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 م3103أبريل  32التاريخ :
 

 التقريـر التاسع والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 

 مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسريية، 
 م3103( لسنة 03املرافقني للمرسوم امللكي رقم )

 
 : مقدمــة

 
رقم            معايل رئيس جملس الشورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       
دور االنعقاد  م، من2102أبريل  01( املؤرخ يف  2102 -7 -3ص ل ت ق /  764) 

العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسريية، املرافقني للمرسوم امللكي رقم 

 ، على أن تتم دراستهما وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي3103( لسنة 03)
 اللجنة بشأهنما ليتم عرضه على اجمللس. 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

خريالل   –تدارست اللجنة مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسرييية   (1)
 االجتماعات التالية:يف  -دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 
 م.2102أبريل  01السابع والثالثون املنعقد بتاريخ                 -
 م.2102أبريل  01الثامن والثالثون املنعقد بتاريخ                 -
 م.2102أبريل  22التاسع والثالثون املنعقد بتاريخ                 -

 
التشريعية والقانونية مبجلس النواب  عقدت اللجنة اجتماعرًيا تشاورًيا مع جلنة الشؤون (2)

م، يف إطار التنسيق بني اللجنتني خبصوص مشروع التعديالت 2102فرباير  1بتاريخ 
 الدستورية.

 
م، مع سعادة أعضاء 2102فرباير  01عقدت اللجنة اجتماعريها الرابع والعشرين بتاريخ  (3)

شاوري الذي عرُيقد بني جملس الشورى؛ الستعراض املناقشات اليت متت خالل االجتماع الت
للتشاور بشأن التعديالت  ؛القانونية مبجلسي الشورى والنوابجلنيت الشؤون التشريعية و

 الدستورية.
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة واليت   (4)
 اشتملت على ما يلي:
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بإحالة مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين  2102( لسنة 02امللكي رقم ) املرسوم -
 )مرفق( ومذكرته التفسيية.

 
 (مرفقمشروع تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيية. ) -

 
 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع التعديالت.  -

 
ى مرئيات حوار التوافق الوطين يف اجلانب السياسي، موضوع صالحيات جملسي الشور -

 )مرفق(والنواب. 
 

جدول مقارنة بني مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين وما يقابلها من نصوص يف  -
قبل األستاذ علي عبداهلل العرادي، الباحث  م، املعد من0143ودستور  2112دستور 

 )مرفق( القانوين بإدارة شؤون اللجان والبحوث.
 

لالنتخابات الربملانية، وبعض األحكام جداول مقارنة بشأن املؤهل العلمي للترشح  -
اخلاصة باالستجواب، وموقف دساتي الدول العربية من منح الثقة يف تشكيل احلكومة 

قبل األستاذ علي  وبرنامج عملها، واألحكام اخلاصة باالقتراحات برغبة، واملعدة من
 )مرفق( عبداهلل العرادي، الباحث القانوين بإدارة شؤون اللجان والبحوث.

 
 )مرفق(م. 2102أبريل  00مضبطة اجللسة اخلاصة الرابعة جمللس النواب املنعقدة بتاريخ  -
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، معايل رئيس جملس م2102فرباير  01الرابع والعشرين بتاريخ دعت اللجنة إىل اجتماعها  (5)

 الشورى وأصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى، حيث حضر االجتماع:
 .األستاذ علي صاحل عبداهلل الصاحل .0
 األستاذ مجال حممد عبدالرمحن فخرو. .3
 الدكتورة هبية حممد جواد اجلشي. .2
 األستاذ إبراهيم حممد علي بشمي. .4
 األستاذ مجعة حممد مجعة الكعيب. .5
 األستاذ خالد حسني مهدي املسقطي. .6
 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. .7
 األستاذ خليل إبراهيم حممد الذوادي. .8
 بدالرسول رجب.األستاذة مسرية إبراهيم ع .9

 األستاذ سيد حبيب مكي هاشم. .01
 الدكتورة عائشة سامل مبارك. .00
 األستاذ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم. .03
 األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري. .02
 عبدالعزيز حسن علي أبل. الدكتور .04
 األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت. .05
 األستاذة لولوة صاحل عبداهلل العوضي. .06
 جرب املسلم.األستاذ حممد سيف  .07
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 األستاذة منرية عيسى صاحل بن هندي. .08
 األستاذة نانسي دينا ايلي خضوري. .09
 الدكتورة ندى عباس حفاظ. .31
 األستاذة هالة رمزي فايز قريصة. .30

 

 -بدعوة من اللجنة –م 2102أبريل  01حضر االجتماع السابع والثالثني املنعقد بتاريخ   (6)
 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 معايل الشيخ خالد بن علي آل خليفة     وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. .0
 األستاذ خـالد حسـن عجاجــي       الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق..3
 
سعادة أعضاء جملس  م2102أبريل  01حضر االجتماع السابع والثالثني املنعقد بتاريخ  . (7)

 التالية أمساؤهم: الشورى
 الدكتورة هبية حممد جواد اجلشي. .0
 األستاذ محد مبارك النعيمي. .3
 األستاذ خليل إبراهيم حممد الذوادي. .2
 األستاذة مسرية إبراهيم عبدالرسول رجب. .4
 األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت. .5
 األستاذ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم. .6
 عبدالعزيز حسن علي أبل. الدكتور .7
 عبداهلل العوضي.األستاذة لولوة صاحل  .8
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 األستاذ حممد سيف جرب املسلم. .9
 األستاذ نوار علي احملمود. .01

سعادة عضوي جملس  م2102أبريل  01حضر االجتماع الثامن والثالثني املنعقد بتاريخ   (8)
 :الشورى

 األستاذ إبراهيم حممد علي بشمي.  .0
 الدكتورة عائشة سامل مبارك. .3
 

 -بدعوة من اللجنة  –م 2102أبريل  22والثالثني املنعقد بتاريخ  تاسعحضر االجتماع ال (9)
 سالمية واألوقاف.، وزير العدل والشؤون اإلخليفةمعايل الشيخ خالد بن علي آل 

 
سعادة أعضاء جملريس   م2102أبريل  22حضر االجتماع التاسع والثالثني املنعقد بتاريخ   (11)

 التالية أمساؤهم: الشورى
 الدكتورة هبية حممد جواد اجلشي. .0
 األستاذ إبراهيم حممد علي بشمي. .3
 األستاذ محد مبارك النعيمي. .2
 األستاذ خليل إبراهيم الذوادي. .4
 الدكتورة عائشة سامل مبارك. .5
 األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت. .6
 األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري. .7
 األستاذة لولوة صاحل العوضي. .8
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 اللجنة السريابع والريثالثني والتاسريع والريثالثني املنعقريدين بتريار ي                      شارك يف اجتماعي
 م من األمانة العامة باجمللس:2102أبريل  22و  01
 الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني            املستشار القانوين للمجلس. .0
 
املنعقريدين بتريار ي                شارك يف اجتماعي اللجنة الثامن والريثالثني والتاسريع والريثالثني     .0

 م من األمانة العامة باجمللس:2102أبريل  22و  01
 الدكتور علي حسن الطوالبة                 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  .9

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

ـًا: األهداف اليت قامت عليها   التعديالت الدستورية:ثانيـ
( على حق امللك يف اقتراح تعديل الدستور، 31نص الدستور يف الفقرة )أ( من املادة )

كما أعطى هذا احلق خلمسة عشر عضًوا من جملس الشورى أو من جملس النواب، على أن يتضمن 
ن املربرات الداعية اقتراح التعديل حتديد املواد املطلوب حذفها أو إضافتها أو تغيي أحكامها مع بيا

لذلك. ويشترط إلقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من جملسي الشورى والنواب وتصديق 
امللك الذي يعترب تصديقرًيا حامسرًيا وشرطرًيا الزمرًيا إلقراره ال يستطيع اجمللس الوطين جتاوزه. 

