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امليثاق

كلمة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�أيها الإخوة والأخوات:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

هذا يوم �أغر يف تاريخ البحرين وحلظة جميدة يف م�سريتنا ّ
امل�شرفة .وميكننا القول
بثقة �إن �إجنازكم م�شروع امليثاق الوطني ميثل خطوة متقدمة يف م�سرية التحديث
ال�سيا�سي للدولة والنظم وامل�ؤ�س�سات مبا يلبي تطلعات �شعب البحرين الناه�ض نحو
املزيد من التطور والتقدم احل�ضاري.
و�إن��ه ملبعث اعتزازنا �أن نتو�صل �إىل هذا الإجماع الوطني املتقدم واملتمثل يف
م�شروع امليثاق بعد لقاءات من التحاور ال�سمح والهادف مع خمتلف قطاعات
جمتمعنا املدين وممثليه.
وبنا ًء عليه التقيتم �أنتم يف �إط��ار هذه اللجنة الوطنية ،من خمتلف املواقع يف
م�سرية الوطن ،ف�أغنيتم الر�ؤية امل�شرتكة بالفكر والنظر وتبادل الر�أي احلر حتت �سماء
ج�سد
البحرين احلرة ،لتعمقوا ما ت�أ�س�ست عليه من تعاي�ش �إن�ساين وحوار ح�ضاري ّ
عرب التاريخ املمار�سة الطبيعية لدميقراطيتها التي يحدد امليثاق اليوم �صيغتها املتقدمة
بني نظم العامل ،فكنتم بحق � ً
أهل لهذه املهمة الرائدة يف تاريخ الوطن ،و�أثبتم جدارة
حمل الر�سالة ل�صالح املواطنني كافة.
وما جمعكم هذا �إال البداية املوفقة ملا �سي�أتي بعده من حماورات ولقاءات وت�شاور
يف م�سريتنا الوطنية ،و�إنه من ح�سن الطالع �أن يكتمل هذا اجلهد املربور يف الع�شر
خ�صها اهلل بكل خري ،لنتذكره ويتذكره الأبناء باعتباره
الأواخر من رم�ضان التي ّ
(وثيقة رم�ضان) املباركة.
�أيها الإخوة والأخوات:

�إننا بكل الثقة واالعتزاز نت�سلم منكم م�شروع امليثاق (وثيقة للعهد) كما �أردمتوه،
و�سيكون مو�ضع عنايتنا وتقديرنا ،و�أمانة بني �أيدينا ،وكما وعدناكم منذ البداية
من منطلق ثقتنا الكبرية يف وعي هذا ال�شعب العزيز� ،سوف يتم ب�إذن اهلل طرحه
يف ا�ستفتاء �شعبي عام ح�سب النظم والإج��راءات املتعارف عليها بهذا ال�ش�أن،
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ال�ستطالع ر�أي ال�شعب فيه ،وبعد �أن نطمئن �إىل القبول العام له� ،سنقره ونعتمده
مرج ًعا مل�سريتنا الوطنية ،ن�سري على هديه يف عملنا الوطني ونوا�صل به م�سريتنا
ون�ستكمل على �أ�سا�سه حتديث م�ؤ�س�سات الدولة و�سلطاتها الد�ستورية ،وننجز منه
يف كل مرحلة ما نراه متما�ش ًيا مع تطلعات املواطنني.
�أيها الإخوة والأخوات:

�سنبقى معكم يدً ا بيد على امتداد امل�سرية ،وهذه يدي مم��دودة �إىل كل بحريني
وبحرينية كما امتدت يف بيعة العهد ،وكما �ستمتد يف بيعة التجديد ،هذا التجديد
والتحديث الوطني ال�شامل الذي �ستتميز به �أجمل �أيامنا املقبلة ب�إذن اهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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شخصية البحرين التاريخية
حضارة ونهضة

منذ فجر التاريخ ،والبحرين حا�ضرة يف ذاكرته� ،سواء ات�سعت داللة الت�سمية
جغرافيـًا �أم �ضاقت ،فهذا الأرخبيل هو القلب من هذا الإقليم حيث التقت طرق
احل�ضارة يف جزر البحرين ،وكانت دملون التي مثلت نقطة التقاء العامل القدمي املمتد
من بالد �سومر يف بالد ما بني النهرين �إىل ماجان يف ُعمان و�صوال �إىل ح�ضارة بالد
ال�سند �شاهدً ا على ازدهار البحرين االقت�صادي كمركز للتجارة احلرة وميناءٍ حيوي
للعامل على امتداد �أزمنة التاريخ.
وقبل انبثاق فجر الر�سالة الإ�سالمية كانت البحرين حتت�ضن بحرية تعدد الأفكار
واملعتقدات على �أر�ضها يف منوذج نادر املثال يف تلك الع�صور.
ويف ظل هذا الت�سامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعاي�شت الأديان و�شهد
ال�شعر العربي على ل�سان �شعراء البحرين �أروع الق�صائد يف الفكر والوجود مب�شرة
بنه�ضة جديدة للعرب على م�سرح التاريخ.
وكانت البحرين من �أوائل من ا�ستجاب للدعوة الإ�سالمية ال�سمحاء ودخلت يف
دين اهلل طو ًعا واقتنا ًعا ،كما كانت �أول املدافعني عن هذا الدين وحملت لواء
هذه الدعوة عرب مياه البحر �إىل ال�ضفة الأخرى من اخلليج و�صوال �إىل بالد الهند،
و�أ�صبحت ثروات البحرين م�صد ًرا مهمـًا ملوارد بيت املال الإ�سالمي ،كما �ساهم
�شعبها منذ البدايات الأوىل للح�ضارة الإ�سالمية يف الإ�شعاع احل�ضاري الإ�سالمي
وعلوم الفقه واللغة طيلة ع�صور اخلالفة الإ�سالمية ،حيث تعمقت يف وجدان هذا
ال�شعب قيم احل�ضارة الإ�سالمية مبا متثله من �سماحة وعدالة وتقوى.
وجعلت اجلغرافيا الطبيعية من البحرين جماال خ�صبـًا للعمل الب�شري من زراعة
وجتارة وغو�ص .ونظ ًرا ملا تتمتع به البحرين من مكانة جغرافية تتمثل يف موقعها
املتميز ومواردها ،فقد ت�سابق عليها الفاحتون والطامعون ،وال عجب �أن قاوم �شعبها
هذه القوى الطامعة .ويف ظل هذه املقاومة وال�صراع �ضد خمتلف القوى الأجنبية
والإقليمية ا�ستطاعت القوى العربية حتت قيادة �أحمد الفاحت يف الربع الأخري من القرن
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الثامن ع�شر امليالدي �أن تدحر كل تلك القوى اخلارجية وتوحد البالد حتت نظام
احلكم اخلليفي يف كل من �إقليم الزبارة والبحرين.
ولقد كانت دعوة �شعب البحرين بكل فئاته ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة لتويل
احلكم يف البالد ولتفادي ال�سيطرة الأجنبية� ،أول بروز للإرادة الوطنية ال�شعبية عند
�أهل البحرين ،وهكذا جاءت البيعة الأوىل يف تاريخ البحرين احلديث حلاكم �شاب
جاء يحمل �أمال حلكم وطني ي�صون �سلمه و�أمنه خلم�سة و�ستني عامـًا �أظهرت ب�شكل
وا�ضح مدى التالحم بني ال�شعب وقيادته ،و�شكـّل ا�ستقراره ال�سيا�سي والتجاري
احلقبة احل�ضارية التي عربت منها البحرين �إىل الع�صر احلديث.
وجاءت ا�ستجابة ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة ملطلب ت�أ�سي�س جمل�س لل�شورى
متفقة مع تفتح الوعي ال�سيا�سي للحركة الوطنية امل�شرتكة بني احلاكم و�شعبه رغم
جمابهة هذه املطالب مبقاومة القوى الأجنبية.
وقد ا�ستطاع ال�شيخ حمد بن عي�سى بن علي �آل خليفة الوريث ال�شرعي للحكم
يف البحرين م�ؤيدً ا من �شعبه الذي كان دائم التالحم مع القيادة �أن يتعامل بواقعية
مع ال�صراعات الدولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية
القدمية ويفتح الطريق لن�شوء املجتمع املدين احلديث من خالل تكري�س التعليم
احلديث وخلق الإدارة احلكومية الفاعلة والأداء البلدي الع�صري و�سن القوانني
والت�شريعات الالزمة وتنمية البالد خا�صة بعد انطالق ال�صناعة النفطية بكل حتوالتها
يف البحرين.
وعندما ت�سلم مقاليد احلكم ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة عام 1942م كانت
البالد تعاين من احلرب العاملية الثانية وانعكا�ساتها على منطقة اخلليج وما �سببته من
�ضائقة اقت�صادية ،وا�ضطراب دويل و�إقليمي ،وقد ا�ستطاعت البحرين �أن تتجاوز
تلك املرحلة وتوا�صل بناء الدولة وتطوير م�ؤ�س�ساتها ومرافقها احليوية و�أن تعمل على
تكري�س الوحدة الوطنية والتالحم بني القيادة و�أفراد ال�شعب و�إ�شراك املواطنني يف
�إدارة �شئون البالد رغم �ضغوط القوى الأجنبية.
ولقد كان عهد ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة عهدً ا زاخ ًرا بالإجنازات احل�ضارية
وال�سيا�سية حيث �أ�س�س دولة البحرين احلديثة و�أقام م�ؤ�س�ساتها و�أعلن ا�ستقاللها
ال�سيا�سي احلديث وتخل�ص من املطامع والدعاوى الأجنبية.
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�سموه وقفة
وكانت وقفة �شعب البحرين يف ت�أكيد عروبة وا�ستقالل البالد بقيادة ّ
تاريخية م�شهودة وذلك من خالل اال�ستطالع الذي قامت به جلنة تق�صي احلقائق
للأمم املتحدة ،و�شمل �أبناء ال�شعب البحريني كافة ،حيث �أجمع هذا ال�شعب على
مت�سكه بانتمائه العربي وبيعته لل�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،وكان جتاوب
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة كب ًريا ب�أن �أ�صدر د�ستور دولة البحرين كنموذج
لأرق��ى املبادئ الد�ستورية والدميقراطية ،كما نالت البحرين ا�ستقاللها التام يف
عهده امليمون ومت ت�شييد الدولة على مبادئ الدميقراطية ودولة امل�ؤ�س�سات و�سيادة
القانون .و�سوف يبقى قرار ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة بدء احلياة الد�ستورية
و�إج��راء انتخابات مبا�شرة حرة لت�أ�سي�س املجل�س الوطني طبقـًا للد�ستور ،عالمة
بارزة يف تاريخ البحرين .وجاء الت�أييد والت�ضامن الذي �شهدته البحرين عندما توىل
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري البالد املفدى دليال على
االلتفاف ال�شعبي حول �سموه ،حيث ت�شهد البحرين يف عهده انطالقتها الدميقراطية
لتحقيق �آمال ال�شعب يف دولة ع�صرية ي�سودها الأمن واال�ستقرار والرخاء وت�ستكمل
فيها م�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية التي ت�ضطلع بدورها يف حتقيق طموحات القيادة
وال�شعب يف جمتمع ت�سوده العدالة و�سيادة القانون.
ويف ظل هذه الظروف التاريخية يتطلع ال�شعب بكل ثقة وعزم �إىل م�ستقبل م�شرق،
مل�ؤه احلرية وامل�ساواة ،وركيزته العدالة وال�شورى ،وقاعدته امل�شاركة ال�شعبية لكل
فئات ال�شعب يف م�سئوليات احلكم.
�إن دولة البحرين وقد �أجنزت ا�ستقاللها ال�سيا�سي الذي مت بف�ضل ن�ضال القيادة
احلكيمة وكفاح �أبناء ال�شعب الويف ،حافظت على كيانها و�أرا�ضيها ومياهها الإقليمية
التي هي غري قابلة للتفريط فيها� ،أو امل�ساومة عليها ب�أي �صورة وحتت �أي ظرف،
كما ين�ص على ذلك بو�ضوح د�ستور دولة البحرين يف مادته الأوىل حيث ال يجيز
«التنازل عن �سيادتها �أو التخلي عن �شيء من �إقليمها».
�إن دولة البحرين قد مار�ست دورها ال�سيا�سي كع�ضو فعال يف املجتمع الدويل
والإ�سالمي والعربي ،و�أكدت مت�سكها بكل ثبات بكونها �أحد �أ�س�س جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،وبالتزامها بالعمل امل�شرتك مع الدول الأع�ضاء ال�شقيقة لتعميق
التالحم يف منظومته مبا يحقق تطلعات �شعوبه.
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وحيث �إن دولة البحرين ا�ستطاعت منذ ا�ستقاللها �إر�ساء الدولة احلديثة القائمة
على التوجه الدميقراطي ودولة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية و�سيادة القانون ،وحيث
�إن دولة البحرين منذ عهد اال�ستقالل التام قد �أكملت نهجها كدولة يف عالقاتها
الدولية ويف م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية القائمة على العدل وامل�ساواة بني املواطنني ومراعاة
م�صاحلهم ،وحيث �إن ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد حفظه اهلل يطمح �إىل حتقيق
نهج دميقراطي ير�سي هيكال متوازنـًا ي�ؤكد ال�شراكة ال�سيا�سية الد�ستورية بني ال�شعب
واحلكومة ،والف�صل بني ال�سلطات الثالث وتعزيز �آليات ال�سلطة الق�ضائية و�إن�شاء
املحكمة الد�ستورية وديواين املراقبة املالية والإدارية ،وحيث �إنه قد توافرت الإرادة
ال�سامية لالنتقال  -ونحن يف مطلع الألفية الثالثة � -إىل دولة ع�صرية ا�ستكملت
كل �أطرها ال�سيا�سية والد�ستورية للتفاعل مع كل امل�ستجدات املحلية والإقليمية
والدولية ،وحيث �إن ح�صيلة جتربة دولة البحرين يف العمل ال�سيا�سي واالقت�صادي
طوال العقود الثالثة املا�ضية تتطلب مراعاة ما ا�ستجد من تطورات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية وت�شريعية ،وملواجهة التحديات املقبلة ،مع كل امل�ستجدات على ال�صعيد
العاملي ،فقد ا�ستقر الر�أي على �أن ي�ؤخذ بالثوابت الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف
هوية الدولة ت�أكيدً ا على النظام امللكي الوراثي الد�ستوري الدميقراطي ،حيث يخدم
عاهل البالد �شعبه وميثل رمزًا لهويته امل�ستقلة وتطلعاته نحو التقدم ،وعلى �إدخال
حتديث يف د�ستور البالد باال�ستفادة من التجارب الدميقراطية ملختلف ال�شعوب
يف تو�سيع دائرة امل�شاركة ال�شعبية يف �أعباء احلكم والإدارة ،ذلك �أن ما �أثبتته بع�ض
هذه التجارب من الأخذ بنظام املجل�سني يف العمل الت�شريعي يتيح اجلمع بني ميزة
اال�ستفادة من حكمة ذوي العلم واخلربة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وتفاعل الآراء
ال�شعبية من كافة االجتاهات التي ي�ضمها املجل�س املنتخب انتخابـًا ح ًرا مبا�ش ًرا.
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الفصل األول
املقومات األساسية للمجتمع

