلس في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـع

    لنص.الدور التشريعي، فإنه يكون قد صدر وفقاً لصحيح وصريح الدستور، وال اجتهاد مع صراحة ا

 

 وقد ورد بالفقرة األخيرة من مقدمة الدستور أنه:
مع   الذي أصدرناه التعديالت التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة وقد تضمن هذا الدستور" 

 ."وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامهكافة نصوصه غير المعدَّلة . 
 

لنصوص الدستور تعتبر متممة لهذه  التفسيرية المذكرة التفسيرات التي تضمنتهاهذا، ولما كانت 
النصوص، وملزمة لكل الهيئات في الدولة إلزام النص الدستوري نفسه، ومرجع ذلك إلى ما نص 

قد  التفسيرية المذكرة عليه الدستور في ختام مقدمته، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ منه، وإلى أن
كانت مرافقة لنصوص  المذكرة وضعت بنفس الطريقة التي وضع بها الدستور ذاته، كما أن هذه

، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية في أكثر من حكم لها، وكذلك محكمة هالدستور عند إصدار
 1التمييز.

                                                           
 بأن:وفي هذا الشأن قضت المحكمة الدستورية  1

المرجع في تفسير نصوص هذا الدستور وما ورد به من أحكام، وذلك إعماالً لما  التفسيرية المذكرة تعتبر اإليضاحات التي تضمنتها هذه" 

  .ورد في مقدمة الدستور

 

الهيئات في الدولة  نصوص الدستور تعتبر متممة لهذه النصوص، وملزمة لكلل لتفسيريةا المذكرة ومفاد ذلك أن التفسيرات التي تضمنتها

نه، وإلى مإلزام النص الدستوري نفسه، ومرجع ذلك إلى ما نص عليه الدستور في ختام مقدمته، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 

كانت مرافقة لنصوص الدستور عند  لمذكرةا قد وضعت بنفس الطريقة التي وضع بها الدستور ذاته، كما أن هذه التفسيرية المذكرة أن

لسنة  4الطعن رقم  -المحكمة الدستورية وكذلك )(  5/11/2007قضائية بتاريخ  3لسنة  3لطعن رقم ا -) المحكمة الدستورية    " .إصداره

  (  7/1/2008 قضائية بتاريخ 3

 كما قضت محكمة التمييز بذات المبدأ في حكمها بأن:

لى ما أشارت إليه مقدمته: ضرورة ا ورد بها مرجعا في تفسير أحكامه عوالتي يعتبر م للدستور يريةالتفس من المقرر وفقا لما جاء بالمذكرة

 را رئيسيا للتشريعمصد –معنى الفقه االسالمي ب –أن تكون الشريعة االسالمية 
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عدم وضع حدود للمناقشة العامة من وجب معالجة هذا الفراغ التشريعي المتمثل في األمر الذي يست
حيث عدد المتكلمين ووقت الكلمة وحدودها مع مراعاة حدود اللياقة الالزمة في التعامل بين السلطتين 

  التشريعية والتنفيذية، وال يكون ذلك إال في حدود القانون. 
 ري فيما تقدم.ومن ثم فقد التزم المرسوم بقانون المعروض حدود النص الدستوري وتفسيره الدستو

  

ً لنص وقد  أعطى المشرع الدستورى الحق فى تنظيم هذه الوسيلة الرقابية للسلطة التشريعية، طبقا

س الشورى ومجلس يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجل( من الدستور،  فقرر أن 94المادة )

قانون محل الرأى يستند إلى بيه فإن المرسوم فى الجلسات، وعل المناقشة  وأصول النواب ولجانهما

 نصوص الدستور، وبالتالى تنحسر عنه شبهة عدم الدستورية .

 

واب، النص على أنه إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والن ( من الدستور38تضمنت المادة )وقد 

تدابير تخاذ اما يوجب اإلسراع في سواًء كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، 

ون، وأوجب ال تحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التى تكون لها قوة القان

ل إذا كان المجلسان قائمين أو خال عرضها على كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدروها

والقاعدة ، شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي

رها إلى حين تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدو بقوانين المقررة أن هذه المراسيم

دار قرار كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إص عرضها على المجلسين، فإذا لم تُعرض زال ما

 بذلك، وإذا ُعرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون.

 

قم ر( من المرسوم بقانون 173بتعديل المادة ) 2020( لسنة 26مرسوم بقانون رقم )ال حيث إنو

مجلسي الشورى  حال غياب صدر، بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 2002( لسنة 54)

التشريعي  بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني وقبل بداية الدور ،2020 سبتمبر 3والنواب، بتاريخ 

 .( من الدستور38نص المادة )عمالً ب، الثالث من الفصل التشريعي الخامس

 

سريعة وعاجلة ال تحتمل  اإلسراع فى اتخاذ تدابير كما صدر مستنداً إلى حدوث حالة تدعو إلى

، إذ أن مدى جاللة الملك بإعتبار جاللته يمثل رأس الدولةفي األساس حالة يقدرها ، وهي التأخير

توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية 

ة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التى عادةً ما تكون فى محلها بشأن تقدير توافر حال

                                                           
 ]رفض[ 07-01-2019قضائية بتاريخ  2017لسنة  110لطعن رقم ا -ألحكام المدنية ا -محكمة التمييز 
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التأخير والتى يجوز فيها لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التى تكون لها قوة القانون، وذلك 

الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير  أ( من الدستور أن جاللة /33باعتبار ما تنص عليه المادة )

بررها متى قرر اصدار مراسيم لها قوة القانون إستناداً لتوافر هذه جاللته لحالة اإلستعجال لها ما ي

 الحالة.

 

، أن يقوم مجلس النواب إصدار المرسوم بقانون محل الرأي كما أنه مما يوجب اإلسراع في

( من 68، والفقرة )ب( من المادة )وفق الضوابط التي نص عليها الدستور الرقابية هسلطات باستعمال

في ظل خلو الالئحة  التأثير على االختصاص األصيل له المتمثل في الدور التشريعي،، دون الدستور

 .الداخلية لمجلس الشورى من النص على تحديد عدد من يشترك في المناقشة العامة

 نوابالالئحة الداخلية لمجلس المن  (173المادة ) على نصستلزم إجراء تعديل تشريعى األمر الذى ا

ما يفرضه الدستور ور، فضالً عتفقرة ب( من الدس 68التفسير الدستوري لنص المادة )مع تتوافق ل

يكون ذلك بأداة تشريعية تتوقى اإلجراءات المتعددة و ن مقاصد وغايات،من قيود وما يستهدفه م

 التيإلصدار التشريع، وكانت أنسب تلك األدوات التشريعية المرسوم بقانون لتوافر حالة اإلستعجال 

 الفصل التشريعي الخامس.الدور الثالث من ، خاصةً مع قرب حلول فعيل التفسير الدستوريتستوجب ت

 

فرة ب( من الدستور،  68التفسير الدستوري لنص المادة ) تى المرسوم بقانون لتحقيقأقد كذلك ف

البند )ب( مقررا هذا الحق للمجلس وفقا للضوابط التي تحددها الئحته الداخلية.  والذي ورد به أن

، قرر هذا البند ضرورة وحتى ال يضيع وقت المجلس في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـع

المجلس مجتمعا ليقرر مدى صالحية الموضوع المطروح للمناقشة. إما  عرض طلب المناقشة على

بطرح الموضوع للمناقشة، أو باستبعاده من جدول األعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة 

وكل ذلك وفقاً لإلجراءات التي ستنص عليها الالئحة الداخلية لتقديم تقرير عنه قبل أخذ الرأي عليه، 

 ".تحديد عدد من يشترك في المناقشة وخاصةللمجلس 

 

 وحتى ال يضيع وقت المجلس في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـعفقد ذكر التفسير عبارة " 

تنظيم آلية المناقشة بما يجعلها أكثر انضباًطا وال يضيّع والواقع أنه من األسباب الموجبة للتعديل  "

جرت المماسة البرلمانية باشتراك عدد غير محدود ، حيث بالنفعوقت المجلس في مناقشات ال تعود 

من أعضاء مجلس النواب أثناء المناقشة العامة، مع تقديم االقتراحات المتعلقة بموضوع الطلب أثناء 
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اشتراك عدد غير محدد  ذلك يستتبعها الكالم، والمناقشة، وعند عرض هذه االقتراحات يجوز لمقدّمي

 . مفتوًحا دون حدّ المناقشة العامة، وهو ما يجعل مداها  من أعضاء المجلس في

 

عدم تحديد وحيث ورد بالمذكرة التفسيرية ضرورة " تحديد عدد من يشترك في المناقشة " والواقع أن 

عدد المشاركين في المناقشة يمثل عدم إلتزام بالنص الدستوري وتفسيره الدستوري، ويَوجد حالة من 

وضع حدود للمشتركين في المناقشة، وقد أتى المرسوم بقانون المعروض لينفذ الفراغ التشريعي بعدم 

هذا التفسير الدستوري الصريح، بتحديد عدد المشتركين في المناقشة بعشرة أعضاء، فضالً عن وضع 

حدود لمدة كل كلمة وجعلها خمس دقائق لكل عضو، وذلك تنفيذاً لاللتزام بالتفسير الدستوري بعدم 

 المجلس في مناقشات ال تعود بالنفع على المجتمع.إضاعة وقت 

 

استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي  كذلك فإن طبيعة المناقشة العامة غرضها األساسي

التنفيذية، ومن ثم فإن تلك اون بين السلطتين، التشريعية و، ومن ثم فهي في الحقيقة وسيلة تعبصدده

توجيه النقد أو اللوم أو االتهام، أو أن تتضمن أقواالً تخالف الدستور أو  ال يجوز أن تتضمنالوسيلة 

 القانون أو تشكل مساساً بكرامة األشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبالد.