لدستور والنظام امللكي ( اقتراح تعديل املادة الثانية من ا021ولقد حظر البند )ج( من املادة )
 ومبدأ احلكم الوراثي ونظام اجمللسني ومبادئ احلرية واملساواة املقررة يف الدستور. 
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ونتيجة للتطورات السياسية اليت مرت هبا الدولة يف هذه املرحلة، وأمام الرغبة امللكية يف 
الدميقراطية السليمة اليت تتفق حتقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها السياسي مبا حيقق هلا مزيًدا من 

مع األسس الدميقراطية اليت يتجه إليها العامل يف الوقت احلاضر، فقد متت الدعوة حلوار للتوافق 
واقتراح املبادئ العامة اليت تسجل أصول تطوره من  ،الوطين لدراسة التطورات اليت مير هبا اجملتمع
 النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

 
ولقد أسفر حوار التوافق الوطين عن املرئيات اليت يراها لتحقيق أهدافه، واحتلت قضية 
اإلصالح الدستوري أولوية متقدمة يف هذه املرئيات اليت طرحت لتعديل الدستور، انطالقرًيا من 
الدستور القائم الذي يضع إطاًرا واضحرًيا لنظام سياسي يقوم على الفصل بني السلطات، ويكفل 

االعتقاد والتعبي واالنتخاب، ويرعى يف عناية كبية حقوق اإلنسان، ويقوم على تعدد حرية 
اجلمعيات السياسية واحلق يف تكوين النقابات واجلمعيات، وضمان حرية الصحافة واإلعالم. 
وذلك كله يف إطار ما ورد يف ميثاق العمل الوطين من مبادئ ملزمة تتضمن عدًدا من الثوابت 

 ال وجوز املسا  هبا أو تعديلها، يحيث يقتصر التعديل على غي هذه الثوابت سواء الوطنية اليت
تعلقت بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية دون خمالفة أو خروج على ما قرره امليثاق من 

 ضوابط واضحة. 
 

هبا وختلص الثوابت الوطنية اليت أكد عليها امليثاق يف: تأكيد الصفة العقدية اليت وضع 
احلق للملك  يتركة من الشعب وامللك وهو ما يعطالدستور يحيث ال وجوز تعديله إال بإرادة مش

والسلطة التشريعية يف اقتراح إجراء التعديالت الالزمة وفقرًيا لإلجراءات اليت نص عليها الدستور. 
بنظام اجمللس  وأيضا يف األخذ بنظام اجمللسني النيابيني يحيث ال وجوز أن يتضمن التعديل األخذ

 –مبا ال يتضمن خروجرًيا أو خمالفة للضوابط الواضحة اليت تضمنها امليثاق –الواحد، وإن جاز له 
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إعادة النظر يف صالحيات جملس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته الرقابية، وإعادة تنظيم العالقة 
من التوازن بينهما ويعظم دور بني السلطة التشريعية مبجلسيها والسلطة التنفيذية مبا حيقق مزيًدا 

جملس النواب يف الرقابة واملساءلة، واألخذ مبزيد من املظاهر الربملانية اليت سبق دعمها الدستور 
 القائم إىل جوار املظاهر الرئاسية اليت نص عليها. 

وتعرض هذه املذكرة التفسيية األهداف اليت قامت عليها التعديالت الدستورية، واملواد 
 تعديلها لتحقيق هذه األهداف. ويعترب ما ورد يف هذه املذكرة من أهداف وإيضاحات اليت مت

 للمواد املعدلة معدال ملا ورد يف املذكرة التفسيية للدستور القائم.
 

 الفرع األول 
 األهداف اليت قامت عليها التعديالت الدستورية 

تطوير نظامها السياسي مبا حيقق مملكة البحرين و يلرغبة امللكية يف حتقيق تقدم ورقأمام ا
ويف إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطين، فلقد طلب امللك وفقرًيا  ،مزيًدا من الدميقراطية

/أ( إجراء تعديل على الدستور القائم. ومتثلت األهداف اليت قامت عليها هذه 31ألحكام املادة )
 التعديالت فيما يلي: 

 
 لربملاين يف نظام احلكم:أواًل: زيادة مظاهر النظام ا

وفقرًيا ملا ورد يف الدستور القائم ومذكرته التفسيية، وما يتفق مع املبادئ اليت تضمنها ميثاق      
فإن مملكة البحرين تأخذ بنظام خمتلط يقف وسطريرًيا بريني النظريامني الربملرياين      ،العمل الوطين

والرئاسي، ترتكز املشروعية فيه على اإلرادة السياسية اليت يتم التعبي عنها باالقتراع العريام مرين   
 خالل االنتخابات الربملانية واالستفتاءات اليت يلجأ إليها امللك يف القوانني والقضايا اهلامرية الرييت  
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تتصل مبصاحل البالد العليا، وأن التعديالت الدستورية ال هتدف إىل األخذ بنظام برملاين مطلق، وإمنا 
حتت عنوان نظام  العمل الوطين ميثاقانية، وذلك يف إطار ما ورد يف األخذ مبزيد من املظاهر الربمل

ائد األعلى للقريوات  احلكم من أن ".... )امللك( هو رأ  الدولة، وذاته مصونة ال متس، وهو الق
املسلحة، وهو رمز استقالل البالد، والركيزة األساسية اليت يرتكز عليها نظام احلكريم يف دولرية   
البحرين. ويباشر )امللك( سلطاته بواسطة وزرائه، والوزراء مسئولون أمام )امللك( وهو الذي يعني 

 ه املبينة يف الدستور".  رئيس جملس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقرًيا لسلطات
ويف هذا اإلطار الذي ورد يف ميثاق العمل الوطين، فإن الدستور القائم قد جعل للملك 
مكانة هامة، حيث أفرد له فصال كامال نص فيه على هذه املكانة، فهو املمثل األمسى للدولة ورمز 

م، وسيادة الدستور الوحدة الوطنية، وحامي الدين والوطن، ويتوىل محاية شرعية نظام احلك
والقانون، ورعاية حقوق وحريات األفراد واهليئات، وهو رئيس السلطة التنفيذية يباشر 
اختصاصاته فيها إما بنفسه بصورة مباشرة عن طريق األوامر امللكية أو بواسطة وزرائه عن طريق 

 املراسيم.
 