ال ميكن ل ّأي جمتمع �أن ي�ستقر ،على مدى قرون �ضاربة يف القدم ،وينجح بجدارة
يف بناء ح�ضارة متميزة ك�ش�أن املجتمع البحريني ،دون �أن يتمتع ذلك املجتمع
مبجموعة من القيم الأ�سا�سية التي ت�ضمن متا�سكه ،وتدفع به �إىل الأمام ،وتعمل على
رقيه ،وتدعم دولته املباركة انطال ًقا من العقيدة الإ�سالمية ال�سمحاء ل�شعب البحرين
الأ�صيل وانتمائه العربي ،فقد توافق املجتمع البحريني على جمموعة من املقومات
الأ�سا�سية التي تن�سجم مع القيم العربية والإ�سالمية.
وهذه القيم التي ينبغي التم�سك بها واحلفاظ عليها ،بل والدفاع عنها ،لأنها اختيار
املجتمع ذاته بكل فئاته واجتاهاته ،وهي غر�س الآباء والأجداد من �أجل وجود جمتمع
فا�ضل و�صيانته .ومن ثم ،ف�إن هذه املقومات الأ�سا�سية ال يجوز لأي من ال�سلطات
حر�صا على �صالح املجتمع
العامة �أو املواطنني اخلروج عليها �أو جتاوزها ،وذلك ً
والدولة .وميكن �إجمالها فيما يلي:
أوال :أهداف احلكم وأساسه

يهدف احلكم �إىل �صيانة البالد ،ورفعة �ش�أن الدولة ،واحلفاظ على الوحدة الوطنية
وحتقيق التنمية امل�ستدامة ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وغريها.
العدل �أ�سا�س احلكم.وامل�ساواة و�سيادة القانون واحلرية والأمن والطم�أنينة والعلم
والت�ضامن االجتماعي وتكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وهذه القيم الرفيعة التي تتم�سك بها دولة البحرين� ،أم ًريا وحكومة ً و�شع ًبا ،كل
التم�سك ،من �أجل امل�ستقبل ،كانت هي ذاتها مناط احلكم و�أ�سا�سه على مدار كل
ال�سنني ال�سابقة ،مدعومة بقيم الرتاحم والتعاون والتوا�صل بني احلاكم و�أف��راد
ال�شعب .ومن ثم فقد احتفظت قيمة العدل بجاللها وبهائها ،وعا�شت هذه القيمة
الأ�صيلة يف جمتمع البحرين بكل احرتام ورعاية �إىل جانب قيمة الرتاحم واملودة.
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ثان ًيا :كفالة احلريات الشخصية واملساواة

احلريات ال�شخ�صية مكفولة ،وامل�ساواة بني املواطنني والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص،
دعامات �أ�سا�سية للمجتمع .ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني جمي ًعا ،بال
تفرقة .وي�أتي ذلك �ضمن مبد�أ �أعم و�أ�شمل ،هو مبد�أ امل�ساواة بني النا�س يف الكرامة
الإن�سانية .ذلك املبد�أ الذي كر�سه الإ�سالم قبل �أربعة ع�شر قرنـًا من الزمان ،وقد
�أكد الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع ،على �أن النا�س �سوا�سية
ك�أ�سنان امل�شط ال ف�ضل لعربي على �أعجمي ،وال لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى
والعمل ال�صالح .ويتفرع عن هذا املبد�أ الإ�سالمي والإن�ساين الرائع جمموعة من
املبادئ املرتبطة به والتي تعد من مقت�ضياته الأ�سا�سية وهي:
1 .1املواطنون مت�ساوون �أمام القانون يف احلقوق والواجبات ،ال متييز بينهم ب�سبب
اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة ،وذلك ما �أكده الأمري القائد يف
�أول خطاب وجهه �إىل �شعبه غداة توليه مقاليد احلكم يف البالد.
2 .2احلرية ال�شخ�صية مكفولة وف ًقا للقانون ،فال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه
�أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل� ،إال وفق
القانون وحتت رقابة الق�ضاء.
3 .3ال يجوز ب�أي حال تعري�ض �أي �إن�سان لأي نوع من �أنواع التعذيب املادي �أو
املعنوي� ،أو لأية معاملة غري �إن�سانية �أو مهينة �أو ما�سة بالكرامة .ويبطل �أي
اعرتاف �أو قول ي�صدر حتت وط�أة التعذيب �أو التهديد �أو الإغ��راء .وب�صفة
خا�صة ،يحظر �إيذاء املتهم ماديًا �أو معنويًا .ويكفل القانون توقيع العقوبة على
من يرتكب جرمية التعذيب �أو الإيذاء البدين �أو النف�سي.
4 .4ال جرمية وال عقوبة �إال بقانون ،وال عقوبة �إال على الأفعال الالحقة لنفاذ القانون
املن�شئ للجرمية.
5 .5العقوبة �شخ�صية ،واملتهم بريء حتى تثبت �إدانته ،مبوجب حماكمة عادلة،
تتوافر له فيها كافة ال�ضمانات التي تكفل له حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق
واملحاكمة طب ًقا للقانون .ويجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام ٍ يتوىل
الدفاع عنه مبوافقته .وحق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون.
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6 .6للم�ساكن حرمة م�صونة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها �إال ب�إذن �أهلها ،وا�ستثناء
يف حالة ال�ضرورة الق�صوى يجوز ذلك يف الأحوال التي يعينها القانون حتت
رقابة ال�سلطة الق�ضائية.
7 .7للمرا�سالت ال�شخ�صية حرمتها و�سريتها ،واملرا�سالت الربيدية والربقية والهاتفية
والإلكرتونية وغريها م�صونة ،وال يجوز �أن تخ�ضع هذه املرا�سالت للرقابة
�أو التفتي�ش �إال يف حاالت ال�ضرورة التي يقررها القانون حتت رقابة ال�سلطة
الق�ضائية.
ً
ثالثا :حرية العقيدة

تكفل الدولة حرية العقيدة ،وتكون حرية ال�ضمري مطلقة .وت�صون الدولة حرمة دور
العبادة وت�ضمن حرية �إقامة ال�شعائر الدينية وفق العادات ال�سائدة يف البالد.
رابعا :حرية التعبري والنشر
ً

لكل مواطن حق التعبري عن ر�أيه بالقول �أو بالكتابة �أو ب�أي طريقة �أخرى من طرق
التعبري عن ال��ر�أي �أو الإب��داع ال�شخ�صي ،ومبقت�ضى هذا املبد�أ ف�إن حرية البحث
العلمي وحرية الن�شر وال�صحافة والطباعة مكفولة يف احلدود التي يبينها القانون.
خامسا :نشاط اجملتمع املدين
ً

من �أجل ا�ستفادة املجتمع من كل الطاقات والأن�شطة املدنية تكفل الدولة حرية تكوين
اجلمعيات الأهلية والعلمية والثقافية واملهنية والنقابات على �أ�س�س وطنية ،ولأهداف
م�شروعة ،وبو�سائل �سلمية وف ًقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،وال يجوز
�إجبار �أحد على االن�ضمام �إىل جمعية �أو نقابة �أو اال�ستمرار فيها.
سادسا : :األسرة أساس اجملتمع
ً

من منطلق الإمي��ان ب�أن الأ�سرة هي اللبنة الأ�سا�سية للمجتمع ،وب�صالحها تقوى
�أوا�صره وتعلو قيم الدين والأخ�لاق وحب الوطن ،حتفظ الدولة كيان الأ�سرة
ال�شرعي ،وحتمي يف ظلها الأمومة والطفولة ،وترعى الن�شء ،وحتميه من اال�ستغالل
وتقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي ،كما تعنى الدولة خا�صة بنمو ال�شباب
البدين واخللقي والعقلي.
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ويف هذا الإطار تكفل الدولة حتقيق ال�ضمان االجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة
ال�شيخوخة �أو العجز عن العمل �أو اليتم �أو الرتمل �أو البطالة ،كما ت�ؤمن لهم خدمات
الت�أمني االجتماعي ،وت�ؤ ّمن الدولة الرعاية ال�صحية وتعنى بال�سيا�سات ال�صحية التي
تعزز �أهداف ال�صحة للجميع.
وتكفل الدولة ت�ضامن املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة
وتعوي�ض امل�صابني ب�أ�ضرار احلرب �أو ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية.
وتعمل الدولة على دعم حقوق امل��ر�أة و�سن الت�شريعات اخلا�صة بحماية الأ�سرة
وحماية �أفرادها.
سابعا :العمل واجب وحق
ً

العمل واجب على كل مواطن ،تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل مواطن
احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وف ًقا للنظام العام والآداب.
وتكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه �ضمن برامج التنمية
االقت�صادية الوطنية ،مع الأخذ يف االعتبار �أنه ال يجوز فر�ض عمل �إجباري على
�أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون ول�ضرورة قومية وب�أجر عادل.
وينظم القانون على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية العالقة بني
العمال و�أ�صحاب الأعمال.
ثام ًنا :التعليم والثقافة والعلوم

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ،وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل اخلدمات
التعليمية والثقافية للمواطنني .ويكون التعليم �إلزام ًيا وجمان ًيا يف املراحل الأوىل التي
يحددها ويبينها القانون الذي ي�ضع � ً
أي�ضا خطة للق�ضاء على الأمية.
كما ينظم القانون �أوجه العناية بالرتبية الدينية يف خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه،
ويعنى فيها جمي ًعا بالرتبية الوطنية وبتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية
وقوميته العربية.
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وتعد اجلامعات مبثابة منارات للإ�شعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقت�ضي توفري
احلرية الأكادميية لها ،و�ضمان ممار�سة هذه احلرية وانفتاحها على �آفاق املعرفة ،وتعمل
الدولة على ت�شجيع التعليم اخلا�ص وت�أ�سي�س اجلامعات واملعاهد اخلا�صة .مع دعم
م�ؤ�س�سات البحث العلمي والتكنولوجي وربط نظام التعليم ب�سوق العمل لتلبية
حاجات البالد من القوى الب�شرية امل�ؤهلة يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
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نظام احلكم

متتع املجتمع البحريني ،على مدى القرون املا�ضية التي تولت فيها الأ�سرة احلاكمة
الكرمية ،م�سئولية حكم البالد ،بخ�صو�صية فريدة ،وهي قيام العالقة بني احلاكم
و�شعبه على الرتابط ،والتوا�صل املبا�شر ،والتفاهم امل�شرتك من �أجل خدمة املواطن
ورفع �ش�أن البالد .ويف ظل هذا املعنى ،فقد توافقت �إرادة ال�شعب على �أن يقوم
احلكم يف دولة البحرين على الأ�س�س الرئي�سية التالية:
أوال :األمري

نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري ،على الوجه املبني يف الد�ستور
واملر�سوم الأمريي اخلا�ص بالتوارث .والأمري هو ر�أ�س الدولة ،وذاته م�صونة ال مت�س،
وهو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو رمز ا�ستقرار البالد ،والركيزة الأ�سا�سية
التي يرتكز عليها نظام احلكم يف دولة البحرين.
ويبا�شر الأمري �سلطاته بوا�سطة وزرائه .والوزراء م�سئولون �أمام الأمري ،وهو الذي
يعي رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وف ًقا ل�سلطاته املبينة
ّ
يف الد�ستور.
ثانيـًا :شكل الدولة الدستوري

من اهلل عز وجل على البحرين بنعمة اال�ستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من
بعد �أن ّ
�أ�شواط واجتازته من حتديات ،وبعد �أن �أكملت ن�ضجها كدولة يف عالقاتها الدولية
ويف م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية القائمة على امل�ساواة بني املواطنني ومراعاة م�صاحلهم
ووحدتهم الوطنية ،فقد �صار من املنا�سب �أن حتتل البحرين مكانتها بني املمالك
الد�ستورية ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق لل�شعب تطلعاته نحو التقدم.
ً
ثالثا :الشريعة اإلسالمية والتشريع

دين الدولة الإ�سالم ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع.
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جميعا
رابعا :الشعب هو مصدر السلطات
ً
ً

نظام احلكم يف دولة البحرين دميقراطي ،ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر ال�سلطات
جميعـًا وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني يف الد�ستور.
خامسا :مبدأ الفصل بني السلطات
ً

تكري�سا للمبد�أ الدميقراطي امل�ستقر ،على الف�صل بني ال�سلطات
يعتمد نظام احلكم،
ً
الثالث :الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،مع التعاون بني هذه ال�سلطات وفق �أحكام
الد�ستور ،وي�أتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد على ر�أ�س ال�سلطات الثالث.
سادسا :سيادة القانون واستقالل القضاء
ً

�سيادة القانون �أ�سا�س احلكم يف الدولة ،وا�ستقالل الق�ضاء وح�صانته �ضمانتان
�أ�سا�سيتان حلماية احلقوق واحلريات .وتعمل الدولة على ا�ستكمال الهيئات الق�ضائية
املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وتعيني اجلهة الق�ضائية التي تخت�ص باملنازعات املتعلقة
بد�ستورية القوانني واللوائح ،والنيابة العامة.
سابعا :حق الشعب يف املشاركة يف الشئون العامة
ً

يتمتع املواطنون رجاال ون�سا ًء بحق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية يف البالد بد ًءا بحق االنتخاب والرت�شيح طب ًقا لأحكام القانون.
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األسس االقتصادية للمجتمع

قطعت دولة البحرين ً
�شوطا كب ًريا يف جمال التنمية االقت�صادية ورفع متو�سط دخل
الفرد فيها ،رغم قلة الرثوات الطبيعية وندرة املياه وحمدودية رقعة الأر�ض والكثافة
ال�سكانية العالية ،نتيجة ال�سيا�سة احلكيمة لقادتها وحكومتها يف تر�شيد وح�سن
ا�ستخدام املوارد املتاحة للبالد ،مما جعل البحرين حتقق م�ستوى متقد ًما يف التنمية
الب�شرية واحلرية االقت�صادية� .إال �أنه البد من اتباع ال�سيا�سات التي ت�ؤدي �إىل توازن
معدل النمو االقت�صادي مع املعدل العايل للنمو ال�سكاين .وي�ؤكد امليثاق مت�سك دولة
البحرين بالأ�س�س االقت�صادية التالية:
أوال ً :مبدأ احلرية االقتصادية