 

أن يبين القانون نظام  الذي أوجب( من الدستور 94تطبيقاً لنص المادة ) كما أن المرسوم بقانون صدر

المناقشة والتصويت   ل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصولسير العم

 .والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات المنصوص عليها في الدستور

حداث مزيد إل، ووالتفسير الدستوري له وفق نص الدستور المرسوم بقانون روصد مما تقدم يتبين

، ومن ثم كان والتنفيذية تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنينمن التوازن بين السلطتين التشريعية 

 البُد من اإلسراع بإصداره ليتمكن المجلس النيابى من القيام بدورة المنصوص عليه دستورياً.

 

 

، فنص على أن " يصدر الملك مراسيم أوجب النص عدم مخالفة المرسوم بقانون ألحكام الدستورو

وعدم  تكون مخالفة للدستور"، ومن ثم وجب التقيد باحترام الدستوريكون لها قوة القانون على أال 

ور الخروج على مقتضاه، كما أوجب عدم التعارض مع أى تشريع قائم، اعماالً لمبدأ سمو الدست

 واحترام القواعد القانونية.  
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ً  المرسوم بقانون على مجلسي الشورى والنواب تم عرضقد و  خالل مدة الشهر المقررة قانونا

( من الدستور لتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعى 38للعرض، طبقاً لما أوجبته المادة )

 ألحكام الدستور.ته وبحث مدى مواف

 

طبيعة آثار المرسوم  تكمن في ،مرسوم بقانونالتشريع بموجب أن الحاجة الماسة إلصدار هذا كما 

نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين،  باعتبارها بقانون،

فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا ُعرضت ولم 

لة ، ومن ثم يكون لها األثر المباشر في مواجهة الحازال كذلك ما لها من قوة القانون يقرها المجلسان

 التي تم تقديرها بالعاجلة.

وحيث راعى المرسوم بقانون محل الرأي، النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر ومن ثم فقد 

( من الدستور، ولباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ووفقاً 38مستوفياً لشروط المادة )صدر 

 لقانون.صريح ال

  

 اللجنة الموقرة ،،،هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة 

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة       سهير سلطان بني حماد                                                    

 المستشار القانوني               المستشار القانوني المساعد                                             

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.          لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.                             ل



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 سداسالاملرفق 
( من 173بين نص المادة ) جدول مقارنة

 2020( لسنة 26المرسوم بقانون رقم )

( من المرسوم بقانون 173بتعديل المادة )

بشأن الالئحة  2002( لسنة 54رقم )

وبين النص  الداخلية لمجلس النواب

  األصلي قبل التعديل

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
  



 جدول مقارنة

( من  173بتعديل المادة ) 2020( لسنة 26مرسوم بقانون رقم )( من ال173بين نص المادة ) 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب  2002( لسنة  54رقم ) المرسوم بقانون

 النص األصلي قبل التعديل بين و 

مرسوم بقانون رقم ( من ال173نص المادة )

( من  173بتعديل المادة )  2020( لسنة  26)

بشأن  2002( لسنة  54رقم ) المرسوم بقانون

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب 

رقم  من المرسوم بقانون( 173نص المادة )

بشأن الالئحة الداخلية   2002( لسنة  54)

 ، قبل التعديل لمجلس النواب

ال يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من 

 عشرة أعضاء. 

وتكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب 

قيد  ترتيب  بحسب  الطلب  مقدمي  من  ذلك  في 

أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله 

موضوع  في  الكالم  أولوية  له  من  مراعاة  مع 

وفق األولى  ـًاالمناقشة  الفقرة  المادة   ألحكام  من 

 ( من هذه الالئحة. 171)

في  بالمشاركة  الراغبين  عدد  كان  حال  وفي 

المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون 

المشاركة لألعضاء اآلخرين المقيدة أسماؤهم في 

الذين  لألعضاء  ثم  الجلسة،  قبل  المجلس  أمانة 

 يطلبون الكالم أثناء الجلسة. 

تزيد   أال  يجب  األحوال  المناقشة وفي جميع  مدة 

 ألي عضو على خمس دقائق. 

كما ال يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو 

تخالف  أقواالً  تتضمن  أن  أو  االتهام،  أو  اللوم 

مساس تشكل  أو  القانون  أو  بكرامة   ـًاالدستور 

بالمصلحة العليا ا  األشخاص أو الهيئات أو إضرارً 

 للبالد.

 

المناقشة االقتراحات تقدم إلى رئيس المجلس أثناء  

ب كتابةالمتعلقة  العامة  المناقشة  طلب   ،موضوع 

هذه   الرئيس  انتهاء ويعرض  فور  االقتراحات 

عند  ،  المناقشة الكالم  يجوز  تلك وال  عرض 

وعلى كل منهم أن يشرح   ، االقتراحات إال لمقدميها

ويجوز للمجلس بناًء على اقتراح   ،اقتراحه بإيجاز

احات إلى إحدى اللجان رئيسه أن يحيل هذه االقتر

        لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 بعاسالاملرفق 
 

دستور مملكة  ية لتعديالتالمذكرة التفسير

  م2012البحرين الصادرة سنة 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



 المذكرة التفسيرية لتعديالت 

 2012 سنة  الصادرة البحرين مملكة دستور

 مقدمة: 

( على حق الملك في اقتراح تعديل الدستور، كما أعطى هذا الحق لخمسة عشر  35نص الدستور في الفقرة )أ( من المادة )
مجلس النواب، على أن يتضمن اقتراح التعديل تحديد المواد المطلوب حذفها أو إضافتها أو عضواً من مجلس الشورى أو من  

تغيير أحكامها مع بيان المبررات الداعية لذلك. ويشترط إلقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب  
 يستطيع المجلس الوطني تجاوزه. ولقد حظر البند )ج( من  وتصديق الملك الذي يعتبر تصديقاً حاسماً وشرطاً الزماً إلقراره ال

الثانية من الدستور والنظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي ونظام المجلسين ومبادئ الحرية  120المادة ) ( اقتراح تعديل المادة 
 والمساواة المقررة في الدستور.

لة، وأمام الرغبة الملكية في تحقيق تقدمها ورقيها وتطوير  ونتيجة للتطورات السياسية التي مرت بها الدولة في هذه المرح
نظامها السياسي بما يحقق لها مزيداً من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع األسس الديمقراطية التي يتجه إليها العالم في الوقت  

واقتراح المبادئ العامة التي تسجل   الحاضر، فقد تمت الدعوة لحوار للتوافق الوطني لدراسة التطورات التي يمر بها المجتمع
 أصول تطوره من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

ولقد أسفر حوار التوافق الوطني عن المرئيات التي يراها لتحقيق أهدافه، واحتلت قضية اإلصالح الدستوري أولوية متقدمة  
لدستور القائم الذي يضع إطاراً واضحاً لنظام سياسي يقوم على في هذه المرئيات التي طرحت لتعديل الدستور، انطالقاً من ا

تعدد   ويقوم على  اإلنسان،  كبيرة حقوق  والتعبير واالنتخاب، ويرعى في عناية  االعتقاد  ويكفل حرية  السلطات،  بين  الفصل 
ه في إطار ما ورد في  الجمعيات السياسية والحق في تكوين النقابات والجمعيات، وضمان حرية الصحافة واإلعالم. وذلك كل

ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تتضمن عدداً من الثوابت الوطنية التي ال يجوز المساس بها أو تعديلها، بحيث يقتصر 
التعديل على غير هذه الثوابت سواء تعلقت بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية دون مخالفة أو خروج على ما قرره الميثاق 

 واضحة. من ضوابط

وتخلص الثوابت الوطنية التي أكد عليها الميثاق في: تأكيد الصفة العقدية التي وضع بها الدستور بحيث ال يجوز تعديله إال  
الالزمة وفقا  التعديالت  اقتراح إجراء  التشريعية في  للملك والسلطة  الحق  يعطي  ما  الشعب والملك وهو  بإرادة مشتركة من 

الدستور. وأيضا في األخذ بنظام المجلسين النيابيين بحيث ال يجوز أن يتضمن التعديل األخذ بنظام  لإلجراءات التي نص عليها  
إعادة   –ال يتضمن خروجاً أو مخالفة للضوابط الواضحة التي تضمنها الميثاق            بما    –المجلس الواحد، وإن جاز له  

لرقابية، وإعادة تنظيم العالقة بين السلطة التشريعية بمجلسيها  النظر في صالحيات مجلس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته ا
بمزيـد من   الرقابة والمساءلة، واألخـذ  في  النواب  بينهما ويعظم دور مجلس  التوازن  من  مزيداً  يحقق  بما  التنفيذية  والسلطة 

 نص عليها.  دعمها الدستور القائم إلى جوار المظاهر الرئاسية التي المظاهر البرلمانية التي سبق أن

وتعرض هذه المذكرة التفسيرية األهداف التي قامت عليها التعديالت الدستورية، والمواد التي تم تعديلها لتحقيق هذه األهداف.  
 ويعتبر ما ورد في هذه المذكرة من أهداف وإيضاحات للمواد المعدلة معدالً لما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور القائم. 