ظ على هذه املكانة ولقد حرصت هذه التعديالت اليت متت على الدستور القائم على احلفا
 للملك، وعززت يف إطارها املظاهر الربملانية لنظام احلكم. العمل الوطين يثاقماليت قررها 
 

 ثانيًا: إعادة تنظيم العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية مبا حيقق مزيًدا من التوازن بينهما:
التعديالت الدستورية على يف إطار ما استقر عليه حوار التوافق الوطين، فقد حرصت 

 إعادة تنظيم العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية مبا حيقق مزيًدا من التوازن بينهما.
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ولقد تضمنت التعديالت اليت وردت على الدستور يف هذا الشأن: إضافة ضمانات جديدة 
شورى، وتعزيز دور تطبق عند استخدام امللك حلقه يف حل جملس النواب وتعيني أعضاء جملس ال

السلطة التشريعية يف منح الثقة للحكومة اليت  تارها امللك، وإضافة ضمانات جديدة لتحقيق 
مشاركة جملس النواب جمتمًعا عند مناقشة االستجوابات اليت توجه إىل الوزراء، وتفعيل دور جملس 

رة زمنية إلبداء احلكومة النواب يف تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء، وحتديد فت
أسباب تعذر األخذ بالرغبات اليت يبديها جملس النواب، ومنح جملس النواب حق طلب املناقشة 
العامة، وزيادة املدة املقررة للمجلس الوطين جبناحيه الشورى والنواب للبت يف مشروعات 

تعجلة، وإعداد القوانني اليت تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت احلكومة نظرها بصفة مس
التشريعات لوضع اقتراحات التعديالت الدستورية، واقتراح القوانني يف صيغة مشروع تعديل 
للدستور أو مشروع القانون، وحتديد مدة زمنية إلحالة هذه املشروعات إىل اجمللس الذي ورد منه 

بامليزانية اجلديدة يف  االقتراح، ووضع قواعد خاصة إلعداد امليزانية من اجمللسني مبا ميكن من العمل
 بداية السنة املالية، ومبا ال يسمح بإصدار امليزانية ألكثر من سنتني ماليتني.

 
ثالًثا: إعادة تنظيم كل من جملسي الشورى والنواب مبا يعطي دوًرا أكرب جمللس النواب، وحيقق 

 االختيار األمثل ألعضائهما:
لتحقيق هذا اهلدف على إعادة تنظيم حرصت التعديالت اليت أجريت على الدستور 

جملسي الشورى والنواب مبا يؤدي إىل انفراد جملس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية، ويعطي 
األولوية لرئيس جملس النواب يف رئاسة اجمللس الوطين، وإحالة مشروعات القوانني اليت متت 

اءات إصدارها، وحيقق االختيار األمثل ألعضاء املوافقة عليها من اجمللسني إىل احلكومة الختاذ إجر
 كل من جملسي الشورى والنواب.
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يحيث ال وجوز  العمل الوطين ميثاقسني من أهم الثوابت اليت أقرها ويعترب نظام اجملل
للدستور إعادة النظر فيها وإعادة نظام اجمللس الواحد، وإال كان ذلك خمالفرًيا لصريح ما ورد يف 

امليثاق اخلاص باحلياة النيابية. وإذا كان امليثاق قد نص صراحة على ضرورة  الفصل اخلامس من
األخذ بنظام اجمللسني على حنو يكون متالئمرًيا مع التطورات الدميقراطية والدستورية يف العامل، 
وجاء تنظيم الدستور القائم هلذين اجمللسني متوافقرًيا مع هذه التطورات اليت كانت سائدة وقت 

إن ذلك ال مينع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم هلذين اجمللسني مبا يتفق مع وضعه، ف
ما طرأ من تغي يف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويف إطار الضوابط اليت وضعها 
امليثاق لتنظيمهما، وأمهها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كل من اجمللسني مساوًيا لآلخر، وأن 
يشكل جملس النواب عن طريق االنتخاب احلر املباشر، يف حني يشكل جملس الشورى بالتعيني 

 بأمر ملكي.
 

ولقد اشترط الفكر الدستوري العاملي لقيام نظام اجمللسني أن يشترك اجمللسان يف التشريع 
معىن على األقل من حيث حقهما يف اقتراح مشروعات القوانني وإقرارها أو عدم إقرارها، وليس 

ذلك ضرورة التساوي املطلق بينهما يف الرقابة السياسية. ولكن إذا اقتصر اختصاص أحد اجمللسني 
على جمرد إبداء رأي استشاري، فإن الدستور يكون قد أخذ اجمللس النيايب الواحد وإن بدت 

 صورة نظام اجمللسني من الناحية الشكلية.
 

وطين اجتهت هذه التعديالت الدستورية إىل تعزيز واتفاًقا مع ما انتهى إليه حوار التوافق ال
 الدور الرقايب جمللس النواب مبا يؤدي إىل قيام اجمللس هبذا الدور الرقايب منفرًدا.
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فإذا كان جملس النواب يف ظل الدستور القائم هو الذي  تص مبفرده بالغالبية العظمى من 
حب الثقة من الوزراء وتشكيل جلان وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية كاالستجواب وس

التحقيق، فإن التعديالت الدستورية قد اجتهت إىل انفراد هذا اجمللس أيًضا يحق تقرير عدم إمكان 
التعاون مع رئيس جملس الوزراء، وحق توجيه األسئلة إىل الوزراء، وحق مناقشة برنامج عمل 

اليمني الدستورية وإقرار هذا الربنامج أو احلكومة الذي تقدمه احلكومة جمللس النواب عقب أدائها 
عدم إقراره، ويف حالة إقراره تكون احلكومة قد حازت على ثقة اجمللس، باإلضافة إىل حق طرح 
موضوع عام للمناقشة. وهو ما يتفق مع اجتاه بعض الدساتي العاملية اليت تأخذ بنظام اجمللسني 

 رقابة على السلطة التنفيذية.حيث ختص اجمللس املنتخب فقط مبمارسة وسائل ال
 

وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس جملس الشورى االختصاص بإحالة مشروعات القوانني 
اليت يتم املوافقة عليها من اجمللسني إىل رئيس جملس الوزراء الختاذ إجراءات إصدارها، كما ُمنح، 

ة قد منحت رئيس جملس النواب أولوية رئاسة اجتماعات اجمللس الوطين، فإن التعديالت الدستوري
هذه االختصاصات وهذه األولوية باعتبار أن جملس النواب هو األكثر متثياًل لإلرادة الشعبية، وأن 

 ذلك ال يتعارض مع األخذ بنظام اجمللسني الذي نص عليه ميثاق العمل الوطين.
 