يقوم النظام االقت�صادي يف دولة البحرين على املبادرة الفردية ،وحرية ر�أ�س
املال يف اال�ستثمار والتنقل مع دعم وت�أكيد دور القطاع اخلا�ص يف تنمية املوارد
وتن�شيط احلركة االقت�صادية .وقد وفر هذا النظام يف احلقب املا�ضية ً
ن�شاطا اقت�صاديًا
ملمو�سا ،و�أنتج تدف ًقا م�شهو ًدا لر�ؤو�س الأموال لال�ستثمار يف البالد.
وا�ستثماريًا
ً
كما يجب �أن ي�صاحب االنفتاح االقت�صادي تغيري يف تفكري الإدارة العامة نحو تب�سيط
الإجراءات وال�شفافية ،والق�ضاء على التداخل يف امل�سئوليات ،وحت�سني م�ستوى
اخلدمات ،وحتديث الت�شريعات االقت�صادية ،و�أن حتكم كل ذلك معايري النزاهة
وتكاف�ؤ الفر�ص .ومن �أجل تفعيل �أدوات املراقبة املالية والإداري��ة ،وزيادة �شفافية
العمل يف كافة �إدارات الدولة ،ي�صبح من الالزم �إن�شاء ديوان للرقابة املالية و�آخر
للرقابة الإدارية.
ثان ًيا :امللكية اخلاصة

امللكية اخلا�صة م�صونة ،ولكل �شخ�ص حرية الت�صرف يف ممتلكاته يف حدود القانون،
وال يجوز نزع املمتلكات اخلا�صة �إال لأغرا�ض املنفعة العامة ،ويف احلدود وبالكيفية
التي يبينها القانون ،وب�شرط �أن يتم ذلك مقابل تعوي�ض عادل.
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ً
ثالثا :العدالة االقتصادية والتوازن يف العقود

تعترب امللكية اخلا�صة ور�أ�س املال والعمل حقو ًقا فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم
القانون التمتع بها ومبا�شرتها ،وذلك على �أ�س�س اقت�صادية وعلى �أ�سا�س العدالة
االجتماعية .ويقرر القانون القواعد التي ت�ضمن التوازن بني �أط��راف الإنتاج،
وكذلك التوازن يف العالقات التعاقدية.
رابعا :تنويع النشاط االقتصادي ومصادر الدخل القومي
ً

كانت دولة البحرين من �أوىل الدول العربية اخلليجية التي ا�ستهدفت تنويع الن�شاط
االقت�صادي وم�صادر الدخل القومي ،من منطلق عدم االعتماد على م�صدر �أ�سا�سي
حر�صا على �ضمان توفري حياة كرمية ل�شعب البالد يف امل�ستقبل،
واحد للدخل ،وذلك ً
وتفادي التقلبات االقت�صادية العاملية .ويف هذا الإطار فقد �أ�صبحت البحرين مركزًا
مال ًيا �إقليم ًيا ها ًما ،كما �أ�صبحت مركزًا من مراكز اجلذب ال�سياحية املعرتف بها عامل ًيا،
كما ا�ستطاعت من خالل تقدمي الدعم لل�صناعات التحويلية وال�صناعات ذات القيمة
امل�ضافة العالية و�صناعة املعلومات و�صناعة اخلدمات بكل �أ�شكالها� ،أن ت�ساهم بتطوير
قاعدة التنمية االقت�صادية يف الدولة وتوفري فر�ص عمل للمواطنني.
خامسا :البيئة واحلياة الفطرية
ً

نظ ًرا لل�ضغط املتزايد على املوارد الطبيعية املحدودة ف�إن الدولة ت�سعى �إىل اال�ستغالل
الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غري ال�ضارة للبيئة و�صحة املواطن ،كما ت�أخذ يف
عني االعتبار التوجهات العاملية يف منع ومعاجلة امل�شكالت البيئية الكربى وذلك
من خالل و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية حلماية البيئة ،واتخاذ جميع الإجراءات والتدابري
الت�شريعية املنا�سبة للحد من التلوث من م�صادره املختلفة ،وتوفري الت�سهيالت
لل�شركات ال�صناعية للتحول للإنتاج النظيف ،و�ضرورة �إجراء درا�سات التقييم
البيئية قبل البدء يف تنفيذ امل�شاريع .من ناحية �أخرى تقوم الدولة باملحافظة على
احلياة الفطرية وخا�صة البيئات الطبيعية املتنوعة التي تتميز بها البحرين مبا يف ذلك
مكوناتها احليوانية والنباتية من خالل و�ضع اخلطط املنا�سبة ال�ستخدام الأرا�ضي،
و�إدارة املناطق ال�ساحلية ،و�إن�شاء منظومة من املحميات الطبيعية على غرار حممية
العرين وحممية جزر حوار واملياه املحيطة بها ،والتي ت�أتي �أهميتها على امل�ستوى
العاملي نظ ًرا ملا يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة.
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سادسا :األموال العامة والرثوات الطبيعية
ً

للأموال العامة حرمة ،ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ،وعلى ال�سلطات العامة
اتخاذ كل الو�سائل التي تكفل �صيانتها .والرثوات الطبيعية كافة ومواردها جمي ًعا ملك
للدولة .وتعمل الدولة على �صيانتها واختيار �أف�ضل ال�سبل االقت�صادية ال�ستثمارها.
سابعا :العمالة والتدريب
ً

ت�أخذ دولة البحرين يف اعتبارها �أن �أعظم الرثوات التي متلكها هي املواطن البحريني
ذاته ،الذي �أثبت قدرة متميزة يف جمال التح�صيل العلمي والثقايف .ولذا ف�إن دعم
املواطن بالتدريب امل�ستمر والتدريب التحويلي من �ش�أنه �أن يدفع بخربات ودماء
متجددة يف �سوق العمل ،مما ي�سمح بتوفري جمال �أرح��ب من فر�ص العمل لهذا
املواطن.
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الفصل الرابع
األمن الوطني

يعترب الأمن الوطني هو ال�سياج واحل�صن احل�صني حلماية البالد و�صيانة �أرا�ضيها
ومكت�سباتها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ودعم م�سرية التنمية ال�شاملة خا�صة
يف ظل الظروف واملتغريات الإقليمية والدولية املعا�صرة ،ومن �أهم ركائز الأمن
الوطني دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على �أداء مهامها وواجباتها
على الوجه الأكمل ،كما تقت�ضي توفري املعدات واملقومات الأ�سا�سية لقوات الأمن
العام لكفالة �أداء واجبها يف ن�شر الأمن والطم�أنينة يف ربوع البالد وال�سهر على
حفظ النظام والأم��ن العام ،ودعم وتعزيز احلر�س الوطني لأداء دوره يف �إطار
منظومة قوة الدفاع والأمن ،باعتباره عم ًقا ع�سكريـًا لقوة دفاع البحرين ،ودرعـًا
�أمن ًيا لقوات الأمن العام يف حماية الوطن ،وذلك دع ًما مل�سرية التنمية التي ت�شهدها
ً
وحفاظا على منجزاتها احل�ضارية ،و�صيانة ً لكل �شرب من �أر�ضها وبحرها
البالد.
و�سمائها ،و�إن االنتماء �إىل �أجهزة الأمن الوطني واجب و�شرف لكل مواطن.
من هنا ت�أتي �أهمية قوة دف��اع البحرين التي هي رمز للوحدة الوطنية ،و�سند
للأ�شقاء ،وعون للأمة ،ل�ضمان الأمن واال�ستقرار ،ال يف بلدنا فح�سب ،و�إمنا يف
خليجنا العزيز ،ووطننا العربي الكبري .وال يخفى على �أحد �أن املوروث احل�ضاري
للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدر�سة للدفاع عن كل ما فيها من �أ�صالة� :أخال ًقا وبنا ًء
وح�ضارة ً ،فهي كما �أريد لها منذ البدء ر�سالة خري و�سالم من البحرين �إىل الإن�سانية
جمعاء ،تعب ًريا عن القيم التي نت�شرف جمي ًعا بالدفاع عنها .ومن دواعي الثقة يف
هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن قائدها الأعلى ،حفظه اهلل ،كان جنديها الأول وم�ؤ�س�سها
الرائد منذ انبثاق «ال�ضوء الأول».
ويف عامل تت�سارع فيه الثورة العلمية والتكنولوجية ،وتتنوع م�صادر تهديد الأمن
والإ�ضرار به ،ي�صبح توفري ال�سالح املتقدم ،وامتالك �أح��دث منظومات الأمن
والدفاع �ضرورة ال غنى عنها .على �أن توفري العن�صر الب�شري الذي �سوف ي�ستخدم
هذا كله ال يقل �أهمية عن توفري ال�سالح ومنظومات الدفاع احلديثة ،لذلك ف�إن
�سيا�سات �إعداد العن�صر الب�شري الكفء ،ورعاية �شئون منت�سبي قوة الدفاع ت�صبح
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عن�ص ًرا ال غنى عنه يف حتقيق �أمن البحرين وحمايته .وعليه ف�إن العمل على رفع
القدرة القتالية والإداري��ة والفنية لقوة الدفاع ،بالتدريب ،والتنظيم ،لت�صل �إىل
�أرفع م�ستوى ممكن ،يحتل �أولوية �أوىل يف هذا ال�صدد.
كذلك ف�إن حتقيق قوة دفاع البحرين لأهدافها ال ميكن �أن ينف�صل عن �ضرورة امتالك
�سيا�سة دفاعية وا�ضحة ،مدعومة بربامج تف�صيلية تتوخى حتقيق هذه الأه��داف،
ومن هنا �ضرورة املراجعة امل�ستمرة من �أجل تطوير الر�ؤية اال�سرتاتيجية ،والتكيف
التكنولوجي ،وحتديد م�صادر اخلطر ب�صفة متوا�صلة.
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الفصل اخلامس
احلياة النيابية

عرفت البحرين الدميقراطية املبا�شرة منذ �أن حمل �آل خليفة م�سئولية احلكم� .إذ �أن
التوا�صل والت�شاور امل�ستمر بني احلاكم و�شعبه ،و�سيا�سة الباب املفتوح التي كانت
وما تزال ً
منطا لأ�سلوب التعامل بني احلكومة وال�شعب البحريني� ،أ ّدى يف الواقع
العملي �إىل �أن تكون رغبات ال�شعب وم�صاحله هي الباعث والأ�سا�س لكل �سيا�سات
احلكم .فكانت احلكومة و�ستظل ت�ستلهم نب�ض املجتمع ،وتعمل لغر�ض وحيد هو
خدمة م�صالح ال�شعب.
وتكر�ست باملفهوم ال�سابق املمار�سة الدميقراطية يف البحرين وجت�سدت ب�إيجاد
الد�ستور واملجل�س الوطني املنتخب ،ثم جاءت جتربة جمل�س ال�شورى الذي �أثبت
جدارته يف املناق�شة والدرا�سة و�إبداء الر�أي يف كافة املو�ضوعات وامل�شكالت العامة
التي تهم البالد والتي حتقق م�صالح ال�شعب .و�أثبت جمل�س ال�شورى كذلك قدرة
ملحوظة على مواجهة امل�ستجدات باملرونة الالزمة ،وكذلك فقد �ضرب املجل�س
مثال ممتا ًزا يف التعاون بينه وبني احلكومة من �أجل خدمة البالد.
غري �أن تطور املمار�سة الدميقراطية ينبغي �أال يقف عند حدود معينة ،طاملا �أن هنالك
م�ساحات �أرحب لهذه املمار�سة ميكن ارتيادها من �أجل فتح �آفاق �أو�سع ملزيد من
الدميقراطية .وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن العديد من الدميقراطيات العريقة ت�أخذ بنظام
املجل�سني ،فت�ضم جمال�سها الت�شريعية جمل�سني �أحدهما ميثل االجتاهات والأفكار
املتنوعة ووجهات النظر املختلفة بني �أفراد ال�شعب يف الق�ضايا املعا�صرة ،والآخر
يعمل كمجل�س للمخت�صني و�أه��ل اخل�برة .وقد �أثبتت التجارب يف هذه الدول
الدميقراطية فائدة هذا الت�شكيل الثنائي للمجل�س الت�شريعي ،ومن ثم ر�سوخه نظ ًرا
لعائده ال�سيا�سي املمتاز.
ومن �أجل مزيد من امل�شاركة ال�شعبية يف ال�شئون العامة ،وا�ستلها ًما ملبد�أ ال�شورى،
بو�صفه �أح��د املبادئ الإ�سالمية الأ�صيلة التي يقوم عليها نظام احلكم يف دولة
البحرين .و�إميانًا بحق ال�شعب جميعه ،وبواجبه � ً
أي�ضا يف مبا�شرة حقوقه ال�سيا�سية
الد�ستورية ،و�أ�سوة ً بالدميقراطيات العريقة ،بات من �صالح دولة البحرين �أن تتكون
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ال�سلطة الت�شريعية من جمل�سني ،جمل�س منتخب انتخابًا ح ًرا مبا�ش ًرا يتوىل املهام
معي ي�ضم �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص لال�ستعانة
الت�شريعية �إىل جانب جمل�س ّ
ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة.
ويتميز هذا التكوين الثنائي املتوازن لل�سلطة الت�شريعية ب�أنه يقدم يف �آن واحد
جمموعة من املزايا تت�ضافر مع بع�ضها البع�ض .فهو ي�سمح بامل�شاركة ال�شعبية يف
ال�شئون الت�شريعية ،وي�سمح بتفاعل كافة الآراء واالجتاهات يف �إطار جمل�س ت�شريعي
واحد.
وهكذا ،ف�إن هذا الت�شكيل املقرتح للمجل�س الت�شريعي ،الذي �سوف يتطلب تعديال
د�ستوريًا� ،سوف يتيح له �أن ي�ستمد احلكمة والدراية من جانب ،وكافة التوجهات
العامة للناخب البحريني من جانب �آخر.
وال �شك �أن هذا التعديل ي�ؤدي �إىل فتح �آفاق �أرحب لدميقراطية تعمل من �أجل البناء
والتنمية واال�ستقرار والرخاء ،دميقراطية تعمل من �أجل ال�سالم االجتماعي والوحدة
الوطنية.
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الفصل السادس
العالقات اخلليجية