 الفرع األول

 هداف التي قامت عليها التعديالت الدستورية األ

أمام الرغبة الملكية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية وفي  
الدستور القائم. وتمثلت  /أ( إجراء تعديل على  35إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني، فلقد طلب الملك وفقا ألحكام المادة )

 األهداف التي قامت عليها هذه التعديالت فيما يلي: 

 أوالً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم: 

وفقا لما ورد في الدستور القائم ومذكرته التفسيرية وما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الميثاق فإن النظام الذي تأخذ به مملكة  
تلط يقف وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، ترتكز المشروعية فيه على اإلرادة السياسية التي يتم التعبير  البحرين نظام مخ

عنها باالقتراع العام من خالل االنتخابات البرلمانية واالستفتاءات التي يلجأ إليها الملك في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل 
لتعديالت الدستورية ال تهدف إلى األخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى األخذ بمزيد من المظاهر  بمصالح البالد العليا، وأن ا

البرلمانية، وذلك في إطار ما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكم من أن " . . . )الملك( هو رأس الدولة، وذاته مصونة ال  
قالل البالد، والركيزة األساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة تمس، وهو القائد األعلى للقوات المسلحة، وهو رمز است

البحرين. ويباشر )الملك( سلطاته بواسطة وزرائه، والوزراء مسئولون أمام )الملك( وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء 
 والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور". 

لذي ورد في الميثاق، فإن الدستور القائم قد جعل للملك مكانة هامة، حيث أفرد له فصال كامال نص فيه  وفي هذا اإلطار ا
على هذه المكانة، فهو الممثل األسمى للدولة، ورمز الوحدة الوطنية، وحامي الدين والوطن، ويتولى حماية شرعية نظام الحكم،  



فراد والهيئات، وهو رئيس السلطة التنفيذية يباشر اختصاصاته فيها إما  وسيادة الدستور والقانون، ورعاية حقوق وحريات األ 
 بنفسه بصورة مباشرة عن طريق األوامر الملكية أو بواسطة وزرائه عن طريق المراسيم.

ولقد حرصت هذه التعديالت التي تمت على الدستور القائم على الحفاظ على هذه المكانة التي قررها الميثاق للملك، وعززت  
 ي إطارها المظاهر البرلمانية لنظام الحكم. ف

 ثانياً: إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما:

في إطار ما استقـر عليـه حـوار التوافـق الوطنـي، فقد حرصت التعديالت الدستورية على إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين 
 فيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما. التن

ولقد تضمنت التعديالت التي وردت على الدستور في هذا الشأن: إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الملك لحقه في  
تارها الملك،  حل مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وتعزيز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يخ

وإضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة االستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتفعيل دور  
مجلس النواب في تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتحديد فترة زمنية إلبداء الحكومة أسباب تعذر األخذ  

يبديها   التي  مدة زمنية إلحالة مشروعات  بالرغبات  العامة، وتحديد  المناقشة  النواب حق طلب  النواب، ومنح مجلس  مجلس 
القوانين إلى المجلس الذي ورد منه االقتراح، ووضع قواعد خاصة إلعداد الميزانية من المجلسين بما يمكن من العمل بالميزانية 

 ميزانية ألكثر من سنتين ماليتين.الجديدة في بداية السنة المالية وبما ال يسمح بإصدار ال

 ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق االختيار األمثل ألعضائهما: 

حرصت التعديالت التي أجريت على الدستور لتحقيق هذا الهدف على إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى 
انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذيـة، ويعطـي لرئيس مجلس النـواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات 
القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة التخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق االختيار األمثل ألعضاء كل  

 من مجلسي الشورى والنواب.

الميثاق بحيث    ويعتبر التي أقرها  المجلسين من أهم الثوابت  فيها وإعادة نظام        نظام  النظر  للدستور إعادة  ال يجوز 
المجلس الواحد، وإال كان ذلك مخالفا لصريح ما ورد في الفصل الخامس من الميثاق الخاص بالحياة النيابية. وإذا كان الميثاق  

المجلسين على نحو يكون متالئماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم،  قد نص صراحة على ضرورة األخذ بنظام 
وجاء تنظيم الدستور القائم لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات التي كانت سائدة وقت وضعه، فإن ذلك ال يمنع من إعادة 

ما طرأ من تغير في األوضاع السياسية واالقتصادية        النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين بما يتفق مع  
واالجتماعية، وفي إطار الضوابط التي وضعها الميثاق لتنظيمهما، وأهمها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كل من المجلسين 

 بأمر ملكي.  مساوياً لآلخر، وأن يشكل مجلس النواب عن طريق االنتخاب الحر المباشر في حين يشكل مجلس الشورى بالتعيين

ولقد اشترط الفكر الدستوري العالمي لقيام نظام المجلسين أن يشترك المجلسان في التشريع على األقل من حيث حقهما في  
اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها، وليس معنى ذلك ضرورة التساوي المطلق بينهما في الرقابة السياسية.  

حد المجلسين على مجرد إبداء رأي استشاري، فإن الدستور يكون قد أخذ بنظام المجلس النيابي ولكن إذا اقتصر اختصاص أ
 الواحد وإن بدت صورة نظام المجلسين من الناحية الشكلية.

واتفاقاً مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديالت الدستورية إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما 
 يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً.

فإذا كان مجلس النواب في ظل الدستور القائم هو الذي يختص بمفرده بالغالبية العظمى من وسائل الرقابة على السلطة 
انفراد   إلى  اتجهت  قد  الدستورية  التعديالت  فإن  التحقيق،  لجان  الوزراء وتشكيل  الثقة من  كاالستجواب وسحب  هذا التنفيذية 

المجلس أيضا بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحق توجيه األسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج  
الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون 

ما يتفق مع اتجاه بعض الدساتير العالمية        المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، وهو    الحكومة قد حازت على ثقة 
 التي تأخذ بنظام المجلسين حيث تخص المجلس المنتخب بممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية. 

ال القوانين  بإحالة مشروعات  الشورى االختصاص  لرئيس مجلس  قد أعطى  الدستور  كان  الموافقة عليها من  وإذا  يتم  تي 
فإن   الوطني،  المجلس  اجتماعات  رئاسة  أولوية  ُمنح  كما  إصدارها،  إجراءات  التخاذ  الوزراء  مجلس  رئيس  إلى  المجلسين 
التعديالت الدستورية قد منحت رئيس مجلس النواب هذه االختصاصات وهذه األولوية باعتبار أن مجلس النواب هو األكثر  

 عبية، وأن ذلك ال يتعارض مع األخذ بنظام المجلسين الذي نص عليه الميثاق.تمثيالً لإلرادة الش

وإضافة إلى الشروط التي كان يجب أن تتوافر في أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فإن التعديالت الدستورية قد نصت  
من يرغب في الترشح على شرطين جديدين لتمتع المواطنين بهذه العضوية، فتطلبت أن تمضي عشر سنوات على اكتساب  

لمجلس النواب أو من يعين في مجلس الشورى للجنسية البحرينية، وأن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى، دون أن يسري  



شرط عدم ازدواج الجنسية على المواطن الذي يتمتع بجنسية إحدى الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط  
 نية جنسية أصلية.أن تكون جنسيته البحري

إال أنه لم يحدد طريقة معينة يلجأ إليها   ولقد نص الميثاق على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق التعيين،  
الملك في اختياره لهم. وإذا كان الدستور القائم قد جعل تعيين أعضاء مجلس الشورى من اختصاصات الملك بأمر ملكي، فإن  

سابقاً على أمر التعيين تحدد فيه اإلجراءات والضوابط والطريقة    نص على أن يصدر الملك أمراً ملكياً التعديل الدستوري قد  
التي تحكم عملية اختيار األعضاء، وهو ما يحقق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى ويضمن تمثيالً واسعا ً  

 لفئات المجتمع في هذا المجلس. 