فإن التعديالت  إضافة إىل الشروط اليت وجب أن تتوافر يف أعضاء جملسي الشورى والنواب،
الدستورية قد نصت على شرطني جديدين لتمتع املواطنني هبذه العضوية، فاشترطت على من 
يرغب يف الترشح لعضوية جملس النواب أن متضي عشر سنوات على اكتسابه اجلنسية البحرينية أو 
دم من يعني يف جملس الشورى، وأن يكون غي حامل جلنسية دولة أخرى، دون أن يسري شرط ع

ازدواج اجلنسية على املواطن الذي يتمتع جبنسية إحدى الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول 
 أصلية. بصفةاخلليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية 
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ولقد نص امليثاق على أن يتم اختيار أعضاء جملس الشورى عن طريق التعيني، إال أنه مل 
حيدد طريقة معينة يلجأ إليها امللك يف اختياره هلم. وإذا كان الدستور القائم قد جعل تعيني أعضاء 
جملس الشورى من اختصاصات امللك بأمر ملكي، فإن التعديل الدستوري قد نص على أن يصدر 

لك أمًرا ملكًيا سابًقا على أمر التعيني حتدد فيه اإلجراءات والضوابط والطريقة اليت حتكم عملية امل
اختيار األعضاء، وهو ما حيقق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء جملس الشورى ويضمن متثياًل 

   واسًعا لفئات اجملتمع يف هذا اجمللس.
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ـًا: رأي وزارة العدل والشؤون اإل  سالمية واألوقاف:ثالث
أكدت الوزارة أن التعديالت الدستورية جاءت نابعة من حوار التوافق الوطين، الذي تشكل      

، وقريد  متواصريالً  أن التعديالت تطلبت عماًل ق وطين مشل خمتلف املناحي، مؤكدًةبناًء على تواف
رامية إىل التغرييي  صلبة ميكن أن تقف عليها مجيع األطراف ال أرضية جاءت هذه التعديالت على

 والتطوير. 
 وقد بينت الوزارة رأيها بشأن التعديالت على النحو التايل:

 
أوضحت الوزارة أن إشراك رئيس احملكمة الدستورية عند االستشريارة   ( البند )ج(:43املادة )

بشأن حل جملس النواب ال يتعارض مع عمله القضائي، إذ سيبدي رأيه القانوين يف أسباب احلل، 
 وال يعترب رأي رئيسي جملسي الشورى والنواب، ورأي رئيس احملكمة الدستورية ملزمرًيا.

 
قها مع تعديل جملس النواب للمادة باستثناء مزدوجريي اجلنسريية   (: أبدت الوزارة تواف52املادة )

كريون  احلاملني جلنسية يحرينية وجنسية إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج، واشريتراط أن ت 
 بصفة أصلية. للمتقدم للترشح البحرينية ةنسياجل
 

( األصلية يف 61توافقت الوزارة مع تعديل جملس النواب للمادة )فقرة ثالثة جديدة: ( 65املادة )
الدستور، جبواز مناقشة االستجواب يف اللجنة املختصة بشرط موافقة أغلبيرية أعضريائه؛ كريأن    

 يستشف اجمللس حساسية موضوع االستجواب والذي قد يتعلق باألمن القومي للمملكة. 
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دة جاء منظمرًيا لتقرير عدم إمكان التعرياون مريع   أن نص املاالبنود )ب، ج، د(: ( 67املادة )
رئيس جملس الوزراء، وذلك بتحديد اإلجراءات اليت تتبع يف هذه احلالة، وتعد هذه اإلجريراءات  

 ضمانة ليكون القرار مدروسرًيا بدقة.
على مرئيات حوار التوافق الوطين وهو مطلب  جاء النص املعدل بناًء( الفقرة األوىل: 90املادة ) 

يتمثل يف أن يتوىل جملس النواب كافة األدوات الرقابية، يف حني يقتصر دور جملس الشورى  ،شعيب
 على التشريع فقط. 

 
 األستاذ علي عبدالرضا العصفور: سعادة رابًعا: حتفظات عضو اللجنة

حتفظاته بشأن مشروع التعديالت  علي عبدالرضا العصفور األستاذ سعادة عضو اللجنةأبدى 
 وذلك على النحو التايل: ،ومذكرته التفسيية

: أبدى سعادة األستاذ علي العصفور حتفظه على أخذ رأي رئيس ( البند )ج(43مادة ) .0
احملكمة الدستورية؛ حيث رأى أن يكون رئيس احملكمة الدستورية مبنأى عن السياسة، 

 وأن يكون الفيصل عند وجود خالف.
حتفظ سعادة األستاذ علي العصفور على املادة؛ إذ رأى ضرورة اشتراط أن  (:52مادة ) .2

 يكون عضو جملس الشورى يحرينيرًيا بالوالدة، ومن أب يحريين بالوالدة. 
حتفظ سعادة األستاذ علي العصفور على املادة؛ إذ رأى ( البندان )أ، ج(:57مادة ) .3

رينيرًيا بالوالدة، ومن أب يحريين ضرورة اشتراط أن يكون عضو جملس النواب يح
 بالوالدة. 

أعضاء جملس أحد حتفظ األستاذ علي العصفور، فيما يتعلق خبلو حمل  (:59مادة ) .7
 حيث رأى سالمة النص الوارد من احلكومة. ،النواب
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 ا: رأي اللجنة:خامًس
يثاق العمل وم ،وعلى الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،بعد اطالع اللجنة على الدستور     
وعلى مشروع التعديالت الدستورية واملذكرة التفسيية، وبعد االطالع  على قرار جملس  ،الوطين

 والتشريعات املقارنةالنواب املوقر بشأهنما، ومرئيات حوار التوافق الوطين يف اجلانب السياسي، 
على مقدمة املذكرة الع فيما يتعلق جبوهر التعديالت، وبعد املداولة والدراسة والبحث، واالط

، وبعد تالوة تقرير اللجنة يف اجتماعها، انتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على مبدأ التفسيية
 التعديل يف مشروع التعديالت الدستورية، واملذكرة التفسيية.

 
طين بشأن حوار التوافق الومرئيات  بناًء على ما انتهت إليهلإلرادة امللكية السامية و ارًيحتقيقو     

تقدم ورقي والرغبة امللكية السامية يف حتقيق ، القائمالتعديالت اليت جرى إدخاهلا على الدستور 
ون ؤا من الدميقراطية، فقد قامت جلنة الشمبا حيقق مزيًد تطوير نظامها السياسيومملكة البحرين 

فق مع األهداف اليت ومبا يتوا ،التشريعية والقانونية بدراسة هذه التعديالت ضمن أربعة حماور
 :على النحو التايلذلك و ،قامت عليها التعديالت الدستورية

 
 احملور األول :  التأكيد على التوازن يف العالقة الناظمة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية .

لقد كان حلوار التوافق الوطين دور كبي وفعال وأثر مباشر يف مشول التعديالت الدستورية 
تنظيم العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية مبا حيقق املزيد من التوازن بينهما .  وعلى إعادة 

 النحو التايل :
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أن التعديالت احلالية تضمنت إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام رأت اللجنة  أواًل :
حيث  ،لدستور( من ا72جاللة امللك حلقه يف حل جملس النواب من خالل تعديل نص املادة )

فيه أسباب يعطي امللك احلق يف حل جملس النواب مبرسوم يبني كان نص هذه املادة يف الدستور 
 .مرة أخرى لألسباب ذاهتاومينع حل اجمللس  ،احلل
 

، ا هبا من ضماناتضيف ضمانات جديدة ملا كان موجوًدولقد جاء تعديل هذه املادة لي
مع رئيس جملس الوزراء أصبح ال  تفق فيه جاللة امللكا على ما يًرفبعد أن كان حق احلل مقصو

النواب ورئيس احملكمة  وجوز اللجوء إليه إال بعد أخذ رأي رئيس جملس الشورى ورئيس جملس
لة امللك قبل الرأي أن يؤدي إىل أن تكون الصورة كاملة أمام جال اشأن هذ، ومن الدستورية

ة اإلسالمية باألخذ مببدأ حلكم الشريع ارًيتطبيق ذلك يكون هذا التعديلب، وإصداره ملرسوم احلل
 .عليه املادة الثانية من الدستور للتشريع يحسب ما نصت ارًيرئيس االشورى، باعتبارها مصدًر

 
، وذلك من خالل لثقة للحكومة اليت  تارها امللكتعزيز دور السلطة التشريعية يف منح ا :اـًثاني

( من الدستور تعطي جمللس النواب احلق يف إقرار أو عدم 76)إضافة فقرة جديدة ثانية إىل املادة 
، وذلك بأن يقدم رئيس جملس يدة اليت  تارها امللكإقرار الربنامج الذي تقدمه احلكومة اجلد

إىل جملس ا من أداء الوزارة لليمني الدستورية برنامج عمل احلكومة رًيالوزراء خالل ثالثني يوم
د جمللس على هذا الربنامج تقوم احلكومة بإعادة تقدميه إىل اجمللس بع، يحيث إذا مل يوافق االنواب

قبل جاللة امللك استقالة  ، فإذا أصر اجمللس على رفض الربنامجإدخال ما تراه من تعديالت عليه
، وإذا مل يوافق اجمللس ها على اجمللسجديدة تقوم بعرض برنامج عمل حكومةكيل وتش كومةاحل

 .اجمللس أو يقبل استقالة الوزارة كان للملك أن حيل كومةحلعلى برنامج عمل هذه ا
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، فال يسقط ذلك حقه للمرة الثانية ومل حيل اجمللس كومةقبل جاللة امللك استقالة احل وإذا
 .ملرات أخرى يف حل جملس النواب إذا تكرر رفضه لربنامج عمل احلكومة 

 
اب قراره بشأن برنامج عمل معينة إلصدار جملس النو اولقد حدد النص اجلديد مدًد

باملوافقة أو عدم املوافقة  ارًيا صرحيجمللس قراًراحلكومة، يحيث إذا مضت هذه املدد دون أن يتخذ ا
 .قد حازت على ثقة اجمللس ، وبذلك تكون احلكومةذلك مبثابة قبول له دَُّع
 

و ما أيف املرة الثانية  وفّرق النص اجلديد بني األغلبية املطلوبة لرفض برنامج عمل احلكومة
الربنامج ، وثلثي أعضائه لرفض عضاء اجمللس لرفض الربنامج األول، فتطلب موافقة أغلبية أيليها

 .جديدة يتم  تشكيلها حكومةالثاين بالنسبة لكل 
 

عند مناقشة  ارًيتحقيق مشاركة جملس النواب جمتمعإضافة ضمانات جديدة ل ا:ـًثالث
( 61 الوزراء وعلنية اجللسة يف اجمللس، إذ ترى اللجنة أن نص املادة )االستجوابات اليت توجه إىل

 ن األمور الداخلة يف اختصاصه.ممن الدستور قد خال 
 

. ويف ان التعاون مع رئيس جملس الوزراءتفعيل دور جملس النواب يف تقرير عدم إمك :اـًرابع
( لتعطي 64، مت تعديل نص املادة )يعية السلطتني التنفيذية والتشرسبيل حتقيق مزيد من التوازن بني

وبعد أن كان  ،جمللس النواب يف تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء امنفرًد رًياحق
النص قبل التعديل يتطلب صدور قرار بعدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء موافقة جملسي 

 ارًيثلثي األعضاء، فإن هذا القرار أصبح وفق جلس الوطين بأغلبيةالشورى والنواب يف اجتماع للم
على موافقة جملس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه دون تدخل من جملس  اللبند )د( املعدل مقصوًر
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ان التعاون مع ودون حاجة النعقاد اجمللس الوطين إلصدار قرار بعدم إمك ،الشورى يف هذا الشأن
 .رئيس جملس الوزراء

 
ن أج( املعدلة، فبعد  ، )ب يندالبن( 64ه املسألة فقد بينتها املادة )أما الشروط املنظمة هلذ
للبند )ب( من هذه  ارًيتعاون مع رئيس جملس الوزراء وفقمكان الإكان يشترط يف طلب عدم 

املادة موافقة ثلثي أعضاء جملس النواب على ذلك أصبح احلق يف تقدمي الطلب لعشرة من أعضاء 
ر باملوافقة على عرض هذا الطلب على اجمللس ملباشرة إجراءاته لغالبية اجمللس، على أن يكون القرا

، مث يعرض الطلب على مكتب اجمللس ا من أعضاء اجمللسأي لواحد وعشرين عضًو ،أعضاء اجمللس
بوعني من تاريخ تقدميه الذي عليه أن يدرجه على جدول أعمال اجمللس خالل مدة ال تتجاوز أس

 .للنظر فيه
 

حتديد فترة زمنية إلبداء احلكومة أسباب تعذر أخذها للرغبات اليت يبديها جملس  :اـًخامس
( 61)، فقد مت تعديل نص املادة  السلطتني التشريعية والتنفيذيةطار تفعيل التوازن بنيإ، ويف النواب

اليت يبديها جملس النواب ، لتضيف ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات املكتوبة من الدستور
الستيضاح سياسة احلكومة  ، ولتقرير حق جملس النواب يف طرح موضوع عام للمناقشةةللحكوم

 .يف شأنه، وتبادل الرأي بصدده
 

( تكتفي بأن تبني احلكومة كتابة أسباب التعذر يف تنفيذ 61فبعد أن كانت املادة )
جاء ذه األسباب، لتزم فيها بإيضاح ه، ومل حتدد هلا مدة معينة تالرغبات اليت يبديها جملس النواب

، وهو ما د على جملس النواب خالل ستة أشهرتعديل البند )أ( من هذه املادة ليلزم احلكومة بالر
ن إمكان قرارها بشأ ن تتخذوأ ،يؤدي إىل أن تدر  احلكومة رغبات اجمللس يف وقت معقول
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خذ بالرغبة، وإذا ، على أن تبني احلكومة األسباب يف حالة تعذر األو تعذر هذا التحقيقأحتقيقها 
ئل الرقابة اليت خصه مل تلتزم احلكومة باملوعد احملدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إىل إحدى وسا

 .الدستور هبا
طرح موضوع عام للمناقشة، فتمت  ( مل تكن تعطي جمللس النواب حق61كما أن املادة )

بط اليت حتددها الئحته للضوا ارًي( ليقرر هذا احلق للمجلس وفق61)ضافة البند )ب( للمادة إ
قشات ال تعود بالنفع على الداخلية. واهلدف من ذلك احلفاظ على وقت اجمللس من الضياع يف منا