ت�ؤمن دولة البحرين ،حكومة ً و�شع ًبا� ،إميانًا يقين ًيا بوحدة الهدف وامل�صري وامل�صلحة
امل�شرتكة ل�شعوب دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،فقد جمع بني هذه
ال�شعوب �أوا�صر الدم والن�سب وو�شائج القربى ،وقد دعم هذه الأوا�صر التاريخ
امل�شرتك والثقافة والأعراف املتماثلة .ولقد كانت هذه الأ�سباب داف ًعا لدولة البحرين
لكي تكون من بني الدول امل�ؤ�س�سة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية مع �أ�شقائها
الآخرين من دول اخلليج العربية الأخرى.
ملحا وم�صرييـًا
فالتعاون اجلاد بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يعد �أم ًرا ً
من �أجل �صيانة امل�صالح العليا لكافة الأ�شقاء �أع�ضاء املجل�س ،ومن �أجل حتقيق �أف�ضل
م�ستوى ممكن من التنمية لدول و�شعوب املجل�س .ويف هذا الإطار ،فقد ا�ستطاع
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أن يثبت للعامل قدرته على الدفاع عن حرية
و�سيادة �أع�ضائه ،و�أنه ميثل الدرع الواقي ال�ستقالل هذه الدول.
ولذلك ،ف�إن دولة البحرين �سوف تعمل دو ًما ،وبكل ما �أوتيت من جهد على دعم
جمل�س التعاون وم�ساندة الق�ضايا العادلة للدول الأ�شقاء الأع�ضاء فيه .و�إن دولة
نهجا �أ�سا�س ًيا و�ضروريًا وم�صرييًا.
البحرين تعترب ذلك من ثوابت �سيا�ستها التي تعتربها ً
ذلك �أن �أمن ورفاه دولة البحرين جزء ال يتجز�أ من �أمن ورفاه دول اخلليج العربية
ال�شقيقة الأخرى.
و�سوف توا�صل دولة البحرين مع �شقيقاتها الدول الأع�ضاء يف املجل�س العمل لتحقيق
املزيد من التن�سيق والتقارب والتكامل يف كيان املجل�س ،خا�صة يف املجاالت التي
ما زالت تتطلب تن�سي ًقا �أكرث فعالية كالتكامل االقت�صادي والتعاون الدفاعي والتن�سيق
الإعالمي ،هذا بالإ�ضافة �إىل االهتمام بتطوير هيئة امل�شاركة ال�شعبية �ضمن م�ؤ�س�سات
املجل�س.
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العالقات اخلارجية

�إن دولة البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي ،وبكون �شعبها الأبي جز ًءا ال يتجز�أ من
الأمة العربية ،و�أن �إقليمها جزء من الوطن العربي الكبري ،وقد جت�سد هذا االنتماء،
لي�س فقط يف وحدة اللغة والدين والثقافة ،ولكن � ً
أي�ضا يف الآمال والآالم والتاريخ
امل�شرتك .وانطال ًقا من هذه احلقيقة ف�إن دولة البحرين ال تدع �سبيال لدعم التعاون
العربي �إال وتبادر �إليه .فمنذ ا�ستقالل دولة البحرين وهي ع�ضو فاعل يف جامعة
الدول العربية ،وهي تعمل بجانب �أ�شقائها العرب على تفعيل دور اجلامعة لكي تظل
�إطا ًرا �سيا�س ًيا وقانون ًيا يج�سد وحدة الأمة العربية ويعمل على تكامل العمل العربي
امل�شرتك وعلى تكري�س �إرادتها .وت�ؤكد دولة البحرين على ت�شجيعها لكل �صور
التعاون االقت�صادي العربي امل�شرتك.
ومن هذه ال�سيا�سات الرا�سخة لدولة البحرين� ،أن الدولة حتر�ص بغري حدود على
م�ساندة كل ق�ضايا احلق العربي .وهي تلتزم بدعم �أ�شقائها العرب يف ق�ضاياهم
امل�صريية .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن دولة البحرين ت�ساند وت�ؤكد على احلقوق الفل�سطينية
امل�شروعة ،وعلى الأخ�ص حق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�شريف .وت�ؤكد على �ضرورة عودة واحرتام كافة احلقوق العربية يف ظل
قواعد ال�شرعية الدولية.
ويف �إطار منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ومن منطلق الإميان ب�أن القيم الإ�سالمية �أ�سا�سها احلق
واخلري والعدل وال�سالم ،ف�إن دولة البحرين تعتقد �أن التعاون بني الدول الأع�ضاء
يف هذه املنظمة على درجة كبرية من الأهمية من �أجل م�ساندة ق�ضايا اال�ستقالل
الوطني وحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ،وكذلك من �أجل حتقيق م�ستوى �أف�ضل
من التنمية للدول الأع�ضاء .وت�أمل دولة البحرين �أن حتقق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
مزيدً ا من الفاعلية والتقدم.
وعلى �صعيد العالقات الدولية ال�سيا�سية ،ف�إن دولة البحرين تعترب �أن ال�سالم العاملي
والإقليمي هدف �أ�سا�سي وا�سرتاتيجي ينبغي �أن تهون دونه كل اجلهود ،وهي طب ًقا
لذلك ،تتم�سك باملبادئ الأ�سا�سية التي تقرر �ضرورة ت�سوية كافة املنازعات الدولية
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بالطرق ال�سلمية ،وحتظر ا�ستخدام القوة للنيل من �سالمة الأرا�ضي �أو اال�ستقالل
ال�سيا�سي لأية دولة .ومن ثم ،ف�إن دولة البحرين ت�شجع وت�ؤازر كل اجلهود الدولية
التي تبذل من �أجل الت�سوية ال�سلمية للم�شكالت الإقليمية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن دولة البحرين منذ دخولها يف منظمة هيئة الأمم املتحدة قد
�ساهمت يف كافة �أن�شطة هذه املنظمة وما تزال عن طريق امل�شاركة يف قراراتها،
وا�ست�ضافة املنظمات التابعة لها وتوقيع االتفاقيات والعهود الدولية ال �سيما ما يتعلق
منها بحقوق الإن�سان ،واحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية للمواطنني وحقوق
املر�أة ،كما �ساهمت بدور �إيجابي كذلك يف جلان الأمم املتحدة املتخ�ص�صة.
وعلى م�ستوى العالقات االقت�صادية والتجارية الدولية ،ف�إن �سيا�سة دولة البحرين
الرا�سخة يف هذا املجال هي حرية التجارة الدولية ،وحرية انتقال اال�ستثمارات
ور�ؤو�س الأموال والقوى العاملة ،وذلك مع الأخذ يف االعتبار امل�صالح الوطنية
اخلا�صة بكل دولة على حدة ،ومع الت�أكيد على �أن الرثوات الطبيعية لكل دولة هي
ملك لها ال يجوز �أن يخ�ضع الت�صرف فيها لأي نوع من �أنواع ال�ضغوط �أو الإمالءات
اخلارجية.
استشرافات املستقبل

�إن هذا امليثاق وقد توافق اجلميع على حمتواه حكومة ً و�شع ًبا ،و�أخذ ًا يف االعتبار
�أنه ميثل وثيقة عمل م�ستقبلية للبالد ،و�أن تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه تتطلب
بع�ض التعديالت الد�ستورية ،ف�إنه يلزم لذلك ما يلي:
مسمى دولة البحرين
أوال:
ّ

يقرر التعديل الد�ستوري الت�سمية الر�سمية لدولة البحرين بنا ًء على الطريقة التي
يقرها الأمري و�شعبه.
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ثان ًيا :السلطة التشريعية

تعدل �أحكام الف�صل الثاين من الباب الرابع من الد�ستور اخلا�صة بال�سلطة الت�شريعية
لتالئم التطورات الدميقراطية والد�ستورية يف العامل وذل��ك با�ستحداث نظام
جمل�سا منتخ ًبا انتخابًا ح ًرا مبا�ش ًرا يختار املواطنون
املجل�سني ،بحيث يكون الأول ً
معي ي�ضم �أ�صحاب اخلربة
نوابهم فيه ويتوىل املهام الت�شريعية� ،إىل جانب جمل�س ّ
واالخت�صا�ص لال�ستعانة ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة.
وت�صدر القوانني على النحو الذي يف�صله الد�ستور وفق النظم والأعراف الد�ستورية
املعمول بها يف الدميقراطيات العريقة.
�إن التوافق ال�شعبي على هذا امليثاق يعرب عن الرغبة ال�شعبية يف حتقيق م�ستقبل
م�ستقر ومزدهر للبالد بقيادة ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة
�أمري البالد املفدى حفظه اهلل.
جعلنا اهلل من }الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون{ كما و�صفهم يف حمكم
الكتاب ،وعليه �سبحانه توكلنا ،هو نعم املوىل ونعم الن�صري.
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البيان اخلتامي ألعمال اللجنة الوطنية العليا
إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطني

تنفيذ ً ا للأمر الأمريي ال�سامي رقم ( )36و ( )43ل�سنة 2000م ،بت�شكيل اللجنة
الوطنية العليا لإعداد م�شروع ميثاق العمل الوطني..
وانطال ًقا من امل�سئولية الكبرية ،التي ا�ست�شعرها جميع �أع�ضاء اللجنة املكلفة ب�إجناز
هذه املهمة التاريخية..
با�شرت اللجنة القيام مبهمتها الوطنية ،بعقد �سل�سلة من االجتماعات املتوا�صلة،
بق�صر الرفاع ،حفلت باملناق�شات واملداوالت التي ا�شتملت على الكثري من الأفكار
واملالحظات واملقرتحات الإيجابية.
وبعون من املوىل عز وجل ،ثم بدعم وم�ؤازرة كرمية �سامية ،من لدن ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ملك البالد املفدى ،متكنت اللجنة من �إجناز املهمة املنوطة بها ،والتي ت�أمل
�أن تلتقي والإرادة ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى ،وتطلعات �شعب
البحرين الويف.
ويف هذا الإطار ،ف�إن اللجنة لت�ؤكد �أن م�شروع ميثاق العمل الوطني �سيحقق ب�إذن
اهلل تعاىل نقلة ً نوعية ً كبرية يف العمل الوطني ،ت�سهم بدورها يف �إحداث تغيريات
جذرية يف منهج العمل والأداء.
وجتاوبًا من �أع�ضاء اللجنة مع �آفاق الر�ؤية ال�شاملة التي طرحها امللك املفدى ح�ضرة
�صاحب اجلاللة حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل ،من خالل نهجه الدميقراطي
املتمثل يف حوارات جاللته ،يف لقاءاته مع خمتلف القطاعات الأهلية ،والتجمعات
ال�شعبية الوطنية العديدة ،تعرب اللجنة عن عميق اعتزازها ،ومت�سكها بالتالحم الوثيق
ً
وحفاظا على املكا�سب احل�ضارية
أ�سا�سا للعمل الوطني ،ودع ًما
بني امللك وال�شعب � ً
للبالد ،ومت�س ًكا بال �أدنى تفريط يف �أي �شرب من �أرا�ضي الوطن الغايل.
وعمال على حتديث �سلطات الدولة ،وم�ؤ�س�ساتها ،متهيدً ا النتخاب جمل�س نيابي،
معي ،ي�ضم خرية
انتخابًا ح ًرا مبا�ش ًرا ،من قبل كافة املواطنني� ،إىل جانب جمل�س ّ
�أهل العلم واخلربة ،مبا ي�ؤدي �إىل جتديد د�ستوري ،وحتديث م�ؤ�س�سي ،ح�سب �صيغة
متوازنة ،ت�ستوعب درو�س املا�ضي ،وتواجه متطلبات امل�ستقبل الذي نن�شده ،ت�ؤكد
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اللجنة ت�أييدها التام التخاذ ما من �ش�أنه متكني دولة البحرين من موا�صلة انطالقتها نحو
امل�ستقبل املن�شود.
كما ت�ؤكد اللجنة �أن مملكة البحرين ،وقد حققت خطوات كبرية على طريق التنمية
ال�شاملة رغم ما تعر�ضت له املنطقة من حروب و�أزمات ،ا�ستطاعت بالعزم والت�صميم
موا�صلة درب البناء والتقدم ،لت�أخذ مملكة البحرين مكانتها بجدارة بني املمالك
الد�ستورية املتقدمة.
وت�أكيدً ا وتوثي ًقا للتوافق والتكامل بني ر�ؤية امللك املعظم ،وتطلعات �شعب البحرين،
قررت اللجنة يف ختام اجتماعاتها رفع م�شروع هذا امليثاق الوطني وثيقة جتديد
للعهد والبيعة� ،إىل مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك البالد املفدى �أمانة ً بني يديه الكرميتني ،ليعمل جاللته مبا يراه ،حفظه اهلل ،منا�س ًبا
ومالئ ًما مل�صلحة البالد.
واهلل على ما نقول �شهيد
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
دستور مملكة البحرين

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري دولة البحرين
ا�ستنا ًدا �إىل ما ورد يف ميثاق العمل الوطني الذي �أجمع عليه ال�شعب يف اال�ستفتاء،
وبعد االطالع على الد�ستور،
وعلى الأمر الأمريي رقم ( )17ل�سنة  2001بالت�صديق على ميثاق العمل الوطني،
وبناء على عر�ض رئي�س جلنة تعديل بع�ض �أحكام الد�ستور امل�شكلة باملر�سوم رقم
( )5ل�سنة ،2001
وبعد اطالع جمل�س الوزراء،
�صدقنا على هذا الد�ستور املعدل و�أ�صدرناه.