 الفرع الثاني

 التي تضمنتها التعديالت الدستورية النصوص 

في إطار ما انتهت إليه اإلرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديالت التي ترى إدخالها على الدستور 
يعية، وإعادة القائم، فقد اشتملت هذه التعديالت على مسألتين أساسيتين هما: إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشر

تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب. وتفرعت عن كل من هاتين المسألتين أحكام أخرى تتفق معها وتكمل إعمال المبادئ 
 الواردة بها.

 أوالً: النصوص التي تم تعديلها إلعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:

ر لتعزيز دور المجلس الوطني بجناحيه الشورى والنواب في عالقته بالسلطة  تمثلت التعديالت التي أجريت على الدستو
 /ب، ج(.109/أ و92/الفقرة األولى و91و 88و 68/ب، ج، د و67و 65و 52و  46/ج و42التنفيذية في المواد )

 ( البند)ج(: 42مادة )

فيه أسباب الحل ويمنع حل المجلس    كان نص هذه المادة في الدستور يعطي الملك الحق في حل مجلس النواب بمرسوم يبين
لذات األسباب مرة أخرى. ولقد جاء تعديل هذه المادة ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً بها من ضمانات، فبعد أن كان 

إال بعد أخذ رأي رئيس     حق الحل مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء أصبح ال يجوز اللجــوء إليـه  
لس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية باعتبارها الحامية لسالمة تطبيق الدستور وعدم الخروج على  مج

أحكامه، وهو ما يتفق مـع االتجاهات الدستورية المعاصرة. وإذا كان رأي هذه الجهات غير ملزم للملـك، إال أن تطلّب اللجوء 
الملك كاملة قبل إصـداره لمرسـوم الحل، ويعد تطبيقاً لما يهدف إليه مبدأ الشورى التي إليه يؤدي إلى أن تكون الصورة أمام  

 تفرضه الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور. 

 (: 88( فقرة جديدة ، والمادة )46مادة )

( من الدستور، فإن ذلك مستمداً 33وفقا للبنـد )د( مـن المادة )  إذا كان الملك هو صاحب االختصاص في اختيار الحكومة
مما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكـم من أن ". . . )الملك( هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفـيهم  

بات البرلمانية من عدد مقاعد كل تكتل  مـن مناصبهم". فالميثاق لم يلزم الملك بضرورة تعيين الوزراء وفقا لما تسفر عنه االنتخا
 أو كل جمعية سياسية، وإنما ترك له الحرية الكاملـة في اختيار من يراه لتشكيل الحكومة بما يحقق المصلحة العامة للمملكة.

( بإضافة فقرة  46)إال أنه اتساقا مع ما استهدفته التعديالت الدستورية مـن تعزيـز لـدور السـلطة التشريعية، عدلت المادة  
ثانية إليها تعطي لمجلس النواب الحـق فـي إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة الجديدة التي يختارها الملك، وذلك 
بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثين يوما من أداء الوزارة لليمين الدستورية برنـامج وزارته إلى مجلس النواب، بحيث  

م يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم الحكومـة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديالت عليه، فإذا أصر إذا ل
المجلس على رفض البرنامج قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض برنامجها على المجلس، وإذا لم يوافق 

 كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. المجلس على برنامج هذه الوزارة

أن يطلب بعد التشاور مع الحكومة   –عنـد عرض برنامج الـوزارة عليه    –وال يمنع هذا التعديـل من أن يقترح مجلس النواب  
 الثانية.إدخال تعديل على البرنامج قبل التصويت على قبوله أو رفضه، سواء كان ذلك بالنسبة للحكومة األولى أو 

وإذا قبل الملك استقالة الوزارة للمرة الثانية ولم يحل المجلس، فال يسقط ذلك حقه في حل مجلس النواب إذا تكرر رفضه  
 لبرنامج الوزارة لمرات أخرى. 

ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينة إلصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج الوزارة، بحيث إذا مضت هذه 
دون أن يتخذ المجلس قرارا صريحا بالموافقة عليه أو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبوال له وبذلك تكون الحكومة قد حازت    المدد 

على ثقة المجلس. كما فرق النص بين األغلبية المطلوبة لرفض برنامج الوزارة في المرة األولى ورفضها لهذا البرنامج في  
فقة أغلبية أعضاء المجلس لرفض البرنامج األول وثلثي أعضائه لرفض البرنامج الثاني  المرة الثانية أو ما يليها، فتطلب موا
 بالنسبة لكل وزارة جديدة يتم تشكيلها. 



ويقصد بعبارة "وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة بذات اإلجراءات والمدد السابقة" التي وردت بالنص،  
إذا رأى الملك قبول استقالة   – نواب على برنامج الحكومة الثانية وما بعدها من حكومات  أن يتبع بشأن عدم موافقة مجلس ال

الثانية عرض    –الحكومة مرات أخرى   ذات اإلجراءات التي اتبعت بشأن الحكومة األولى، والتي تتمثل في إعادة الحكومة 
خاذ الملك قراره بحل مجلس النواب أو قبول برنامج الوزارة مرة أخرى على المجلس إذا رفضه للمرة األولى وذلك قبل ات

  استقالة الوزارة، وأن يتم ذلك التزاماً بذات المدد التي حددها النص التخاذ المجلس قراره بشأن البرنامج.

/ج( قد تطلب لحل المجلس صدور مرسوم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس  42وإذا كان نص المادة )
ة الدستورية، فإن ذلك ال ينطبق على قيام الملك بحل المجلس نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة النواب ورئيس المحكم

للمرة الثانية. فالملك هنا هو الذي يملك الحل بأمر ملكي وليس بمرسوم، ألن األمر متعلق بالحكومة التي اختارها الملك، وليس 
وال    المجلس لبرنامجها ثم اختلفت معه بعد ذلك فيكون الملك حكما بينهما،    الحل بسبب خالف نشأ بين حكومة كانت تحظى بإقرار 

( المضافة أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس  46يتطلب صدور األمر الملكي بحل المجلس تطبيقا للفقرة الثانية من المادة )
 مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وإنما يخضع لتقدير شخصي من الملك.

(، التي كانت توجب على الوزارة فور تشكيلها  88( ضرورة تعديل المادة )46استتبع إضافة الفقرة الثانية إلى المادة )  ولقد 
أن تقدم برنامجها إلى المجلس الوطني، ويقتصر دور المجلس في هذه الحالة على إبداء ما يراه من مالحظات بصدده، ولكنها 

قة المجلس على برنامجها. فالفقرة الثانية المضافة قد رتبت آثارا قانونية على تقدم الحكومة  لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم مواف
الجديدة ببرنامجها لمجلس النواب تتمثل في إمكان إقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج. وبذلك أصبح إعمال 

(، مما يوجب التنسيق بينهما إلمكان إعمال  46المادة )        فة إلى  ( متناقضاً وغير متسق مع الفقرة الجديدة المضا88المادة )
 كل منهما في النطاق المحدد له.

( لتجيز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو أمام مجلس الشورى أو إحدى 88ونتيجة لذلك عدلت المادة )
وزراء في ذلك. ومقتضى هذا التعديل أن إلقاء هذا البيان أمر لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه وله أن يفوض أحد ال

أو بموعد معين أو بمجلس من     جوازي متروك إلرادة رئيس مجلس الوزراء وحده دون تقيد بصدور تشكيل جديد للحكومة  
ته وإبداء المالحظات التي  المجلسين أو لجنة من لجانهما، وأن دور المجلس أو اللجنة التي يلقى أمامها البيان مقصور على مناقش

 ستكون تحت بصر مجلس الوزراء ليأخذ منها ما يراه محققا للصالح العام.

 (: 52مادة )

النواب  مجلس  اختيار  النواب، وجعل  مجلس  أعضاء  لعدد  مساوياً  الشورى  مجلس  أعضاء  يكون عدد  أن  الميثاق  تطلب 
بالتعيين، وجعلت   قانون  52المادة )باالنتخاب واختيار مجلس الشورى  بأمر ملكي، واكتفى  تعيين أعضاء مجلس الشورى   )

مجلسي الشورى والنواب باشتراط أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخبرة أو ممن أدوا خدمات جليلة للوطن من بين فئات معينة  
 قيود على هذا االختيار. حددها، مما يعطي للملك الحرية الكاملة في اختيار األصلح ممن يندرج تحت هذه الفئات دون أي  

المجتمع في هذا  الواسع ألطياف  التمثيل  الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى وضمان  الشفافية  ورغبة في تحقيق 
( لتنص على ضرورة وضع قواعد عامة تنظم إجراءات وضوابط هذا االختيار وتحدد الطريقة التي 52المجلس، عدلت المادة )
ون أمام الملك قبـل أن يصدر أمره بتعيين أعضاء المجلس. وتعتبر هذه القواعد المنظمة التي ستصدر  سيتم اللجوء إليها، لتك

بأمر ملكي ملزمة وواجبة التطبيق عند اختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي قابلة للتعديل والتغيير بذات األداة التي صدرت بها  
 ثر فوري على ما يتم من تعيينات بعد صدورها.وهي األمر الملكي، ويسري ما يتم بشأنها من تعديالت بأ

 (: 65مادة )

( على حق أعضاء مجلس النواب في توجيه استجوابات إلى أي من الوزراء عن األمور الداخلة 65نص الدستور في المادة )
طرح    في اختصاصه، ووضعت هذه المادة شروطا لقبول االستجواب ومواعيد لمناقشته، وأجازت أن يؤدي االستجواب إلى

موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب. ولقد خال هذا النص من تحديد الطريقة التي يتم بها مناقشة االستجواب تاركا ذلك 
لالئحة الداخلية للمجلس كما هو الشأن في سائر الدساتير التي تقرر االستجواب وسيلة من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية. 