ليقرر مدى  ارًياقشة على اجمللس جمتمع، وبّين يف البند )ب( ضرورة عرض طلب املناجملتمع
 .صالحية املوضوع املطروح للمناقشة

 
 :تعديل الدستور أو مشروع القانون لوضع صيغة مشروع حتديد فترة زمنية للحكومة :ـًاسادس

ن اقتراحات تعديل الدستور املقدمة من جملس أالبند )أ( ( على  12يف املادة ) لقد نص الدستور
هما حتال إىل احلكومة الشورى أو جملس النواب ومشروعات القوانني اليت يقترحها أعضاء أي من

الدورة الربملانية ذاهتا أو يف الدورة اليت تليها، ولذلك  حالتها جمللس النواب خاللإلصياغتها و
عدلت هذه املادة لتكون مدة وضع هذه االقتراحات يف صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع 

وانني أو بالنسبة لتعديل سواء بالنسبة للق اقانون خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ إحالته
 .الدستور

 
 :واألحكام املنظمة للمجلس الوطين تنظيم السلطة التشريعية ، إعادة احملور الثاين:

 ،ترى اللجنة أن التعديالت الدستورية حرصت على حتقيق مرئيات حوار التوافق الوطين
، فقد أدت هذه التعديالت إىل انفراد التشريعية ورئاسة اجمللس الوطين وحتقيق إعادة تنظيم السلطة

، وإعطاء رئاسة يذية كما أوضحنا يف احملور األولالسلطة التنف جملس النواب بالرقابة على أعمال
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وإحالة مشروعات القوانني اليت متت املوافقة عليها من  ،اجمللس الوطين لرئيس جملس النواب
 :النحو التايل على ،لسني إىل احلكومةاجمل
 

رئيس جملس  شروعات القوانني اليت متت املوافقة عليها إىل احلكومة من قبلمحالة إ أواًل:
 :النواب

ولوية ( من الدستور إلعطاء األ16،012، 11، 13ألجل حتقيق هذا اهلدف فقد عدلت املواد ) 
لرئيس جملس النواب يف إحالة مشروعات القوانني اليت متت املوافقة عليها من اجمللسني إىل احلكومة 

لس النواب يف رئاسة اجمل، وإعطاء األولوية لرئيس جملس ختاذ اإلجراءات الالزمة إلصدارهاال
ية من ساليب الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذأىل إالوطين. وبذلك جعلت اللجوء 
( من الدستور على أن حييل رئيس جملس 16و 13فنصت املادتان ) ااختصاص جملس النواب منفرًد

ء لرفعه إىل لس الوزراالنواب مشروع القانون الذي متت املوافقة عليه من اجمللسني إىل رئيس جم
ادتني من سلطة رئيس جملس ، بعد أن كانت اإلحالة قبل تعديل هاتني املجاللة امللك إلصداره

 .دة ال تتجاوز أسبوعني على األكثر، على أن يتم ذلك خالل مالشورى
 
 

 :س النواب رئاسة اجمللس الوطينتويل رئيس جملا: ـًثاني
( املعدلة على أنه إذا اختلف اجمللسان حول مشروع قانون مرتني وجتمع 11نصت املادة )
وجعل  ، بعد أن كان النص قبل التعديلالدستور برئاسة رئيس جملس النواباجمللس الوطين يحكم 

 .الذي وقع فيه اخلالفذاته ، ويتم االجتماع يف دور االنعقاد الرئاسة لرئيس جملس الشورى
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( على أن يتوىل رئيس جملس النواب رئاسة اجتماع اجمللس 012ت املادة )وكذلك نص
 وعند غيابه يتوىل ذلك رئيس جملس الشورى مث النائب األول لرئيس جملس النواب مث ،الوطين

 .النائب األول لرئيس جملس الشورى
 

ين وقد نصت هذه املادة على أن يتوىل رئيس جملس النواب رئاسة اجتماعات اجمللس الوط
 للترتيب الوارد يف النص. ارًيبه وفقعند انعقاده ومن حيل حمله عند غيا

 
طين يرجح اجلانب ( أنه يف حالة تساوي األصوات يف اجمللس الو013نت املادة )رّيوقد بي

 .الذي منه الرئيس
 

 :على أن (012)نصت املادة 
جلسات اجمللس الوطين ، ال تعترب ا الدستور أغلبية خاصة) يف غي احلاالت اليت يتطلب فيه

، وإذا مل يكتمل نصاب انعقاد اجمللس ةبية أعضاء كل من اجمللسني على حدقانونية إال يحضور أغل
اضرين من كل جملس على ال يقل عدد احلأا، على رًيترب اجتماع اجمللس صحيحمرتني متتاليتني اع

وات يرجح اجلانب ألص، وعند تساوي اغلبية أصوات احلاضرين، وتصدر القرارات بأربع أعضائه
 .الذي منه الرئيس(

 
تعديل الدستوري أو الانعقاد اجمللس الوطين يف حالة عدم موافقة أي من اجمللسني على  ا:ـًثالث
 :ى النص الدستوري املقترح  تعديلهعل

( تنص يف البند )أ( على أنه " يشترط لتعديل أي حكم من أحكام 021كانت املادة )
جملسي  من املوافقة على التعديل بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كلالدستور أن تتم 
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الوطين عند اخلالف بني  الشورى والنواب " وعلى الرغم من عدم تطلب املادة العرض على اجمللس
، فإنه قد أثي التساؤل عن مدى ضرورة عرض التعديالت الدستورية على جملس الشورى اجمللسني

ا رًيواضح ، وجاء تعديل هذه املادة ليضع حكًماإذا مل يوافق عليها جملس النواب أو اجمللس الوطين
 .يف هذا الشأن

 
لشورى والنواب على تعديل ( موافقة كل من جملسي ا021ولقد اشترطت املادة )

ذه .  وعليه جاء تعديل ههين عدم إمكان تعديليعقتضى ذلك أن عدم موافقة أحدمها مو، الدستور
ن وجتمع اجمللس الوطين يف هذه احلالة يحكم الدستور ويف دور أيف حتقيق اهلدف باملادة ليصب 

عضائه دون حتديد أية نسبة ألي من أع فيه اخلالف، وذلك يحضور ثلثي الذي وق ذاته االنعقاد
 اجمللسني، على أن يتم إقرار مشروع التعديل مبوافقة ثلثي أعضاء اجمللس الوطين كذلك.