	�أمري دولة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�صدر يف ق�صر الرفاع
بتاريخ 2 :ذو احلجة 1422هـ
املوافق 14 :فربايـر 2002م
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
با�سم اهلل تعاىل ،وعلى بركته ،وبعون من لدنه ،نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة،
ملك مملكة البحرين ،ت�صمي ًما ويقينًا و�إميانًا و�إدرا ًكا لكل م�سئولياتنا الوطنية والقومية
والدولية ،وعرفانـًا بحق اهلل ،وبحق الوطن واملواطنني ،وبحق املبد�أ وامل�سئولية
الإن�سانية.
ً
وتنفيذا ل�ل�إرادة ال�شعبية التي �أجمعت على املبادئ التي ت�ضمنها ميثاق عملنا
الوطني ،وحتقي ًقا ملا عهد به �إلينا �شعبنا العظيم لتعديل الد�ستور ،ورغب ًة يف ا�ستكمال
�أ�سباب احلكم الدميقراطي لوطننا العزيز ،و�سع ًيا نحو م�ستقبل �أف�ضل ،ينعم فيه
الوطن واملواطن مبزيد من الرفاهية والتقدم والنماء واال�ستقرار والرخاء يف ظل
تعاون جا ّد وب ّناء بني احلكومة واملواطنني يق�ضي على معوقات التقدم ،واقتنا ًعا ب�أن
امل�ستقبل والعمل له هو رائدنا جمي ًعا يف املرحلة القادمة ،و�إميانـًا مبا يتطلبه حتقيق هذا
الهدف من جهد ،وا�ستكماال للم�سرية قمنا بتعديل الد�ستور القائم .وقد ا�ستوعب
هذا التعديل جميع القيم الرفيعة واملبادئ الإن�سانية العظيمة التي ت�ضمنها امليثاق،
والتي ت�ؤكد �أن �شعب البحرين ينطلق يف م�سريته املظفرة �إىل م�ستقبل م�شرق ب�إذن اهلل
تعاىل ،م�ستقبل تتكاتف فيه جهود جميع اجلهات والأفراد ،وتتفرغ فيه ال�سلطات يف
ثوبها اجلديد لتحقيق الآمال والطموحات يف عهد ظلله العفو ،معلنًا مت�سكه بالإ�سالم
عقيد ًة و�شريع ًة ومنهاجـًا ،يف ظل انتمائه �إىل الأمة العربية املجيدة ،وارتباطه مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ارتباطـًا حا�ض ًرا وم�صرييـًا ،و�سعيه �إىل كل ما يحقق
العدل واخلري وال�سالم لكل بني الإن�سان.
ولقد انبثقت تعديالت الد�ستور من �أن �شعب البحرين العريق م�ؤمن ب�أن الإ�سالم فيه
�صالح الدنيا والآخرة ،و�أنه ال يعني اجلمود وال التع�صب ،و�إمنا يقرر يف �صراحة تامة
�أن احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أينما وجدها �أخذها ،و�أن القر�آن الكرمي مل يفرط يف �شيء.
وحتقيقـًا لذلك كان من ال�ضروري �أن مند ال�سمع والب�صر �إىل كل تراث الإن�سانية
�شرقـًا وغربـًا ،لنقتطف منه ما نراه نافعـًا و�صاحلـًا ومتفقـًا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا
ومالئمـًا لظروفنا ،اقتناعـًا ب�أن النظم االجتماعية والإن�سانية لي�ست �أدوات �أو �آالت
جامدة تنتقل دون تغيري من مكان �إىل �آخر ،و�إمنا هي خطاب �إىل عقل الإن�سان وروحه
ووجدانه ،تت�أثر بانفعاالته وظروف جمتمعه.
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وبذلك جاءت هذه التعديالت الد�ستورية ممثلة للفكر احل�ضاري املتطور لوطننا
الغايل ،ف�أقامت نظامنا ال�سيا�سي على امللكية الد�ستورية القائمة على ال�شورى التي
هي املثل الأعلى للحكم يف الإ�سالم ،وعلى ا�شرتاك ال�شعب يف ممار�سة ال�سلطة،
وهو الذي يقوم عليه الفكر ال�سيا�سي احلديث� ،إذ يختار ويل الأمر بفطنته بع�ض
ذوي اخلربة من املواطنني ليتكون منهم جمل�س ال�شورى ،كما يختار ال�شعب الواعي
احلر الأمني باالنتخاب من يتكون منهم جمل�س النواب ،ليحقق املجل�سان معـًا الإرادة
ال�شعبية ممثلة يف املجل�س الوطني.
وال �شك �أن هذه التعديالت الد�ستورية تعك�س �إرادة م�شرتكة بني امللك وال�شعب،
وحتقق للجميع القيم الرفيعة واملبادئ الإن�سانية العظيمة التي ت�ضمنها امليثاق ،والتي
تكفل لل�شعب النهو�ض �إىل املنـزلة العليا التي ت�ؤهله لها قدراته وا�ستعداداته ،وتتفق
بتبوء املكان الالئق به بني �شعوب العامل املتمدن.
مع عظمة تاريخه ،وت�سمح له ُّ
وقد ت�ضمن هذا الد�ستور الذي �أ�صدرناه التعديالت التي �أجريت وف ًقا ملا جاء يف
املعدلة .و�أرفقنا به مذكرة تف�سريية يُعترب ما ورد
امليثاق متكاملة مع كافة ن�صو�صه غري َّ
فيها مرج ًعا لتف�سري �أحكامه.
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الباب األول
الدولـة
مادة - 1 -

�أ .مملكة البحرين عربية �إ�سالمية م�ستقلة ذات �سيادة تامة� ،شعبها جزء من الأمة العربية،
و�إقليمها جزء من الوطن العربي الكبري ،وال يجوز التنازل عن �سيادتها �أو التخلي عن
�شيء من �إقليمها.
.بحكم مملكة البحرين ملكي د�ستوري وراثي ،وقد مت انتقاله من املغفور له ال�شيخ
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �إىل ابنه الأكرب ال�شيخ حـمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
البالد ،وينتقل من بعده �إىل �أكرب �أبنائه ،وهكذا طبقة بعد طبقة� ،إال �إذا عني امللك قيد
حياته خل ًفا له ابنًا �آخر من �أبنائه غري االبن الأكرب ،وذلك طب ًقا لأحكام مر�سوم التوارث
املن�صو�ص عليه يف البند التايل.

.جتنظم �سائر �أحكام التوارث مبر�سوم ملكي خا�ص تكون له �صفة د�ستورية ،فال
يجوز تعديله �إال وف ًقا لأحكام املادة ( )120من الد�ستور.
 .دنظام احلكم يف مملكة البحرين دميقراطي ،ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر ال�سلطات
جمي ًعا ،وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني بهذا الد�ستور.
هـ .للمواطنني ،رجاال ون�سا ًء ،حـق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح ،وذل��ك وف ًقا لهذا الد�ستور
ولل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون .وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني من
حق االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وف ًقا للقانون.
و .ال يعدل هذا الد�ستور �إال جزئيـًا وبالطريقة املن�صو�ص عليها فيه.
مادة - 2 -

دين الدولة الإ�سالم ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع ،ولغتها الر�سمية
هي اللغة العربية.
مادة - 3 -

يبني القانون علم اململكة و�شعارها و�شاراتـها و�أو�سمتها ون�شيدها الوطني.
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الباب الثاين
املقومات األساسية للمجتمع
مادة - 4 -

العدل �أ�سا�س احلكم ،والتعاون والرتاحم �صلة وثقى بني املواطنني ،واحلرية وامل�ساواة
والأم��ن والطم�أنينة والعلم والت�ضامن االجتماعي وتكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
مادة - 5 -

�أ .الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها الدين والأخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانـها
ال�شرعي ،ويقوي �أوا�صرها وقيمها ،ويحمي يف ظلها الأمومة والطفولة ،ويرعى
الن�شء ،ويحميه من اال�ستغالل ،ويقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي .كما
تـُعنى الدولة خا�صة بنمو ال�شباب البدين واخللقي والعقلي.
.بتكفل الدولة التوفيق بني واجبات املر�أة نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع ،وم�ساواتها
بالرجال يف ميادين احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية دون �إخالل
ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
.ج تكفل الدولة حتقيق ال�ضمان االجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة �أو
املر�ض �أو العجز عن العمل �أو اليتم �أو الرتمل �أو البطالة ،كما ت�ؤ ّمن لهم خدمات
الت�أمني االجتماعي والرعاية ال�صحية ،وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف
والفاقة.
 .داملرياث حق مكفول حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية.
مادة - 6 -

ت�صون الدولة الرتاث العربي والإ�سالمي ،وت�سهم يف ركب احل�ضارة الإن�سانية،
وتعمل على تقوية الروابط بني البالد الإ�سالمية ،وحتقيق �آم��ال الأم��ة العربية يف
الوحدة والتقدم.
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مادة - 7 -

�أ .ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ،وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل اخلدمات
التعليمية والثقافية للمواطنني ،ويكون التعليم �إلزاميـًا وجمانيـًا يف املراحل الأوىل
التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه .وي�ضع القانون اخلطة الالزمة للق�ضاء
على الأمية.
.بينظم القانون �أوج��ه العناية بالرتبية الدينية والوطنية يف خمتلف مراحل التعليم
و�أنواعه ،كما يُعنى فيها جميعـًا بتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه بعروبته.
.جيجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء املدار�س واجلامعات اخلا�صة ب�إ�شراف من الدولة،
ووفقـًا للقانون.
 .دتكفل الدولة لدُ ور العلم حرمتها.
مادة - 8 -

�أ .لكل مواطن احلق يف الرعاية ال�صحية ،وتعنى الدولة بال�صحة العامة ،وتكفل و�سائل
الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف �أنواع امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
.بيجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء م�ست�شفيات �أو م�ستو�صفات �أو ُدور عالج ب�إ�شراف من
الدولة ،ووفقـًا للقانون.
مادة - 9 -

�أ .امل ْلكية ور�أ�س املال والعمل ،وف ًقا ملبادئ العدالة الإ�سالمية ،مقومات �أ�سا�سية لكيان
الدولة االجتماعي وللرثوة الوطنية ،وهي جميعـًا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية
ينظمها القانون.
.بللأموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن.
.جامللكية اخلا�صة م�صونة ،فال مينع �أحد من الت�صرف يف ملكه �إال يف حدود القانون ،وال
ينزع عن �أحد ملكه �إال ب�سبب املنفعة العامة يف الأحوال املبينة يف القانون ،وبالكيفيـة
املن�صو�ص عليها فيه ،وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ضا عادال.
 .دامل�صادرة العامة للأموال حمظورة ،وال تكون عقوبة امل�صادرة اخلا�صة �إال بحكم
ق�ضائي يف الأحوال املبينة بالقانون.
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هـ .ينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صادية ،مع مراعاة العدالـة االجتماعيـة ،العالقة بني
مالك الأرا�ضي والعقارات وم�ست�أجريها.
و.تعمل الدولة على توفري ال�سكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني.
ز.تتخذ الدولة التدابري الالزمة من �أجل حتقيق ا�ستغالل الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
ب�صورة مثمرة ،وتعمل على رفع م�ستوى الفالح ،ويحدد القانون و�سائل م�ساعدة
�صغار املزارعني ومتليكهم الأرا�ضي.
ح.ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.
مادة - 10 -

�أ .االقت�صاد الوطني �أ�سا�سه العدالة االجتماعية ،وقوامه التعاون العادل بني الن�شاط
العام والن�شاط اخلا�ص ،وهدفه التنمية االقت�صادية وفقـًا خلطة مر�سومة ،وحتقيق
الرخاء للمواطنني ،وذلك كله يف حدود القانون.
.بتعمل الدولة على حتقيق الوحدة االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ودول اجلامعة العربية ،وكل ما ي ��ؤدي �إىل التقارب والتعاون والت�آزر
والتعا�ضد فيما بينها.
مادة - 11 -

الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وح�سن
ا�ستثمارها ،مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدولة واقت�صادها الوطني.
مادة - 12 -

تكفل الدولة ت�ضامن املجتمع يف حت ّمـل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة
وتعوي�ض امل�صابني ب�أ�ضرار احلرب �أو ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية.
مادة - 13 -

�أ .العمل واجب على كل مواطن ،تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل مواطن
احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وف ًقا للنظام العام والآداب.
.بتكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه.
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.جال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون ل�ضرورة
قومية ومبقابل عادل� ،أو ً
تنفيذا حلكم ق�ضائي.
 .دينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية ،العالقة بني
العمال و�أ�صحاب الأعمال.
مادة - 14 -

ت�شجع الدولة التعاون واالدخار ،وت�شرف على تنظيم االئتمان.
مادة - 15 -

�أ .ال�ضرائب والتكاليف العامة �أ�سا�سها العدالة االجتماعية ،و�أدا�ؤه��ا واجب وفقـًا
للقانون.
.بينظم القانون �إعفاء الدخول ال�صغرية من ال�ضرائب مبا يكفل عدم امل�سا�س باحلد
الأدنى الالزم للمعي�شة.
مادة - 16 -

�أ .الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها ،وي�ستهدف موظفو الدولة يف �أداء
وظائفهم امل�صلحة العامة .وال يُوىل الأجانب الوظائف العامة �إال يف الأحوال التي
يبينها القانون.
.باملواطنون �سواء يف تويل الوظائف العامة وف ًقا لل�شروط التي يقررها القانون.
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الباب الثالث
احلقوق والواجبات العامة
مادة - 17 -

�أ .اجلن�سية البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها ع ّمن يتمتع بها �إال يف حالة
اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
.بيحظر �إبعاد املواطن عن البحرين �أو منعه من العودة �إليها.
مادة - 18 -

النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين
�أو العقيدة.
مادة - 19 -

�أ .احلرية ال�شخ�صية مكفولة وف ًقا للقانون.
.بال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد
حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء.
.جال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك يف قوانني ال�سجون
امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة الق�ضائية.
 .دال يع ّر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي� ،أو للإغراء� ،أو للمعاملة احلاطة بالكرامة،
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت
وط�أة التعذيب �أو بالإغراء �أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها.
مادة - 20 -

�أ	.ال جرمية وال عقوبة �إال بناء على قانون ،وال عقاب �إال على الأفعال الالحقة للعمل
بالقانون الذي ين�ص عليها.
.بالعقوبة �شخ�صية.
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.جاملتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤ ّمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية
ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وف ًقا للقانون.
 .ديحظر �إيذاء املتهم ج�سمانيـًا �أو معنويـًا.
حمام يدافع عنه مبوافقته.
هـ .يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية ٍ
و .حق التقا�ضي مكفول وفقـًا للقانون.
مادة - 21 -

ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني حمظور.