 ئحة الداخلية لمجلس النواب على الطريقة التي تتم بها مناقشة االستجواب وإجراءات هذه المناقشة.وإعماال لذلك نصت الال

ورغبة في عدم إطالة النص الدستوري بتفصيالت وجزئيات كثيرة فقد تم حذف الشرط الموضوعي الوارد في النص الحالي  
الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، اكتفاء بالنص عليه  بشأن عدم تعلق االستجواب بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى  

إلى جانب شروط أخرى بالالئحة الداخلية للمجلس. وبصدد الفقرة الثالثة من النص الحالي فقد تم تعديلها لتنص صراحة على أن 
ــذلك في الالئحة، ما لم  تتم مناقشة االستجواب في المجلس ذاته سواء عالنية أو في جلسة سرية وفقاً لإلجــراءات المقــررة ل

المختصة بموضوع االستجواب وذلك على سبيل   اللجنة  في  مناقشة االستجواب  فقط  الحاضرين  أغلبية أعضائه وليس  يقرر 
االستثناء، إضافة إلى شرط عـدم جـواز إجـراء المناقشـة إال بعد ثمانيـة أيام على األقل من يوم تقديمه، ما لم يتم طلب تعجيل  

 شة من جانب الوزير المستجوب نفسه وليس مجرد موافقته على طلب أحد أعضاء المجلس ذلك. هذه المناق

 



 ( البنود ) ب ، ج ، د (: 67مادة )

( المادة  التنفيذية والتشريعية، عدلت  السلطتين  بين  التوازن  مع استهداف تحقيق مزيد من  منفرداً 67سيراً  لتعطي دوراً   )
لتعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتقلل من القيود التي كانت تحكم هذا التقرير وتؤدي  لمجلس النواب في تقرير عدم إمكان ا

 إلى صعوبة الوصول إليه. 

فبعد أن كان يشترط في طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقاً للبند )ب( من هذه المادة موافقة ثلثي أعضاء  
لب لعشرة من أعضاء المجلس، على أن يكون القرار بالموافقة على عرض مجلس النواب على ذلك، أصبح الحق في تقديم الط

هذا الطلب على المجلس لمباشرة إجراءاته لغالبية أعضاء المجلس أي لواحد وعشرين عضواً من أعضاء المجلس، ثم يعرض  
ن من تاريخ تقديمه للنظر الطلب على مكتب المجلس الذي عليه أن يدرجه في جدول أعمال المجلس خالل مدة ال تتجاوز أسبوعي

 فيه. 

وبعد أن كان صدور قرار بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يتطلب موافقة مجلسي الشورى والنواب في اجتماع  
للمجلس الوطني بأغلبية ثلثي األعضاء، فإن هذا القرار أصبح وفقا للبند ) د ( المعدل مقصوراً على موافقة مجلس النواب بأغلبية  

ثي أعضائه دون تدخل من مجلس الشورى في هذا الشأن ودون حاجة النعقاد المجلس الوطني إلصدار قرار بعدم إمكان ثل
 التعاون مع رئيس مجلس الوزراء. 

ويختلف أثر قرار مجلس النواب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء عن قراره بعدم الثقة بأحد الوزراء. فلقد  
( من الدستور الوزير معتزالً منصبه من تاريخ صدور قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه أن يقدم استقالته  66اعتبرت المادة )

فوراً استيفاًء للشكل الدستوري، مما مقتضاه أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور بعد صدور قرار عدم الثقة به يعتبر 
( من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من  49ة )باطالً وكأن لم يكن، وال يطبق في هذه الحالة حكم الماد 

شئون منصبه إلى حين تعيين خلفه، وهو ما يوجب تعيين وزير آخر بدال منه أو أن يعهد بوزارته إلى وزير آخر لحين تعيين  
( ويقبل الملك استقالة وزارته، 67الوزير الجديد. أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة )

( في شأنه بحيث تستمر الحكومة في تصريف العاجل من األمور إلى حين تشكيل  49فال يوجد ما يمنع من تطبيق حكم المادة )
 الحكومة الجديدة، حتى ال ينشأ فراغ وزاري. 

ما   التعاون مع رئيس مجلس الوزراء    وال يطبق بشأن استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب في حالة تقرير عدم إمكان
/ج( المعدلة من ضرورة أن يصدر الحل بمرسوم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس  42نصت عليه المادة )

النواب ورئيس المحكمة الدستورية، ألن الملك سيكون في هذه الحالة حكماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يتطلب أن يتم  
ال         ار قرار الحل بأمر ملكي، وليس بمرسوم يوقع عليه رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد طرفي الخالف، ومن ثم  إصد

/ج( منه الستخدام الملك حقه في حل مجلس 42مجال في هذه الحالة إلعمال الضمانات التي نص عليها الدستور في المادة )
 النواب. 

 (: 68مادة )

ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق    ( لتحقق 68عدلت المادة )
  مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده.

التي يبديها مجلس النواب، ولم تحدد   ( تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات68فلقد كانت المادة )
لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه األسباب، فجاء تعديل البند ) أ ( من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب 

يقها  خالل ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول وأن تتخذ قرارها بشأن إمكان تحق
أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبين الحكومة األسباب في حالة تعذر األخذ بالرغبة. وإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد  

 كان للمجلس أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها. 

ة، فأضيف البند )ب( مقررا هذا الحق ( لم تكن تعطي لمجلس النواب حق طرح موضوع عام للمناقش68كما أن المادة ) 
للمجلس وفقا للضوابط التي تحددها الئحته الداخلية. وحتى ال يضيع وقت المجلس في مناقشـات ال تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، 

ح  قرر هذا البند ضرورة عرض طلب المناقشة على المجلس مجتمعا ليقرر مدى صالحية الموضوع المطروح للمناقشة. إما بطر
الموضوع للمناقشة، أو باستبعاده من جدول األعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير عنه قبل أخذ الرأي  

 عليه، وكل ذلك وفقاً لإلجراءات التي ستنص عليها الالئحة الداخلية للمجلس وخاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة. 

 ( الفقرة األولى: 91مادة )

كان الدستور القائم قد منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في توجيه أسئلة إلى الوزراء، فإنه ال  إذا  
يوجد في الميثاق ما يمنع من أن يتضمن الدستور تعديال يقضي بقصر توجيه األسئلة للوزراء على أعضاء مجلس النواب دون  

( لتعطي ألعضاء مجلس النواب دون غيرهم حق توجيه  91من المادة )  أعضاء مجلس الشورى، لذلك عدلت الفقرة األولى
  األسئلة إلى الوزراء.



ومن المسلم به أن السؤال ال يجاوز معنى االستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإال أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة 
 ( من الدستور، مما يوجب تطبيق شروط هذه المادة.65)

  

 البند )أ(: ( 92مادة )

( المادة  في  الدستور  النواب   92نص  مجلس  أو  الشورى  مجلس  من  المقدمة  الدستور  تعديل  اقتراحات  أن  على  أ(  بند 
ومشروعات القوانين التي يقترحها أعضاء أي منهما تحال إلى الحكومة لصياغتها وإحالتها لمجلس النواب خالل الدورة البرلمانية 

ا. وال يوجد في الميثاق مبـادئ تحـكم هـذا الموضـوع أو تضع ضوابط له، ولذلك عدلت هذه المادة  ذاتها أو في الدورة التي تليه 
لتكون مدة وضع هذه االقتراحات في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ 

 إحالته سواء بالنسبة للقوانين أو بالنسبة لتعديل الدستور.

خل هذا النص المعدل بحق الحكومة في إرفاق ما تراه من مالحظات على مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون وال ي
المحال إليها من أحد المجلسين، لتكون هذه المالحظات تحت بصر المجلسين عند مناقشتها للمشروع ليأخذا بها إذا وجدا محال 

 لذلك. 

ة مواعيد تنظيمية ال يؤثر عدم االلتزام بها على شرعية التعديالت الدستورية أو القوانين وتعتبر المواعيد التي حددتها هذه الماد 

 التي تصدر.