 
 ديل بعض اختصاصات جملس النواب:احملور الثالث: تع

نتيجة للتطورات السياسية اليت مرت هبا الدولة يف هذه املرحلة، وأمام الرغبة امللكية يف 
حتقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها السياسي مبا حيقق هلا مزيًدا من الدميقراطية اليت يتجه إليها 

عديل النصوص رئيات لتمن معلى ما أسفر عنه حوار التوافق الوطين  العامل يف الوقت احلاضر، وبناًء
زيادة اختصاصات وصالحيات جملس النواب، فقد برزت أهم التعديالت على بالدستورية املتعلقة 

 النحو التايل:
 

 أواًل: تعديل شروط عضوية جملس النواب:
جملس النواب،  ( من الدستور على الشروط الواجب توافرها يف عضو14نصت املادة )

فقد مسحت الفقرة )أ( من املادة ذاهتا لكل يحريين بالترشح لعضوية جملس النواب مبجرد جتنسه، وملا 
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كتسب جنسيتها أن ميار  فيها حق اديد فترة معينة ملن نت غالبية الدساتي قد جرت على حتكا
التفرقة بني املواطن الذي يتمتع متثيل الشعب يف اجملالس النيابية، فقد مت تعديل املادة مبا يؤدي إىل 

كتسب اجلنسية البحرينية، واشترطت املادة لعضوية جملس النواب اباجلنسية األصلية واملواطن الذي 
 أن يكون قد مضى على اكتسابه للجنسية البحرينية عشر سنوات.بمدة زمنية 

 
جودة فيما وإضافة إىل الشروط اليت كانت م اا آخر جديًدرًيشرطذاهتا واشترطت املادة 

وهو أال يكون العضو حاماًل جلنسية أخرى إىل جوار اجلنسية البحرينية، سواء كان قد   ،سبق
حصل على إذن من السلطات املختصة باجلمع بني اجلنسيتني أو مل حيصل على هذا اإلذن، وذلك 

 ألن اجلمع بني جنسيتني يشتت والء الشخص بينهما ويشكك يف هذا الوالء. 
األمر تنازل الراغب بعضوية جملس النواب عن اجلنسية األخرى اليت حيملها، وذلك  وعليه يتطلب

 قبل التقدم للترشح لعضوية جملس النواب.
 

وبطبيعة احلال فإن ما تقدم ال يسري على الشخص الذي حيمل اجلنسية البحرينية األصلية 
العربية النتفاء احلكمة من مث اكتسب جنسية إحدى الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج 

تقريره يف هذه احلالة، وذلك إميانرًيا بوحدة اهلدف واملصي واملصلحة املشتركة لشعوب دول 
 جملس التعاون.

 
 تنظيم خلو حمل أحد أعضاء جملس النواب قبل هناية مدته:ا: ـًثاني

اختاذه يف حال ( من الدستور اإلجراء الواجب 11لقد حدد التعديل الوارد على املادة )
هلذا العضو خالل شهرين  ل هناية مدته، فيتم انتخاب بديلخلو حمل أحد أعضاء جملس النواب قب

من تاريخ إعالن اجمللس هذا اخللو، وذلك ملواجهة احتمال أن يتحقق اخللو باستقالة أحد األعضاء 
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لس منع هذا العضو حيث ال ميلك اجمل ذاته، مث عودته لترشيح نفسه مرة أخرى يف الفصل التشريعي
 منعوجب النص ألذا  ،عن إرادة النائب األن االستقالة تُعد تعبًي ؛من ترشيح نفسه مرة أخرى

 من الترشح.ذاته النائب املستقيل 
 

ـً  قصر توجيه األسئلة على أعضاء جملس النواب فقط دون أعضاء جملس الشورى:ا: ثالث
حق  ملتعطي أعضاء جملس النواب دون غيه( 10لقد عدلت الفقرة األوىل من املادة )

بني أعضاء جملسي الشورى  ارًيا مشتركرًيإىل الوزراء، بعد أن كان اختصاصتوجيه األسئلة 
 والنواب.
 

ال وجاوز معىن االستفهام يف احلدود املنصوص عليها يف ومن املسلم به أن السؤال وجب أ
 .ارًينقد وإال أصبح استجوابلتجريح أو الالالئحة الداخلية جمللس النواب حىت ال يتعدى حدود ا

 
 ةات حوار التوافق الوطين يف زيادوجاء هذا التعديل كنتاج ملا أسفرت عنه مرئي

 اختصاصات جملس النواب الرقابية، ويعزز دور جملس النواب يف الرقابة واملساءلة.
 

ا عن مإحدى جلاهن يفإلقاء رئيس جملس الوزراء بيان أمام جملس النواب والشورى أو  ا:ـًرابع
  موضوع داخل يف اختصاصه:

 
والذي مت بيانه  -احلكومة إضافة إىل اختصاص جملس النواب بالرد على برنامج عمل  
( من الدستور، يحيث 11فقد عدلت املادة ) -ني السلطة التشريعية والتنفيذيةيف العالقة ب ارًيسابق

ا عن مأصبح وجوز لرئيس الوزراء إلقاء بيان أمام جملس النواب وجملس الشورى أو إحدى جلاهن
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الوزراء يف ذلك، ويناقش اجمللس أو اللجنة هذا  حدأيف اختصاصه، وله أن يفوض موضوع داخل 
 ما يراه من مالحظات بشأنه.  البيان ويبدي

 
 رابع:  تعديل بعض اختصاصات جملس الشورى:احملور ال
لشورى من املسائل املهمة يف تعيني أعضاء جملس ا اد مشلت التعديالت الدستورية عدًدلق

ليها من قبل جاللة امللك عند تعيينهم.  وبعض االختصاصات األخرى إواألسس اليت يتم االستناد 
ز دور السلطة التشريعية وتعاوهنا من أجل اليت تتالءم مع مرئيات حوار التوافق الوطين ومبا يعز

سي الشورى والنواب مبا جملمن زيادة مظاهر النظام الربملاين يف نظام احلكم، وإعادة تنظيم كل 
 فاعاًل جمللس النواب، ومتثل ذلك مبا يلي: ايعطي دوًر

 
لإلجراءات والضوابط والطريقة اليت حتدد بأمر  اـًتعيني أعضاء جملس الشورى وفقأواًل: 
   ملكي:

( من الدستور على تعيني أعضاء جملس الشورى بأمر ملكي، واكتفى 12لقد نصت املادة )
ن تتوافر فيهم اخلربة أو ممن أدوا خدمات ممقانون جملسي الشورى والنواب باشتراط أن يكونوا 

يعطي جاللة امللك احلرية الكاملة يف اختيار األصلح جليلة للوطن من بني فئات معينة حددها، مما 
 ممن يندرج حتت هذه الفئات دون أي قيود على هذا االختيار.

 
 حتديد مدة الكتساب اجلنسية البحرينية ملن يعني يف جملس الشورى:ا: ـًثاني

يف جملس الشورى أن يكون  ( من الدستور على اشتراط فيمن يعني13نصت املادة )
( واملتعلقة بالنواب، مت تعديل النص اخلاص 14لذا وكما مت تعديله وبيانه يف املادة ) ،ارًييحريني
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نية ددت مبدة عشر سنوات على األقل بعد اكتساب اجلنسية البحريباشتراط اجلنسية البحرينية وُح
ال يكون حاماًل جلنسية دولة أخرى، باستثناء من حيمل جنسية  للتعيني يف جملس الشورى، وأ

نية بشرط أن تكون جنسيته البحري ،الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربيةإحدى 
ا يف رًيياسية، وأن يكون امسه مدرجبكافة حقوقه املدنية والس ارًيبصفة أصلية، وأن يكون متمتع

يوم التعيني عن مخس وثالثني سنة ميالدية كاملة، وأن  قل سنهتوأال  ،جداول االنتخاب حدأ
 خدمات جليلة للوطن. ايكون ممن تتوافر فيهم اخلربة أو الذين أدو

 
 
عن  ماأو إحدى جلاهنوالنواب الشورى  يإلقاء رئيس جملس الوزراء بيان أمام جملسا: ـًثالث

 موضوع داخل يف اختصاصه:
وز لرئيس جملس الوزراء إلقاء بيان أمام جملس ( من الدستور وج11مبوجب تعديل املادة )

ا عن موضوع داخل يف اختصاصه، وله أن يفوض أحد  مالنواب أو جملس الشورى أو إحدى جلاهن
 الوزراء يف ذلك، ويناقش اجمللس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات بشأنه.