مادة - 22 -

حرية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة ،وحرية القيام ب�شعائر الأديان
واملواكب واالجتماعات الدينية طبقـًا للعادات املرعية يف البلد.
مادة - 23 -

حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره
بالقول �أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك وفقـًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون،
مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب ،ومبا ال يثري الفرقة �أو
الطائفية.
مادة - 24 -

مع مراعاة حكم املادة ال�سابقة تكون حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر مكفولة وفقـًا
لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون.
مادة - 25 -

للم�ساكن حرمة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت
ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه.
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مادة - 26 -

حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة ،و�سريتها مكفولة ،فال
يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون،
ووفقـًا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه.
مادة - 27 -

حرية تكوين اجلمعيات والنقابات ،على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل
�سلمية ،مكفولة وفقـًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،ب�شرط عدم امل�سا�س
ب�أ�س�س الدين والنظام العام .وال يجوز �إجبار �أحـد على االن�ضمـام �إىل �أي جمعيـة
�أو نقابة �أو اال�ستمرار فيها.
مادة - 28 -

�أ .للأفراد حق االجتماع اخلا�ص دون حاجة �إىل �إذن �أو �إخطار �سابق ،وال يجوز لأحد
من قوات الأمن العام ح�ضور اجتماعاتهم اخلا�صة.
.باالجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقـًا لل�شروط والأو�ضاع التي
يبينها القانون ،على �أن تكون �أغرا�ض االجتماع وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب
العامة.
مادة - 29 -

لكل فرد �أن يخاطب ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،وال تكون خماطبة ال�سلطات
با�سم اجلماعات �إال للهيئات النظامية والأ�شخا�ص املعنوية.
مادة - 30 -

�أ .ال�سالم هدف الدولة ،و�سالمة الوطن جزء من �سالمة الوطن العربي الكبري ،والدفاع
عنه واجب مقد�س على كل مواطن ،و�أداء اخلدمة الع�سكرية �شرف للمواطنني ينظمه
القانون.
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.بالدولة هي وحدها التي تن�شئ قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام ،وال يُولـَّـى
غري املواطنني هذه املهام �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ،وبالكيفية التي ينظمها
القانون.
.جالتعبئة العامة �أو اجلزئية ينظمها القانون.
مادة - 31 -

ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو
حتديدها �إال بقانون� ،أو بنا ًء عليه .وال يجوز �أن ينال التنظيم �أو التحديد من جوهر
احلق �أو احلرية.
الباب الرابع
السلطات
أحكـام عامـة
مادة - 32 -

�أ .يقوم نظام احلكم على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية مع
تعاونها وفقـًا لأحكام هذا الد�ستور ،وال يجـوز لأي من ال�سلطات الثالث التنازل
لغريها عن كل �أو بع�ض اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور ،و�إمنا يجوز
التفوي�ض الت�شريعي املحدد بفرتة معينة ومبو�ضوع �أو مو�ضوعات بالذات ،وميار�س
وفقـًا لقانون التفوي�ض و�شروطه.
.بال�سلطة الت�شريعية يتوالها امللك واملجل�س الوطني وفقـًا للد�ستور ،ويتوىل امللك
ال�سلطـة التنفيذية مع جمل�س الوزراء والوزراء ،وبا�سمه ت�صدر الأحكام الق�ضائية،
وذلك كله وفقـًا لأحكام الد�ستور.
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الفصل األول
امللك
مادة - 33 -

�أ .امللك ر�أ�س الدولة ،واملمثل الأ�سمى لها ،ذاته م�صونة ال مت�س ،وهو احلامي الأمني
للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية.
.بيحمي امللك �شرعية احلكم و�سيادة الد�ستور والقانون ،ويرعى حقوق الأف��راد
والهيئات وحرياتهم.
.جميار�س امللك �سلطاته مبا�شرة وبوا�سطة وزرائه ،ولديه يُ�س�أل الوزراء مت�ضامنني عن
ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ويُ�س�أل كل وزير عن �أعمال وزارته.
 .ديعني امللك رئي�س جمل�س الوزراء ويعفيه من من�صبه ب�أمر ملكي ،كما يعني الوزراء
ويعفيهم من منا�صبهم مبر�سوم ملكي ،بناء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء.
هـ .يعاد ت�شكيل ال��وزارة على النحو ال�سابق ذكره يف هذه امل��ادة عند بدء كل ف�صل
ت�شريعي للمجل�سني.
و .يعني امللك �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ويعفيهم ب�أمر ملكي.
ز .امللك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ،ويتوىل قيادتها وتكليفهـا باملهـام الوطنيـة داخـل
�أرا�ضي اململكة وخارجها ،وترتبط مبا�شرة به ،وترا َعى ال�سرية الالزمة يف �شئونها.
ويعي الق�ضاة ب�أوامر ملكية بنا ًء على اقرتاح من
ح .ير�أ�س امللك املجل�س الأعلى للق�ضاءّ ،
املجل�س الأعلى للق�ضاء.
ط .مينح امللك �أو�سمة ال�شرف وفقـًا للقانون.
ي .ين�شئ امللك ومينح وي�سرتد الرتب املدنية والع�سكرية و�ألقاب ال�شرف الأخرى ب�أمر
ملكي ،وله �أن يفو�ض غريه يف ذلك.
ك .ت�صدر العملة با�سم امللك وفقـًا للقانون.

ل .ي�ؤدي امللك عند توليه العر�ش يف اجتماع خا�ص للمجل�س الوطني اليمني التالية:
((�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحرتم الد�ستور وقوانني الدولة ،و�أن �أذود عن حريات
ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�صون ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه))
م .الديوان امللكي يتبع امللك ،وي�صدر بتنظيمه �أمر ملكي ،وحتدد ميزانيته وقواعد
الرقابة عليها مبر�سوم ملكي خا�ص.
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مادة - 34 -

�أ .يعني امللك ،يف حالة تغيبه خارج البالد وتعذر نيابة ويل العهد عنه ،نائبـًا ميار�س
�صالحياته مدة غيابه ،وذلك ب�أمر ملكي .ويجوز �أن يت�ضمن هذا الأمر تنظيمـًا خا�صـًا
ملمار�سة هذه ال�صالحيات نيابة عنه� ،أو حتديدً ا لنطاقها.
.بت�سري يف �ش�أن نائب امللك ،ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف البند -ب -من
املادة ( )48من هذا الد�ستور ،و�إذا كان وزي ًرا �أو ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شورى �أو جمل�س
النواب فال ي�شرتك يف �أعمال الوزارة �أو املجل�س مدة نيابته عن امللك.
.جي�ؤدي نائب امللك قبل ممار�سة �صالحياته اليمني املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة
م�شفوعة بعبارة:
(و�أن �أكون خمل�ص ًـا للملك) .ويكون �أداء اليمني يف املجل�س الوطني �إذا كان منعقدً ا ،و�إال
فت�ؤ َّدى �أمام امللك.

ويكون �أداء ويل العهد لهذه اليمني مرة واحدة ،و�إن تكررت مرات نيابته عن امللك.
مادة - 35 -

�أ .للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور واق�تراح القوانني ،ويخت�ص بالت�صديق على
القوانني و�إ�صدارها.
.بيعترب القانون م�صدقا عليه ،وي�صدره امللك �إذا م�ضت �ستة �أ�شهر من تاريخ رفعه �إليه
من جمل�سي ال�شورى والنواب دون �أن يرده �إىل املجل�سني لإعادة النظر فيه.
.جمع مراعاة الأح��ك��ام اخلا�صة بتعديل الد�ستور� ،إذا رد امللك يف خ�لال الفرتة
املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق م�شروع القانون �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب
مبر�سوم م�سبب ،لإعادة النظر فيه ،حدد ما �إذا كانت هذه الإعادة تتم يف ذات دور
االنعقاد �أو يف الدور التايل له.
 .د�إذا �أعاد كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو املجل�س الوطني �إقرار امل�شروع
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه� ،صدق عليه امللك ،و�أ�صدره يف خالل �شهر من �إقراره للمرة
الثانية.
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مادة - 36 -

�أ .احلرب الهجومية حمرمة ،ويكون �إعالن احلرب الدفاعية مبر�سوم يعر�ض فور �إعالنها
على املجل�س الوطني للبت يف م�صريها.
.بال تعلن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية �إال مبر�سوم ،ويجب يف جميع
الأح��وال �أن يكون �إعالنها ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،وال يجوز مدها �إال مبوافقة
املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.
مادة - 37 -

يربم امللك املعاهدات مبر�سوم ،ويبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب فو ًرا
م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق
عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
على �أن معاهدات ال�صلح والتحالف ،واملعاهدات املتعلقة ب�أرا�ضي الدولة �أو ثرواتها
الطبيعية �أو بحقوق ال�سيادة �أو حقوق املواطنني العامة �أو اخلا�صة ،ومعاهدات التجارة
واملالحة والإقامة ،واملعاهدات التي تـُح ِّمـل خزانة الدولة �شيئـًا من النفقات غري الواردة
يف امليزانية �أو تت�ضمن تعديال لقوانني البحرين ،يجب لنفاذها �أن ت�صدر بقانون.
وال يجوز يف �أي حال من الأحوال �أن تت�ضمن املعاهدة �شروطـًا �سرية تناق�ض �شروطها
العلنية.
مادة - 38 -

�إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو يف فرتة
حل جمل�س النواب ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ال حتتمل الت�أخري ،جاز للملك
�أن ي�صدر يف �ش�أنها مرا�سيم تكون لها قوة القانون ،على �أال تكون خمالفة للد�ستور.
ويجب عر�ض هذه املرا�سيم على كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب خالل
�شهر من تاريخ �صدورها �إذا كان املجل�سان قائمني �أو خالل �شهر من �أول اجتماع لكل
من املجل�سني اجلديدين يف حالة احلل �أو انتهاء الف�صل الت�شريعي ،ف�إذا مل تعر�ض
زال ما كان لها من قوة القانون بغري حاجة �إىل �إ�صدار قرار بذلك .و�إذا عر�ضت ومل
يقرها املجل�سان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
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مادة - 39 -

�أ .ي�ضع امللك ،مبرا�سيم ،اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يت�ضمن تعديال فيها �أو
تعطيال لها �أو �إعفا ًء من تنفيذها ،ويجوز �أن يعني القانون �أداة �أدنى من املر�سوم
لإ�صدار اللوائح الالزمة لتنفيذه.
.بي�ضع امللك ،مبرا�سيم ،لوائح ال�ضبط واللوائح الالزمة لرتتيب امل�صالح والإدارات
العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.
مادة - 40 -

عي امللك املوظفني املدنيني والع�سكريني واملمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأجنبية
يُ ِّ
والهيئات الدولية ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وفقـًا للحدود والأو�ضاع التي يقررها
القانون ،ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.
مادة - 41 -

للملك �أن يعفو ،مبر�سوم ،عن العقوبة �أو يخف�ضها� ،أما العفو ال�شامل فال يكون �إال
بقانون ،وذلك عن اجلرائم املقرتفة قبل اقرتاح العفو.
مادة - 42 -

�أ .ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات ملجل�س النواب وفق �أحكام القانون.
دور االنعقاد ،ويف�ضه
.بيدعو امللك املجل�س الوطني �إىل االجتماع ب�أمر ملكي ،ويفتتح ْ
وفق �أحكام الد�ستور.
.جللملك �أن يحل جمل�س النواب مبر�سوم تبني فيه �أ�سباب احلل ،وذلك بعد �أخذ ر�أي
رئي�سي جمل�سي ال�شورى والنواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،وال يجوز حل
املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى)1( .
مادة - 43 -

للملك �أن ي�ستفتي ال�شعب يف القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد،
ويعترب مو�ضوع اال�ستفتاء موا َف ًقا عليه �إذا �أقرته �أغلبية من �أدلوا ب�أ�صواتهم ،وتكون
نتيجة اال�ستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ �إعالنها ،وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
( )1عدل البند وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 / 3050مايو 2012م.
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الفصل الثاين
السلطة التنفيذية
جملس الوزراء  -الوزراء
مادة - 44 -

ي�ؤلـَّـف جمل�س الوزراء من رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من الوزراء.
مادة - 45 -

�أ .ي�شرتط فيمن يلي الوزارة �أن يكون بحرين ًيا ،و�أال تقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية،
و�أن يكون متمتعـًا بكامل حقوقه ال�سيا�سية واملدنية .وت�سري يف �ش�أن رئي�س جمل�س
الوزراء الأحكام اخلا�صة بالوزراء ،ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك.
عي القانون مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء.
.بيُ ِّ
مادة - 46 -

ي�ؤدي رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء� ،أمام امللك ،وقبل ممار�سة �صالحياتهم اليمني
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )78من هذا الد�ستور.
ويقدم رئي�س جمل�س ال��وزراء برنامج احلكومة خالل ثالثني يو ًما من �أداء اليمني
الد�ستورية �إىل جمل�س النواب� ،أو يف �أول اجتماع له �إذا كان غائ ًبا .و�إذا مل يقر
املجل�س هذا الربنامج خالل ثالثني يوما ب�أغلبية �أع�ضائه تقوم احلكومة ب�إعادة تقدميه
�إىل املجل�س بعد �إجراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وع�شرين يو ًما من تاريخ
رف�ض املجل�س له ،ف�إذا �أ�صر جمل�س النواب على رف�ض الربنامج للمرة الثانية خالل
فرتة ال تتجاوز واحد وع�شرين يو ًما ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه قبل امللك ا�ستقالة الوزارة.
و�إذا مل يقر املجل�س برنامج الوزارة اجلديدة بذات الإجراءات واملدد ال�سابقة ،كان
للملك �أن يحل املجل�س �أو يقبل ا�ستقالة الوزارة ويعني وزارة جديدة ،ويجب على
املجل�س �أن ي�صدر قرا ًرا بقبول برنامج احلكومة �أو رف�ضه خالل املدد املن�صو�ص
عد ذلك ً
قبول
عليها ،ف�إذا م�ضت �إحدى هذه املدد دون �صدور قرار من املجل�س َّ
للربنامج)2( .
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مادة - 47 -

�أ .يرعى جمل�س ال��وزراء م�صالح الدولة ،وير�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ويتابع
تنفيذها ،وي�شرف على �سري العمل يف اجلهاز احلكومي.
.بير�أ�س امللك جل�سات جمل�س الوزراء التي يح�ضرها.
.جي�شرف رئي�س جمل�س الوزراء على �أداء مهام املجل�س و�سري �أعماله ،ويقوم بتنفيذ
قراراته وحتقيق التن�سيق بني الوزارات املختلفة والتكامل بني �أعمالها.
 .دت َّنحي رئي�س جمل�س ال��وزراء عن من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب يت�ضمن تنحية
الوزراء جمي ًعا من منا�صبهم.
هـ .مداوالت جمل�س الوزراء �سرية ،وت�صدر قراراته بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ومبوافقة
�أغلبية احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س ،وتلتزم
الأقلية بر�أي الأغلبية ما مل ت�ستقل .وترفع قرارات املجل�س �إىل امللك للت�صديق عليها
يف الأحوال التي تقت�ضي �صدور مر�سوم يف �ش�أنها.
مادة - 48 -

�أ .يتوىل كل وزير الإ�شراف على �شئون وزارته ،ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة
فيها ،كما ير�سم اجتاهات الوزارة ،وي�شرف على تنفيذها.
.بال يجوز للوزير �أثناء توليه الوزارة �أن يتوىل �أية وظيفة عامة �أخرى� ،أو �أن يزاول،
ولو بطريق غري مبا�شر ،مهنة حرة �أو عمال �صناع ًيا �أو جتاريـًا �أو ماليـًا ،كما ال يجوز �أن
ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة� ،أو �أن يجمع بني الوزارة
والع�ضوية يف جمل�س �إدارة �أية �شركة �إال كممثل للحكومة ودون �أن ي�ؤول �إليه مقابل
لذلك .وال يجوز له خالل تلك املدة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ماال من �أموال
الدولة ولو بطريق املزاد العلني� ،أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئًا من �أمواله �أو يقاي�ضها
عليه.