 ( البندان )ب، ج(: 109مادة )

التقدم التكنولوجي  تتميز به الميزانية من طبيعة خاصة، وما يصاحبها من دقة وتعقيدات في إعدادها في إطار  نظرا لما 
( على القواعد  109الحاضر، وسيرا مع االتجاهات الدستورية المعاصرة، نص الدستور في المادة )والمعرفي الذي يشهده الوقت  

التي تحكم إعدادها وإجراءات إصدارها. ولقد ظهر خالل السنوات العشر األخيرة أن بعض ما ورد في هذه المادة يحتاج إلى  
ة وفعالة تسمح لكل منهما باالشتراك الفعلي والحقيقي فيها،  تعديل يؤدي إلى تمكين المجلسين من مناقشة الميزانية بطريقة جدي

وفي ذات الوقت تمكن من العمل بالميزانية الجديدة في موعدها دون حاجة إلى تطبيق البند )هـ( من هذه المادة الذي يقضي  
ل إصدار الميزانية ألكثر من سنتين  باستمرار العمل بالميزانيـة السابقـة إلى حين صدور قانون الميزانية الجديدة. كما يمنع التعدي

 ماليتين. 

(، وتضمن تعديل البند )ب( تقديم الحكومة مشروع الميزانية  109وتحقيقا لهذه األهداف تم تعديل البندين )ب، ج( من المادة )
ا المشروع إلى إلى مجلسي الشورى والنواب في ذات الوقت قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على األقل، بعد أن كانت تقدم هذ 

مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بعد االنتهاء منه للنظر فيه، مما كان يقلل من دور مجلس الشورى في 
  المناقشة الجادة للمشروع لقصر المدة بين إحالته إليه وبين التاريخ المحدد لبدء السنة المالية.

انيات المعاصرة من دقة وتعقيدات تحتاج إلى تعاون وجهد من المجلسين في  كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به الميز
مناقشتها في إطار اإليضاحات التي تضعها الحكومة أمام بصرهما. ولذلك تطلب هذا البند عرض مشروع الميزانية بعد تقديمه 

مشترك لمناقشته مع الحكومة، وهو ما  من الحكومة على اللجنتين المختصتين بالشئون المالية في كل من المجلسين في اجتماع  
يعطي فرصة أكبر إلثراء المناقشة والوصول إلى حلول أفضل لما يثار بشأن الميزانية من مالحظات، ويختصر الوقت الذي 
تأخذه هذه المناقشة، ويمنع تكرار ما يبدى من مالحظات في كل من اللجنتين لو اجتمعت كل منهما بعيدا عن األخرى. ورغبة  

ستقالل كل لجنة بوجهة نظرها بعد سماع كافة آراء أعضاء اللجنتين، لم يتطلب النص صدور قرار مشترك منهما بالموافقة  في ا
أو عدم الموافقة على مشروع الميزانية المعروض عليهما، وأتاح لكل من اللجنتين أن تتقـدم بتقـريـر مسـتقل يوضـح رأيـها إلى 

اقش مجلس النواب المشروع أوالً، وبعد إصدار المجلس قراره في هذا الشأن يحيله إلى مجلس  المجلـس الـذي تتبعـه، على أن ين 
للجنتين    –الشورى   التي تنظم   –الذي يكون على علم مسبق بما دار في االجتماع المشترك  الدستور  فيه وفق أحكام  للنظر 

ة إدخال أي تعديل على مشروع الميزانية باالتفاق  إجراءات نظر مشروعات القوانين. ولقد أبقى النص المعدل على مبدأ إجاز
 مع الحكومة.

أما البند )ج( من هذه المادة فقد قضى على كل ما كان يثار من تخوف من أن تقوم الحكومة بإعداد الميزانية ألكثر من سنتين  
لسنتين ماليتين على األكثر " بدالً   فاستخدم عبارة "ويجوز إعداد الميزانية  –وهو ما كان يسمح به النص قبل التعديل    –ماليتين  

 من عبارة" ويجوز إعداد الميزانية ألكثر من سنة مالية". 

  

 ثانياً: النصوص التي تم تعديلها إلعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب:

أكبر لمجلس النواب تمثلت التعديالت التي أجريت على الدستور إلعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب في منح دور  
،  86،  85،  83،  59/أ،  57،  53في الرقابة، وتحقيق االختيار األفضل ألعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، في المواد )

 /أ(. 120، 115، 103، 102



 /أ(:57،  53المادتان )

( المادتان  ف57،  53نصت  وورد  والنواب،  الشورى  مجلسي  أعضاء  في  توافرها  يجب  التي  الشروط  على  المذكرة (  ي 
/أ( أن هذه المادة قد سمحت لكل بحريني بالترشيح لعضوية مجلس النواب، وكان النص بذلك 57التفسيرية فيما يتعلق بالمادة )

( 53يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الترشيح لعضويـة مجلـس النواب بمجرد تجنسه. كما أن نص المادة )
مكتسبة فيمن يعين في مجلس الشورى، وأوضحت المذكرة التفسيرية مفهوم هذه المادة بأنها تضمنت  لم يرد فيه شرط الجنسية ال

النص على شروط خاصة بعضو مجلس الشورى باإلضافة إلى الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل من أعضاء مجلسي  
ية البحرين سواء كان اكتسابه لهذه الجنسية بصفة الشورى والنواب، وهو ما يفهم منه أنه يجوز تعيين أي مواطن يتمتع بجنس

 أصلية أو عن طريق التجنس.

ولقد تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية األصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية  
من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية بالتجنس وفقا لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل  

 مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات.

/أ( بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة  57،  53ويالحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان )
بادئ حقوق اإلنسان. فلقد جرت أغلبية الدساتير على تحديد فترة معينة ال يجوز لمن الحقوق السياسية، وال يخل بما تقرره م

اكتسب الجنسية البحرينية أن يمارس فيها حق تمثيل الشعب في المجالس النيابية، واعتبرتها فترة تمرين على الوالء للجنسية  
 ها. الجديدة، كما أنها تحقق ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورت

أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشـرة الحقـوق 
السياسيـة، وبـذلك يجـوز لهـذا القانـون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق االنتخاب دون قيد زمني، باعتباره  

 يح وعضوية المجالس النيابية.أقل خطورة من حق الترش

وتحقيقا لذات األهداف التي دعت إلى التفرقة بين المواطن بصفة أصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية البحرينية فيما يتصل  
إلى الشروط التي  57،  53بالترشيح لمجلس النواب أو عضوية مجلس الشورى، فإن المادتين ) /أ( أضافتا شرطاً آخر جديداً 

جودة فيما سبق، وهو أال يكون العضو حامالً لجنسية أخرى إلى جوار الجنسية البحرينية، سواء كان قد حصل على كانت مو
إذن من السلطات المختصة بالجمع بين الجنسيتين أو لم يحصل على هذا اإلذن، وذلك ألن الجمع بين جنسيتين يشتت والء  

  الشخص بينهما ويشكك في هذا الوالء.

تعديل أنه يجب على كل من يرغب في التمتع بعضوية أحد المجلسين أن يتنازل عن الجنسية األخرى التي  ومقتضى هذا ال
 يحملها، وذلك قبل التقدم للترشيح لمجلس النواب أو التعيين في مجلس الشورى. 

جنسية إحدى الدول وال يسري شرط عدم ازدواج الجنسية على الشخص الذي يحمل الجنسية البحرينية األصلية ثم اكتسب  
األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية النتفاء الحكمة من تقريره في هذه الحالة، وذلك إيماناً بوحدة الهدف والمصير 

 والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون.

 (: 59مادة )

ة مدته، ينتخب بدله خالل شهرين من تاريـخ  تنص هذه المادة على أنه في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاي
إعـالن المجلـس هـذا الخلـو، إال إذا وقـع الخلو خالل األشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فال يجرى  

 انتخاب عضو بديل.

ي ذات الفصل التشريعي، فقد  ولمواجهة احتمال أن يتحقق الخلو باستقالة أحد األعضاء، ثم عودته لترشيح نفسه مرة أخرى ف 
( من الدستور، والتي ال  57تقرر النص صراحة على عدم جواز ترشيح نفسه في هذا الفصل أسوة بنص الفقرة )د( من المادة )

تجيز لمن أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة واالعتبار أو اإلخالل بواجبات العضوية، أن يرشح نفسه خالل الفصل التشريعي  
جلس خالف ذلك، ومع مراعاة أن االستقالة تعد تعبيراً عن إرادة النائب المستقيل، على خالف حالة إسقاط العضوية مالم يقرر الم

التي يعد فيها القرار تعبيراً عن إرادة المجلس، فإنه ال يجوز للمجلس أن يتدخل بتعديل إرادة النائب المستقيل على نحو ما هو  
 منصوص عليه في حالة إسقاط العضوية.