 
الذي تقدمه احلكومة حول كثي من املسائل وبطبيعة احلال تربز أمهية هذا التعديل يف البيان 

راءات عامة تقوم هبا اهلامة اليت تنظر أمام جملس الشورى واليت تتطلب توضيح مسائل أو إج
 هتدف إىل حتقيقها وإجنازها. ستراتيجيةاأو  ،احلكومة

 
 : تعديل إجراءات نظر مشروع قانون امليزانية السنوية:اـًرابع
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( على القواعد اليت حتكم إعدادها وإجراءات إصدارها.  011)لقد نص الدستور يف املادة 
ولقد ظهرت احلاجة يف السنوات املاضية إىل ضرورة تعديل يؤدي إىل متكني اجمللسني من مناقشة 

 ذاته ويف الوقت ،امليزانية بطريقة جدية وفعالة تسمح لكل منهما باالشتراك الفعلي واحلقيقي فيها
 نفسها اجلديدة يف موعدها دون حاجة إىل تطبيق البند )هري( من املادة متكن من العمل بامليزانية

الذي يقضي باستمرار العمل بامليزانية السابقة إىل حني صدور قانون امليزانية اجلديد.  كما مينع و
 التعديل إصدار امليزانية ألكثر من سنتني ماليتني.

(، وتضمن تعديل 011هلذه األهداف فقد مت تعديل البندين )ب، ج( من املادة ) ارًيوحتقيق
قبل انتهاء ذاته البند )ب( تقدمي احلكومة مشروع امليزانية إىل جملس الشورى والنواب يف الوقت 

 السنة املالية.
 

ولقد تطلب التعديل عرض مشروع امليزانية بعد تقدميه من احلكومة على اللجنتني 
ني بالشؤون املالية يف كل من اجمللسني يف اجتماع مشترك ملناقشته مع احلكومة، وبالتايل املختصت

يعطي فرصة أكرب إلثراء املناقشة والوصول إىل حلول أفضل ملا يثار بشأن امليزانية من مالحظات، 
ن من مالحظات يف كل م ؤهقشة، ومينع تكرار ما قد مت إبداو تصر الوقت الذي تأخذه هذه املنا

عن األخرى.  ورغبة يف استقالل كل جلنة بوجهة نظرها  الجنتني لو اجتمعت كل منهما بعيًدال
مل يتطلب النص صدور قرار مشترك منهما باملوافقة أو وبعد مساع كافة آراء أعضاء اللجنتني، 

تقرير عدم املوافقة على مشروع امليزانية املعروض عليهما، وأتاح اجملال أمام كل جلنة أن تتقدم ب
وبعد  ،يناقش جملس النواب املشروع أواًلمستقل يوضح رأيها إىل اجمللس الذي تتبعه، على أن 

 إصدار قراره بشأنه حييله إىل جملس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
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 ، برفقة مشروع امليزانية السنوية: اـًة إىل جملس الشورى والنواب بيان: تقدمي احلكوماـًخامس
إىل جملس تقوم به احلكومة وهي أن تقدم  ارًيمهم إجراًء (001أوضحت املادة )لقد 

عن احلالة املالية واالقتصادية للدولة،  ارًيمشروع امليزانية السنوية، بيان برفقة الشورى والنواب،
وعن التدابي املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية املعمول هبا، وما لذلك كله من آثار على مشروع 

 يزانية اجلديدة.امل
 

البندان )ب( و)ج(( من إحالة  011مع ما قررته املادة ) ارًيويأيت هذا التعديل متسق
مشروع امليزانية إىل جلنة مشتركة من اللجنتني املختصتني بالشؤون املالية يف كل من اجمللسني 

 لدراسته قبل عرضه على كل جملس.
 

نص على أن يتم تقدمي هذا تكانت التعديل  ( قبل001أن املادة )واجلديد يف هذا التعديل 
البيان إىل جملس النواب فقط، ومبوجب هذا التعديل أصبح يقدم هذا البيان أيًضا إىل جملس 

وإنه بإمكان كل من اللجنتني املاليتني يف اجمللسني تقدمي تقريرها إىل اجمللس الذي تتبعه  ،الشورى
 كل جلنة بصورة مكتملة.

 
ارتأت اللجنة أن التعديالت الدستورية متثل نقلة نوعية كبية وهامة يف عمل وعليه         

ما مت التوافق عليه يف حوار  نأو وصالحيات السلطة التشريعية وبصفة خاصة جمللس النواب.
 مبا حيقق املصلحة العامة للوطن واملواطنني.  الواقع رضأالتوافق الوطين قد حتقق على 

 
 
ـًاداس  ي املوضوع األصلي واالحتياطي :اختيار مقرر -س
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( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيريار   31إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :

ـًا.     األستاذ أمحد إبراهيـــم هبزاد  .0  مقرًرا أصلي
 األستاذة مجيلة علـي نصيـف         مقرًرا احتياطًيا.   .3

 
 :توصية اللجنة   -ـًابعسا
 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     
 
مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين توصي اللجنة باملوافقة على مبدأ التعديل يف  -

، وذلك وفق 3103( لسنة 03ومذكرته التفسريية، املرافقني للمرسوم امللكي رقم )
 التفصيل الوارد يف العرض املرفق.

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 

 
 
 

  دالل جاسم الزايد                            رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 م4104أبريل  42التاريخ : 

 
 

 املوقــــر        صاحل الصاحلالسيد/ علي بن اعاي صاحب امل
 رئيس جملس الشورى

 
 تحية طيبة وبعد،

 

مشروع بخصوص : استدراك على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  الموضوع

( 12تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم )

 .م2112لسنة 

 

  
رر  اللجال مىمؤرا  مىضا ة   ا         مل  إنا  جيبال ىرار هق نلاكم ى اا  1141ه لجاا   11إشارة  إىاا مىضوعاوع ه،اوإل اإىًر ااق

رر  إحول مىصفً  مىضل ل  م رق مىصفً  ة   )  ( مىومةد     جكال مأل،ضرل.441مساكةمكق

 

مىضؤماا   لجاارا ماذاارال مىااومم ىاذضااب  دااكم مىساااكةما ،مااا هعااًر  مى ااذرد  ه، اارا 

 مىضو لجن.

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،

 

 دالل جاسم الزايد                                                        

 الشؤون التشرياعية  والقانونيةرئيس جلنة                                                      
 

 