 (: 102و 86و 85و  83)  المواد

عدلت هذه المواد إلعطاء األولوية لرئيس مجلس النواب في إحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين 
إلى الحكومة التخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدارها، وإعطاء األولوية لرئيس مجلس النواب في رئاسة المجلس الوطني. وذلك 

ة إلى المواد األخرى المعدلة السابق اإلشارة إليها، والتي جعلت اللجوء إلى أساليب الرقابة السياسية على أعمال السلطة باإلضاف
 الفقرة األولى(. 91/ب و 68البنود ب ، ج ، د و  67و  46التنفيذية من اختصاص مجلس النواب منفرداً )المواد 

لس النواب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من المجلسين إلى ( على أن يحيل رئيس مج86،  83فنصت المادتان )
رئيس مجلس   من سلطة  المادتين  هاتين  تعديل  قبل  اإلحالة  كانت  أن  بعد  الملك إلصداره،  إلى  لرفعه  الوزراء  رئيس مجلس 

المعدلة على أنه إذا اختلف   (85ال تتجاوز أسبوعين على األكثر. ونصت المادة )          الشورى، على أن يتم ذلك خالل مدة  



المجلسان حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني بحكم الدستور برئاسة رئيس مجلس النواب، بعد أن كان النص  
  قبل التعديل يجعل الرئاسة لرئيس مجلس الشورى، ويتم االجتماع في ذات دور االنعقاد الذي وقع فيه الخالف.

على أن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك  (  102وكذلك نصت المادة )
رئيس مجلس الشورى ثم النائب األول لرئيس مجلس النواب ثم النائب األول لرئيس مجلس الشورى. وغيرت بذلك هذه المادة  

 عند غيابه وفقاً للترتيب الوارد في النص. تحديد من يتولى رئاسة اجتماعات المجلس الوطني عند انعقاده، ومن يحل محله  

 (: 103مادة )

( من الدستور فيما يتعلق بنصاب اجتماع المجلس الوطني، حيث كانت تنص  103اختلفت وجهات النظر حول تفسير المادة )
حدة"، مما أدى  هذه المادة على أنه "ال تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إال بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على  

إلى أن يتطلب البعض حضور هذه األغلبية وإال اعتبر اجتماع المجلس غير صحيح، في حين ذهب رأي آخر إلى القياس على  
( من الدستور التي تحدد نصاب اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب؛ إذ تنص على أنه " يشترط لصحة 80المادة )

النواب حضور أكثر من نصف أعضائه. . . وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين  اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس  
 متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على أال يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس".

كتمل نصاب  (، وقررت أنه" وإذا لم ي80( المعدلة بوجهة النظر التي أعملت القياس على المادة )103ولقد أخذت المادة )
 انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على أال يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه".

 (: 115مادة )

البندان ب ، ج( من إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة مشتركة من اللجنتين المختصتين   109اتساقا مع ما قررته المادة )
( بما يوجب على الحكومة أن  115ي كل من المجلسين لدراسته قبل عرضه على كل مجلس، عدلت المادة )بالشئون المالية ف

تقدم بياناً إلى مجلسي الشورى والنواب عن الحالة المالية واالقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية 
انية الجديدة. وكانت هذه المادة قبل تعديلها تجعل تقديم هذا البيان إلى مجلس  المعمول بها، وما لذلك من آثار على مشروع الميز

النواب فقط. ولقد جاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا البيان تحت بصر اللجنة المشتركة من لجنتي مجلسي الشورى والنواب 
تقديم تقريرها إلى المجلس الذي تتبعه كل لجنة    عند بحثهما لمشروع الميزانية الجديدة، وهو ما يساعد كل من اللجنتين على

 بصورة مكتملة. 

  

  

 (:120) مادة

كانت هذه المادة تنص في البند ) أ ( على أنه "يشترط لتعديل أي حكم من أحكام الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية 
والنواب". وعلى الرغم من عدم تطلب المادة العرض على المجلس ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلسي الشورى  

الوطني عند الخالف بين المجلسين، فإنه قد أثير التساؤل عن مدى ضرورة عرض التعديالت الدستورية على مجلس الشورى 
  ذا الشأن.أو المجلس الوطني إذا لم يوافق عليها مجلس النواب، وجاء تعديل هذه المادة ليضع حكماً واضحاً في ه

( قد تطلبت موافقة كل من مجلسي الشورى والنواب على تعديل الدستور، فإن مقتضى ذلك أن عدم  120كانت المادة )   ولما
موافقة أحدهما تعني عدم إمكان تعديله. ولذلك عدلت هذه المادة بما يؤدي إلى تحقيق غرض التعديل بأن يجتمع المجلس الوطني 

ور وفي ذات دور االنعقاد الذي وقع فيه الخالف، وذلك بحضور ثلثي أعضائه دون تحديد أية نسبة  في هذه الحالة بحكم الدست
 ألي من المجلسين، على أن يتم إقرار مشروع التعديل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كذلك.

لة وما ورد بها من أحكام  وتعتبر اإليضاحات التي نصت عليها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير النصوص المعدّ 
 وتأخذ ذات الصفة اإللزامية للدستور.

( من الدستور، تنشر هذه التعديالت ومذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية، ويعمل  125وتطبيقا لما نصت عليه المادة ) 
 بها من تاريخ نشرها. 

 الدستور
 دستور مملكة البحرين •

 مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002 •

 تعديالت دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012 •

 المذكرة التفسيرية لتعديالت الدستور لسنة 2012 •
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 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 مناثالاملرفق 
عدد من الدول العربية التي تنص على بكشف 

آلية المناقشة العامة ضمن لوائحها الداخلية 

لمجالسها التشريعية، وبعض الدول العربية 

التي ال تتناول تنظيم المناقشة العامة ضمن 

 لوائحها الداخلية لمجالسها التشريعية

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة 

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

العربية التي تنص على آلية المناقشة العامة ضمن لوائحها الداخلية   من الدول   عددب كشف 

العربية التي ال تتناول تنظيم المناقشة العامة ضمن   دول وبعض ال ، لمجالسها التشريعية

 لوائحها الداخلية لمجالسها التشريعية

 

نشر   13-04- 2016الصادر بتاريخ  2016لسنة   1رقم   -قانون  -جمهورية مصر العربية 

بشأن إصدار الالئحة الداخلية   14-04- 2016يعمل به إعتبارا من   13- 04-2016بتاريخ 

 . النواب لمجلس

 

الفصل   -وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية  -الباب السابع  -الالئحة الداخلية لمجلس النواب 

 طلبات المناقشة العامة -الخامس 

 230المادة 

يجوز لعشرين عضواً على األقل طلب مناقشة موضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة في 

 .شأنه

 231المادة 

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع، 

واسم العضو الذي يختاره والمبررات واألسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، 

 .مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم في موضوع المناقشة العامة

 .ناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمهويُدرج مكتب المجلس طلب الم

وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صالحية الموضوع 

للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين لالستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز  

 .الموضوع في ذات الجلسة بناًء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة

 

 



 232المادة 

ال تُدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي المجلس من مناقشته، 

 .ويصدر قراره في شأنه

 233المادة 

إذا تنازل كل مقدمي طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بعد إدراجه بجدول األعمال، أو 

، استبعده المجلس أو بحيث قل عددهم عن العدد الالزم لتقديمهللمناقشة فيه، بعد تحديد موعد 

 .رئيسه بحسب األحوال

ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، 

 .متنازالً عن الطلب 

بقة عن العدد الالزم  وال تجرى المناقشة إذا قل عدد األعضاء مقدمي الطلب طبقاً لألحكام السا

 .إال إذا تمسك بالمناقشة عدد من األعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور لتقديمه،

( من هذه الالئحة على االقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها 223وتسري أحكام المادة )

 .األعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة

 223المادة 

عرض االقتراحات المقدمة في شأن االستجواب إال لمقدميها، وعلى كل ال يجوز الكالم عند 

منهم أن يشرح اقتراحه يإيجاز، ويجوز للمجلس بناًء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه 

 .االقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- 05-1963نشر بتاريخ  15-05-1963الصادر بتاريخ  1963لسنة  12رقم  -قانون  -دولة الكويت  

 . بشأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة  19-05-1963يعمل به إعتبارا من  91

 الفرع الرابع: طلبات المناقشة أو التحقيق -الفصل الثانى: الشؤون السياسية  -المجلس الباب الثالث: أعمال 

 146المادة 

 29/04/2007  : النص النهائى للمادة بتاريخ  

يجوز بناء على طلب موقع من عدد ال يزيد على خمسة أعضاء وال يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام  

ة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر األعضاء حق  على المجلس للمناقشة الستيضاح سياس

 .االشتراك في المناقشة

 147المادة 

يحق لمجلس األمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي  

قديم الشهادات  أمر من األمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة ت



 .والوثائق والبيانات التي تطلب منهم

 .ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على األقل

وتكون للجان التي يشكلها مجلس األمة للتحقيق في أمر معين من األمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة  

الالئحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في   من 9و 8من الدستور، الصالحيات المقررة في المادتين  114

 .صحة العضوية

 148المادة 

يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص  

حسب األحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو  

أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على األكثر، فيجاب إلى طلبه، وال يكون التأجيل ألكثر   الوزير المختص

 .من هذه المدة إال بقرار من المجلس 

 .كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده

 149المادة 

نها في المادة السابقة بعد توزيع جدول األعمال أو أثناء الجلسة، ال يجوز  في حالة تقديم الطلبات المنوه ع

نظرها إال بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل  

 .وفقا للمادة السابقة 

 150المادة 

ان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت  يجوز للمجلس في جميع األحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللج 

 .فيه

 151المادة 

إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع  

 .المجلس النظر فيه 

 ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

- 07-2013الصادر بتاريخ  2013لسنة  62رقم   -قرار المؤتمر الوطني العام   -دولة ليبيا 

بشأن اعتماد تعديل     04-06-2013يعمل به إعتبارا من  28-01-2014نشر بتاريخ  01

 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام

 

 



 94المادة 

األعمال إال بناء على طلب الحكومة أو ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول 

رئيس المؤتمر، أو بناء على طلب خطي مسبب يقدم إلى رئيس المؤتمر من عشرين عضواً 

 .على األقل

وال يجوز الكالم لمقدم الطلب إال بعد موافقة المؤتمر عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، 

للرئيس أن يأذن بالكالم لواحد من ويصدر قرار المؤتمر في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز 

 .مؤيدي الطلب، وواحد من معارضيه، لمدة ال تزيد عن خمس دقائق لكل منهما

 95المادة 

إذا وافق المؤتمر على مناقشة موضوع غير وارد في جدول األعمال تجرى مناقشته بعد  

 .مناقشته فوراً االنتهاء من الجدول إال إذا وافق المؤتمر بناء على طلب الحكومة على 

 96المادة 

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن األولوية في الكالم يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب 

 .ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة

وعند تشعب اآلراء يراعي الرئيس بقدر اإلمكان أن يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون 

 .ناقشةللموضوعات المعروضة للم

تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم ووكالء الوزارة لشئون 

المؤتمر الوطني العام، ومندوبي الحكومة كلما طلبوا الكالم من رئيس المؤتمر، وذلك بعد انتهاء 

ت  المتكلم األصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان والمقررين خالل المناقشة في الموضوعا

 .الصادرة عن لجانهم الحق في الكالم كلما طلبوا من رئيس المؤتمر ذلك 

 97المادة 

 :يجوز طلب الكالم في أي وقت في أحد األحوال اآلتية

 .الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المعروض، لتعارضه مع الدستور -1

 .توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني -2

 .تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكالم -3

طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المعروض للبحث إلى ما بعد الفصل في   -4

 .موضوع آخر يجب البت فيه أوال

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر  

 .مؤتمر بشأنهاقرار ال

وال يجوز لطالب الكالم التكلم فيه قبل أن يتم المتكلم األصلي أقواله، إال إذا أذن له الرئيس بذلك، 



 .وكان مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة بالبندين األول والثاني

لمادة ويجب قبل اإلذن بالكالم في األحوال المحددة في البندين األول والثاني أن يحدد العضو ا

التي يستند إليها في اإلعالن الدستوري، أو النظام الداخلي للمؤتمر، وأن يبين للمؤتمر وجه  

المخالفة، كما يجب في األحوال المبينة في البندين الثالث والرابع تحديد الواقعة أو القول أو 

 .الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المؤتمر

 مناقشة عامة ال توجد  

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-2007نشر بتاريخ  01- 01-2007الصادر بتاريخ   2007لسنة   -نظام  -جمهورية العراق 

   4032  الوقائع العراقية.   بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب  20-05

 عامة ال توجد مناقشة 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بشأن    14- 04-1998نشر بتاريخ  1998لسنة   -قرار مجلس النواب  -المملكة المغربية 

    النظام الداخلى لمجلس النواب

 ال توجد مناقشة عامة 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نشر   16-01-2006الصادر بتاريخ  2006لسنة  1رقم  -قانون  -الجمهورية اليمنية 

بشأن بإصدار الالئحة الداخلية    16-01- 2006يعمل به إعتبارا من   16- 01-2006بتاريخ 

   الجريدة الرسمية.   لمجلس النواب

 145المادة 

بالمائة على األقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح  يجوز لعشرين 

 .سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعمل  24-02- 2015نشر بتاريخ  2015لسنة   -قرار مجلس النواب  -الجمهورية التونسية 

الرائد  .   بشأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  02-02- 2015به إعتبارا من 

   158السنة    16   الرسمي

 ال توجد مناقشة عامة 



يعمل به   20-10- 2013نشر بتاريخ  2013لسنة   -نظام  -المملكة األردنية الهاشمية 

الجريدة  .   2013بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة   20-10- 2013إعتبارا من  

   5247  الرسمية 

 110المادة 

ال يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إال إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثالثة من مؤيديه  -أ

 .وثالثة من معارضيه على األقل إن وجدوا

إذا ثني على االقتراح وجب على الرئيس تحديد االقتراحات التي قدمت في جوهر   -ب 

 .عين التصويت عليها بعد إقفال باب النقاشالموضوع الذي تجري مناقشته والتي يت

يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على األكثر لشرح أسباب اعتراضهم على اقتراح إقفال باب  -ج

النقاش، ثم يطرح الرئيس االقتراح للتصويت فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس إقفال باب 

 .النقاش

 .ى أن الموضوع قد استوفى بحثهللرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأ -د

ال يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة  -ه

 .وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إال بعد أن يتحدث جميع طالبي الكالم

 113المادة 

أو  المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة،ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في 

الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية أو أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى وال  

 .يسري ذلك على مقدم االقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها ورؤساء الكتل النيابية

 114المادة 

لكل عضو أو كتلة أو ائتالف نيابي   لوقت الذي يراه مناسبايحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد ا

ومناقشة الثقة  عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال واالستجواب والمناقشة العامة

 .والموازنة

 المناقشة العامة -الفصل الرابع عشر 

 138المادة 

 .المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة

 

 



 139ادة الم

يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من األمور   -أ

 .والقضايا العامة

 .يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة -ب 

 140المادة 

 .يقدم طلب المناقشة العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية -أ

إال إذا رأى المجلس   موعد المناقشة العامة بحيث ال يتجاوز أربعة عشر يومايحدد المجلس  -ب 

 .أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده

 141المادة 

يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة 

 .ستور( من الد54العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة )

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نشر بتاريخ   06-06- 1991الصادر بتاريخ    1991لسنة   - نظام  -الجمهورية اللبنانية 

بشأن النظام الداخلي )نص النظام الداخلي لمجلس النواب المصدق عليه في    09-20- 1991

   25  الجريدة الرسمية.   (1991حزيران سنة  6واب المنعقدة بتاريخ جلسة مجلس الن 

 ال توجد مناقشة عامة 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  06-06- 1974الصادر بتاريخ  1974لسنة   -نظام داخلي   -الجمهورية العربية السورية 

 .  بشأن النظام الداخلي لمجلس الشعب   06-06-1974بتاريخ نشر 

 الفصل الثاني : في طلبات المناقشة  -الباب التاسع : في األسئلة وطلبات المناقشة واالستجواب 

 143المادة 

يجوز الحدى لجان المجلس او لعشرة اعضاء على االقل من اعضاءه ان يطلبوا طرح موضوع 

الستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الراي فيه ويجب ان يقدم هذا الطلب للرئيس عام للمناقشة 

كتابة البالغه الى السلطة التنفيذية كما يبلغه الى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها 

بموضوع المناقشة ثم يدرج في جدول اعمال اقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه، ويجوز ان 

اقشته فورا اذا وافقت الحكومة على ذلك، كما يجوز المجلس اذا راى ان يقرر المجلس من

  .الموضوع غير صالح للمناقشة ان يقرر استبعاده



 144المادة 

لرؤساء اللجان ومقرريها الذين يتصل اختصاص لجانهم بموضوع المناقشة الحق بالكالم كلما  

  .طلبوا ذلك 

 145المادة 

احالة موضوع طلب المناقشة الى احدى اللجان لبحثه وتقديم  للمجلس ان يقرر في جميع الحاالت 

  .تقرير عنه

 146المادة 

اذا تنازل عن طلب المناقشة من تقدموا به كلهم او بعضهم، بحيث ينقص عددهم عن العشرة،  

يخطر رئيس المجلس بذلك وال تجري المناقشة اال اذا تمسك بالطلب عشرة من االعضاء على 

  .االقل

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 هذا على سبيل المثال ال الحصر، للعرض على اللجنة الموقرة.

 هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة اللجنة الموقرة ،،، 

 

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                                           

 المستشار القانوني                                                                                               

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.                                                                                      
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