(� )2أ�ضيفت الفقرة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 / 3050مايو 2012م.
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مادة - 49 -

�إذا تخلى رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير عن من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب ي�ستمر
يف ت�صريف العاجل من �شئون من�صبه �إىل حني تعيني خلف له.
مادة - 50 -

�أ .ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة وهيئات الإدارة البلدية مبا يكفل لها اال�ستقالل يف
ظل توجيه الدولة ورقابتها ،ومبا يكفل لهيئات الإدارة البلدية �إدارة املرافق ذات
الطابع املحلي التي تدخل يف نطاقها والرقابة عليها.
.بتوجه الدولة امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة وم�صلحة
املواطنني.
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الفصل الثالث
السلطة التشريعية
اجمللس الوطني
مادة - 51 -

يت�ألف املجل�س الوطني من جمل�سني :جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب.
الفرع األول
جملس الشورى
مادة )3(- 52 -

يت�ألف جمل�س ال�شورى من  40ع�ضوا يعينون ب�أمر ملكي ،وذلك وف ًقا للإجراءات
وال�ضوابط والطريقة التي حتدد ب�أمر ملكي.
مادة )4(- 53 -

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن يكون بحرينيا ً ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب
اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على الأقل ،وغري حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء
من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط
�أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمت ًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية،
و�أن يكون ا�سمه مدرجا يف �أحد جداول االنتخاب ،و�أال تقل �سنه يوم التعيني عن
خم�س وثالثني �سنة ميالدية كاملة ،و�أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا
خدمات جليلة للوطن.

( )4-3عدلت املادتان وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة  2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية،
ملحق العدد رقم  3 / 3050مايو 2012م.
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مادة - 54 -

�أ .ميدة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى �أربع �سنوات ،ويجوز �إعادة تعيني من انتهت مدة
ع�ضويته.
.ب�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى قبل نهاية مدته لأي �سبب من الأ�سباب
عني امللك ع�ض ًوا بديال لنهاية مدة �سلفه.
.جيجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية املجل�س
بالتما�س يقدم �إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه �إىل امللك ،وال تنتهي
الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
 .ديعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى ملثل مدة املجل�س ،وينتخب املجل�س نائبني لرئي�س
املجل�س لكل دور انعقاد.
مادة - 55 -

�أ .ييجتمع جمل�س ال�شورى عند اجتماع جمل�س النواب ،وتكون �أدوار االنعقاد واحدة
للمجل�سني.
.ب�إذا ُحل جمل�س النواب توقفت جل�سات جمل�س ال�شورى.
الفرع الثاين
جملس النواب
مادة - 56 -

يت�ألف جمل�س النواب من �أربعني ع�ض ًوا يُنتخبون بطريق االنتخاب العام ال�سري
املبا�شر وفقـًا للأحكام التي يبينها القانون.
ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س النواب:
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�أ .ي�أن يكون بحرين ًيا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على
الأقل ،وغري حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول
الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية
مدرجا يف
ب�صفة �أ�صلية ،ومتمت ًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�أن يكون ا�سمه
ً
�أحد جداول االنتخاب)5(.
.ب�أال تقل �سنه يوم االنتخاب عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة.
.ج�أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
 .د�أال تكون ع�ضويته مبجل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب قد �أ�سقطت بقرار من املجل�س
الذي ينتمي �إليه ب�سبب فقد الثقة واالعتبار �أو ب�سبب الإخالل بواجبات الع�ضوية.
ويجوز ملن �أُ�سقطت ع�ضويته الرت�شيح �إذا انق�ضى الف�صل الت�شريعي الذي �صدر
خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية� ،أو �صدر قرار من املجل�س الذي كان ع�ض ًوا فيه ب�إلغاء
الأثر املانع من الرت�شيح املرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية بعد انق�ضاء دور االنعقاد الذي
�صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية.
مادة - 58 -

مدة جمل�س النواب �أربع �سنوات ميالدية من تاريخ �أول اجتماع له ،وجترى يف
خالل ال�شهور الأربعة الأخرية من تلك املدة انتخابات املجل�س اجلديد مع مراعاة
حكم املادة ( )64من هذا الد�ستور .ويجوز �إعادة انتخاب من انتهت مدة ع�ضويته
وللملك �أن ميد الف�صل الت�شريعي ملجل�س النواب عند ال�ضرورة ب�أمر ملكي مدة ال
تزيد على �سنتني.

( )5عدل البند وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 / 3050مايو 2012م.
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مادة )6( - 59 -

�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية مدته ،لأي �سبب من الأ�سباب،
ينتخب بدله خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو ،وتكون مدة الع�ضو
اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
و�إذا كان اخللو ب�سبب ا�ستقالة الع�ضو فال يجوز له الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل
الف�صل الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته.
و�إذا وقع اخللو يف خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي
للمجل�س فال يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
مادة - 60 -

رئي�سا ونائبني للرئي�س من بني
ينتخب جمل�س النواب يف �أول جل�سة له ،وملثل مدتهً ،
�أع�ضائه ،و�إذا خال مكان �أي منهم انتخب املجل�س من يحل حمله �إىل نهاية مدته.
ويكون االنتخاب يف جميع الأحوال بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،ف�إن مل تتحقق
هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أعيد االنتخاب بني االثنني احلائزين لأكرث الأ�صوات،
ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة
الثانية ،ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد
يف احل�صول على هذه الأغلبية الن�سبية �أجرى املجل�س االختيار بينهم بالقرعة.
وير�أ�س اجلل�سة الأوىل �أكرب الأع�ضاء �س ّنـًا �إىل حني انتخاب رئي�س املجل�س.
مادة - 61 -

ي�ؤلـِّـف املجل�س خالل الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي اللجان الالزمة لأعماله،
و يجوز لهذه اللجان �أن تبا�شر �صالحياتها خالل عطلة املجل�س.

( )6عدلت املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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مادة - 62 -

تخت�ص حمكمة التمييز بالف�صل يف الطعون اخلا�صة بانتخابات جمل�س النواب ،وفقـًا
للقانون املنظـِّـم لذلك.
مادة - 63 -

جمل�س النواب ،هو املخت�ص بقبول اال�ستقالة من ع�ضويته ،وال تعترب اال�ستقالة نهائية
�إال من وقت تقرير املجل�س قبولها ،وي�صبح املحل �شاغ ًرا من تاريخ ذلك القبول.
مادة - 64 -

�أ�	.إذا ُحل جمل�س النواب وجب �إ جراء االنتخابات للمجل�س اجلديد يف ميعاد ال يجاوز
�أربعة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ احلل .ف�إن مل جتر االنتخابات خالل تلك املدة ي�سرتد
املجل�س املنحل كامل �سلطته الد�ستورية ،ويجتمع فو ًرا ك�أن احلل مل يكن ،وي�ستمر
يف �أعماله �إىل �أن ينتخب املجل�س اجلديد.
.بللملك ،على الرغم مما ورد يف البند ال�سابق� ،أن ي�ؤجل �إج��راء انتخاب املجل�س
اجلديد �إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها جمل�س الوزراء �أن �إجراء االنتخاب
�أمر متعذر.
.ج�إذا ا�ستمرت الظروف املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق ،فللملك ،بناء على ر�أي
جمل�س الوزراء� ،إعادة املجل�س املنحل ودعوته �إىل االنعقاد ،ويعترب هذا املجل�س
قائمـًا من تاريخ �صدور املر�سوم امللكي ب�إعادته ،وميار�س كامل �صالحياته الد�ستورية،
وتنطبق عليه �أحكام هذا الد�ستور مبا يف ذلك املتعلق منها با�ستكمال مدة املجل�س
وحله ،وتعترب الدورة التي يعقدها يف هذه احلالة �أول دورة عادية له بغ�ض النظر
عن تاريخ بدئها.
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مادة )7( - 65 -

يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء من جمل�س النواب على الأقل �أن يوجه
�إىل �أي من الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاته.
ويتم �إجراء اال�ستجواب وف ًقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب.
وجترى مناق�شة اال�ستجواب يف املجل�س مامل يقرر �أغلبية �أع�ضائه مناق�شته يف اللجنة
املخت�صة ،وذلك بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقدميه ،ما مل يطلب الوزير تعجيل
هذه املناق�شة.
ويجوز �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب
وف ًقا لأحكام املادة ( )66من هذا الد�ستور.
مادة - 66 -

�أ .كل وزير م�سئول لدى جمل�س النواب عن �أعمال وزارته.
.بال يجوز طرح مو�ضوع الثقة بالوزير �إال بناء على رغبته �أو طلب موقع من ع�شرة
�أع�ضاء من جمل�س النواب �إثر مناق�شة ا�ستجواب موجه �إليه ،وال يجوز للمجل�س �أن
ي�صدر قراره يف الطلب قبل �سبعة �أيام من تقدميه.
.ج�إذا قرر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم عدم الثقة ب�أحد
الوزراء اعترب معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ،ويقدم ا�ستقالته فو ًرا.
مادة - 67 -

�أ	.ال يُطرح يف جمل�س النواب مو�ضوع الثقة برئي�س جمل�س الوزراء.
.ب�إذا تقدم ع�شرة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب بطلب م�سبب بعدم �إمكان
التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،ووافق �أغلبية �أع�ضاء املجل�س على ذلك� ،أحيل
الطلب �إىل مكتب املجل�س لبحثه و�إحالته �إىل املجل�س خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني
من تاريخ تقدميه.
( )7عدلت املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 /3050مايو 2012م
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.جال يجوز ملجل�س النواب �أن ي�صدر قراره يف مو�ضوع عدم �إمكان التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء قبل �سبعة �أيام من تاريخ �إحالته �إليه من مكتب املجل�س.
 .د�إذا �أقر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س
الوزراء ،رفع الأمر �إىل امللك للبت فيه ،ب�إعفاء رئي�س جمل�س الوزراء وتعيني وزارة
جديدة� ،أو بحل جمل�س النواب)8( .
مادة )9( - 68 -

�أ .ملجل�س النواب �إبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة ،وعلى احلكومة �أن
ترد على املجل�س كتابة خالل �ستة �أ�شهر ،و�إن تعذر الأخذ بها وجب �أن تبني الأ�سباب.
.بيجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب ،طرح
مو�ضوع عام للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه ،وتبادل الر�أي ب�صدده،
وف ًقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمجل�س.

ويدرج مكتب املجل�س طلب املناق�شة العامة يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية
لتقدميه ،ليبت فيه املجل�س دون مناق�شة.
مادة - 69 -

يحق ملجل�س النواب يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلان حتقيق �أو يندب ع�ض ًوا �أو �أكرث من
�أع�ضائه للتحقيق يف �أي �أمر من الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات املجل�س املبينة يف
الد�ستور ،على �أن تقدم اللجنة �أو الع�ضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز �أربعة
�أ�شهر من تاريخ بدء التحقيق.
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي ال�شهادات والوثائق والبيانات
التي تطلب منهم.

( )8عدلت البنود (ب ،ج ،د) وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة
الر�سمية ،ملحق العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
( )9عدلت املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 / 3050مايو 2012م.
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أحكام مشرتكة للمجلسني
مادة - 70 -

ال ي�صدر قانون �إال �إذا �أقره كل من جمل�سي ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني
بح�سب الأحوال ،و�صدق عليه امللك.
مادة - 71 -

يجتمع املجل�س الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية �شهر �أكتوبر� ،إال �إذا قرر امللك
دعوته لالجتماع قبل هذا املوعد ،و�إذا كان هذا اليوم عطلة ر�سمية اجتمع يف �أول
يوم عمل يلي تلك العطلة.
مادة - 72 -

دور االنعقاد ال�سنوي لكل من جمل�سي ال�شورى والنواب ال يقل عن �سبعة �أ�شهر،
وال يجوز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية.
مادة - 73 -

ا�ستثناء من حكم املادتني ال�سابقتني يجتمع املجل�س الوطني يف اليوم التايل النتهاء
�شهر من تاريخ تعيني جمل�س ال�شورى �أو انتخاب جمل�س النواب �أيهما مت �آخ ًرا� ،إال
�إذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ.
و�إذا كان تاريخ انعقاد املجل�س يف هذا الدور مت�أخ ًرا عن امليعاد ال�سنوي املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )71من الد�ستور ،خُ ف�ضت مدة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف املادة
( )72منه مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.
مادة - 74 -

يفتتح امللك دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي ،وله �أن ينيب ويل
العهد �أو من يرى �إنابته يف ذلك .ويختار كل من املجل�سني جلنة من بني �أع�ضائه لإعداد
م�شروع الرد على هذا اخلطاب ،ويرفع كل من املجل�سني رده �إىل امللك بعد �إقراره.
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مادة - 75 -

يُدعى كل من جمل�سي ال�شورى والنواب ،ب�أمر ملكي� ،إىل اجتماع غري عادي �إذا
ر�أى امللك �ضرورة لذلك� ،أو بناء على طلب �أغلبية �أع�ضائه.
وال يجوز يف دور االنعقاد غري العادي �أن ينظر املجل�س يف غري الأمور التي ُدعي
من �أجلها.
مادة - 76 -

يعلن امللك ،ب�أمر ملكي ،ف�ض �أدوار االنعقاد العادية وغري العادية.
مادة - 77 -

كل اجتماع يعقده جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب يف غري الزمان واملكان
املقررين الجتماعه يكون باطال ،وتبطل القرارات التي ت�صدر عنه.
مادة - 78 -

ي�ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،يف جل�سة علنية وقبل
ممار�سة �أعماله يف املجل�س �أو جلانه اليمني التالية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًـا للوطن وللملك ،و�أن �أحرتم الد�ستور وقوانني
الدولة ،و�أن �أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل بالأمانة
وال�صدق).
مادة - 79 -

جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب علنية ،ويجوز عقدها �سرية بنا ًء على
طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة �أع�ضاء ،وتكون مناق�شة الطلب يف جل�سة
�سرية.
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مادة - 80 -

ي�شرتط ل�صحة اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ح�ضور �أكرث من
ن�صف �أع�ضائه ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين ،وذلك يف
غري احلاالت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
الذي منه الرئي�س .و�إذا كان الت�صويت متعلقـًا بالد�ستور وجب �أن يتم باملناداة على
الأع�ضاء ب�أ�سمائهم.
و�إذا مل يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س �صحيحـًا،
على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
مادة - 81 -

يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء م�شروعات القوانني على جمل�س النواب الذي له حق
قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه ،ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إىل جمل�س
ال�شورى الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه �أو قبول �أية تعديالت كان
جمل�س النواب قد �أدخلها على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها .على �أن تعطى
الأولوية يف املناق�شة دائمـًا مل�شروعات القوانني واالقرتاحات املقدمة من احلكومة.
مادة - 82 -

�إذا مل يوافق جمل�س ال�شورى على م�شروع قانون �أقره جمل�س النواب �سواء كان
قرار جمل�س ال�شورى بالرف�ض �أو بالتعديل �أو باحلذف �أو بالإ�ضافة يعيده رئي�س
املجل�س �إىل جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
مادة )10( - 83 -

�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحيله رئي�س
جمل�س النواب خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل
امللك.
( )10عدلت املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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مادة - 84 -

ملجل�س النواب �أن يرف�ض �أي تعديل على م�شروع قانون �أقره جمل�س ال�شورى ،و�أن
ي�صر على قراره ال�سابق دون �إدخال �أية تعديالت جديدة على م�شروع القانون.
ويف هذه احلالة يعاد امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى مرة ثانية للنظر فيه .وملجل�س
ال�شورى �أن يقبل قرار جمل�س النواب �أو �أن ي�صر على قراره ال�سابق.
مادة )11( - 85 -

�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع �أي قانون مرتني ،يجتمع املجل�س الوطني برئا�سة
رئي�س جمل�س النواب لبحث املواد املختلف عليها ،وي�شرتط لقبول امل�شروع �أن
ي�صدر قرار املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعندما يُرف�ض امل�شروع
بهذه ال�صورة ،ال يقدم مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني يف الدورة ذاتها.
مادة )12( - 86 -

يف جميع احلاالت التي تتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س
النواب ب�إحالته خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل
امللك.
مادة - 87 -

كل م�شروع قانون ينظم مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية ،وتطلب احلكومة نظره ب�صفة
عاجلة ،يتم عر�ضه على جمل�س النواب �أوال ليبت فيه خالل خم�سة ع�شر يوما ،ف�إذا
م�ضت هذه املدة عر�ض على جمل�س ال�شورى مع ر�أي جمل�س النواب �إن وجد،
ليقرر ما يراه ب�ش�أنه خالل خم�سة ع�شر يوما �أخرى ،ويف حالة اختالف املجل�سني
ب�ش�أن م�شروع القانون املعرو�ض ،يعر�ض الأمر على املجل�س الوطني للت�صويت عليه
خالل خم�سة ع�شر يوما ،و�إذا مل يبت املجل�س الوطني فيه خالل تلك املدة جاز
للملك �إ�صداره مبر�سوم له قوة القانون.

( )12-11عدلت املادتان وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية،
ملحق العدد رقم 3 / 3050مايو 2012م.
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مادة )13( - 88 -

يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى �أو
�إحدى جلانهما عن مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف
ذلك ،ويناق�ش املجل�س �أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�ش�أنه.
مادة - 89 -

�أ .ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ميثل ال�شعب ب�أ�سره ،ويرعى امل�صلحة
العامة ،وال �سلطان لأية جهة عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه.
.بال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه يف
املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار� ،إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س
العقيدة �أو بوحدة الأم��ة� ،أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه قذف يف احلياة
اخلا�صة لأي �شخ�ص كان.
.جال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،يف غري حالة اجلرم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو الع�ضو
�إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي �إجراء جزائي
�آخر �إال ب�إذن املجل�س الذي هو ع�ضو فيه .ويف غري دور انعقاد املجل�س يتعني �أخذ
�إذن من رئي�س املجل�س.

ويعترب مبثابة �إذنٍ عـدم �إ�صدار املجل�س �أو الرئي�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر
من تاريخ و�صوله �إليه.

ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إجراءات وفقـًا للفقرة ال�سابقة �أثناء انعقاده،
كما يجب �إخطاره دومـًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراء اتخذ �أثناء عطلة املجل�س
ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه.

( )13عدلت املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 / 3050مايو 2012م.
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مادة - 90 -

للملك �أن ي�ؤجل ،ب�أمر ملكي ،اجتماع املجل�س الوطني مدة ال جتاوز �شهرين ،وال
يتكرر الت�أجيل يف دور االنعقاد الواحد �أكرث من مرة واح��دة .وال حت�سب مدة
الت�أجيل �ضمن فرتة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف املادة ( )72من هذا الد�ستور.
مادة - 91 -

لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح
الأمور الداخلة يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على
الإجابة ،ف�إن �أ�ضاف الوزير جديدً ا جتدد حق الع�ضو يف التعقيب)14( .
وال يجوز �أن يكون ال�س�ؤال متعلقـًا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى الدرجة
الرابعة� ،أو ب�أحد موكليه.
مادة - 92 -

�أ .خلم�سة ع�شر ع�ض ًوا من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب حق طلب اقرتاح تعديل
الد�ستور ،ولأي من �أع�ضاء املجل�سني حق اقرتاح القوانني ،ويحال كل اقرتاح �إىل
اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي قدِّ م فيه االقرتاح لإبداء الر�أي ،ف�إذا ر�أى املجل�س
قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع تعديل للد�ستور �أو
م�شروع قانون ،وتقدميه �إىل جمل�س النواب خالل �ستة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ
�إحالته �إليها)15( .
.بكل اقرتاح بقانون مت تقدميه وفق الفقرة ال�سابقـة ورف�ضـه املجل�س الذي قـُـدم �إليه ،ال
يجوز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.

( )14عدلت الفقرة الأوىل من املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف
اجلريدة الر�سمية ،ملحق العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
( )15عدل البند (�أ) من املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة
الر�سمية ،ملحق العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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مادة - 93 -

لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء حق ح�ضور جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب ،وي�ستمع �إليهم كلما طلبوا الكالم ،ولهم �أن ي�ستعينوا مبن يريدون من كبار
املوظفني �أو من ينيبونهم عنهم.
وللمجل�س �أن يطلب ح�ضور الوزير املخت�ص عند مناق�شة �أمر يتعلق بوزارته.
مادة - 94 -

�أ .يبني القانون نظام �سري العمل يف كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب وجلانهما،
و�أ�صول املناق�شة والت�صويت وال�س�ؤال واال�ستجواب و�سائر ال�صالحيات املن�صو�ص
عليها يف الد�ستور ،وكذلك اجلزاءات التي ترتتب على خمالفة الع�ضو للنظام �أو
تخلفه عن جل�سات املجل�س �أو اللجان بدون عذر مقبول.
.ب لكل من املجل�سني �أن ي�ضيف �إىل القانون املنظم له ما يراه من �أحكام تكميلية.
مادة - 95 -

حفظ النظام داخل كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب من اخت�صا�ص رئي�سه،
ويخ�ص�ص لكل من املجل�سني حر�س ي�أمتر ب�أمر رئي�س املجل�س.
وال يجوز لأية قوة م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه
�إال بطلب من رئي�سه.
مادة - 96 -

تـُحدد بقانون مكاف�آت �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،ويف حالة
تعديل هذه املكاف�آت ال ينفذ هذا التعديل �إال ابتداء من الف�صل الت�شريعي التايل.
مادة - 97 -

ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،كما ال يجوز اجلمع
بني ع�ضوية �أي من املجل�سني وتويل الوظائف العامة.
ويعني القانون حاالت عدم اجلمع الأخرى.
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مادة - 98 -

عي يف
ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أثناء مدة ع�ضويته �أن يُ َّ
جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة
�إال يف الأحوال التي يبينها القانون.
وال يجوز له خالل تلك املدة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ماال من �أموال الدولة
�أو �أن ي�ؤجرها �أو �أن يبيعها �شيئـًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ،ما مل يكن ذلك بطريق
املزايدة �أو املناق�صة العلنيتني� ،أو بتطبيق نظام اال�ستمالك للم�صلحة العامة.
مادة - 99 -

�إذا ظهرت حالة من حاالت عدم الأهلية لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي ال�شـورى
والنواب �أثناء ع�ضويته ت�سقط ع�ضويته ،وي�صبح حمله �شاغ ًرا بقرار ي�صدر ب�أغلبية
ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه.
كما يجوز �إ�سقاط ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �إذا فقد
الثقة واالعتبار �أو �أخل بواجبات ع�ضويته .ويجب �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه ،ويرفع القرار �إذا كان �صاد ًرا عن
جمل�س ال�شورى �إىل امللك لإقراره.
مادة - 100 -

ال ُينح �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم.
الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد اجمللس الوطني
مادة - 101 -

بالإ�ضافة �إىل الأحوال التي يجتمع فيها املجل�س الوطني بحكم الد�ستور ،للملك
�أن يدعو �إىل مثل هذا االجتماع كلما ر�أى ذلك �أو بناء على طلب رئي�س جمل�س
الوزراء.
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مادة )16( - 102 -

يتوىل رئي�س جمل�س النواب رئا�سة اجتماع املجل�س الوطني ،وعند غيابه يتوىل ذلك
رئي�س جمل�س ال�شورى ،ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب ،ثم النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال�شورى.
مادة )17( - 103 -

يف غري احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور �أغلبية خا�صة ،ال تعترب جل�سات املجل�س
الوطني قانونية �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل من املجل�سني على حدة ،و�إذا مل يكتمل
ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س �صحيحا ،على �أال يقل
عدد احلا�ضرين من كل جمل�س عن ربع �أع�ضائه .وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة - 104 -

�أ� .شرف الق�ضاء ،ونزاهة الق�ضاة وعدلهم� ،أ�سا�س احلكم و�ضمان للحقوق واحلريات.
.بال �سلطان لأية جهة على القا�ضي يف ق�ضائه ،وال يجوز بحال التدخل يف �سري العدالة،
ويكفل القانون ا�ستقالل الق�ضاء ،ويبني �ضمانات الق�ضاة والأحكام اخلا�صة بهم.
.جي�ضع القانون الأحكام اخلا�صة بالنيابة العامة ،ومبهام الإفتاء القانوين ،و�إع��داد
الت�شريعات ،ومتثيل الدولة �أمام الق�ضاء ،وبالعاملني يف هذه ال�شئون.
 .دينظم القانون �أحكام املحاماة.

( )17-16عدلت املادتان وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية،
ملحق العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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مادة - 105 -

�أ .يرتب القانون املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،ويبني وظائفها واخت�صا�صاتها.
.ب َّ
ويبي اخت�صا�صاته يف َّ
ُ
كل من قوة دفاع البحرين
القانون الق�ضا َء
ينظم
الع�سكري َّ
َّ
واحلر�س الوطني وقوات الأمن العام)18( .
.ججل�سات املحاكم علنية �إال يف الأحوال اال�ستثنائية التي يبينها القانون.
 .دين�ش�أ ،بقانون ،جمل�س �أعلى للق�ضاء ي�شرف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم ويف
الأجهزة املعاونة لها ،ويبني القانون �صالحياته يف ال�شئون الوظيفية لرجال الق�ضاء
والنيابة العامة.
مادة - 106 -

تن�ش�أ حمكمة د�ستورية ،من رئي�س و�ستة �أع�ضاء يعينون ب�أمر ملكي ملدة يحددها
القانون ،وتخت�ص مبراقبة د�ستورية القوانني واللوائح.
ويبني القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية �أع�ضاء املحكمة للعزل ،ويحدد
الإج ��راءات التي تـُـ َتبع �أمامها ،ويكفل حق كل من احلكومة وجمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب وذوي ال�ش�أن من الأف��راد وغريهم يف الطعن لدى املحكمة يف
ن�ص يف قانون
د�ستورية القوانني واللوائح .ويكون للحكم ال�صادر بعدم د�ستورية ٍّ
�أو الئحة �أثر مبا�شر ،ما مل حتدد املحكمة لذلك تاريخـًا الحقـًا ،ف�إذا كان احلكم بعدم
الد�ستورية متعلقـًا بن�ص جنائي تـُعترب الأحكام التي �صدرت بالإدانة ا�ستنا ًدا �إىل ذلك
الن�ص ك�أن مل تكن.
وللملك �أن يحيل �إىل املحكمة ما يراه من م�شروعات القوانني قبل �إ�صدارها لتقرير
مدى مطابقتها للد�ستور ،ويعترب التقرير ملزمـًا جلميع �سلطات الدولة وللكافة.

( )18عدل البند (ب) من املادة  105وف ًقا لتعديل د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2017م ،املن�شورة يف اجلريدة
الر�سمية ،ملحق العدد رقم  30 /3307مار�س 2017م.
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الباب اخلامس
الشؤون املالية
مادة - 107 -

�أ�	.إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون ،وال يُعفى �أحد من
�أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة بالقانون .وال يجوز تكليف �أحد ب�أداء غري
ذلك من ال�ضرائب والر�سوم والتكاليف �إال يف حدود القانون.
.بيبني القانون الأحكام اخلا�صة بتح�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من الأموال
العامة ،وب�إجراءات �صرفها.
.جيبني القانون الأحكام اخلا�صة بحفظ �أمالك الدولة و�إدارتها و�شروط الت�صرف فيها،
واحلدود التي يجوز فيها التنازل عن �شيء من هذه الأمالك.
مادة - 108 -

�أ .تـُعقد القرو�ض العامة بقانون ،ويجوز �أن تقر�ض الدولة �أو �أن تكفل قر�ضـًا بقانون يف
حدود االعتمادات املقررة لهذا الغر�ض بقانون امليزانية.
.بيجوز للهيئات املحلية من بلديات �أو م�ؤ�س�سات عامة �أن تقر�ض �أو تقرت�ض �أو تكفل
قر�ضـًا وفقـًا للقوانني اخلا�صة بها.
مادة - 109 -

حتدد ال�سنة املالية بقانون.
�أّ .
.بتعد احلكومة م�شروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة وم�صروفاتها،
وتقدمه �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل.
وبعد تقدمي امل�شروع جتتمع اللجنتان املخت�صتان بال�شئون املالية لكل من املجل�سني يف
اجتماع م�شرتك ملناق�شته مع احلكومة ،وتقدم كل جلنة بعد انتهاء املناق�شات تقري ًرا
منف�صال �إىل املجل�س الذي تتبعه ،ويعر�ض م�شروع القانون على جمل�س النواب
ملناق�شته و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى للنظر فيه وفق �أحكام الد�ستور ،ويجوز �إدخال
�أي تعديل على م�شروع قانون امليزانية باالتفاق مع احلكومة.
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.جتكون مناق�شة م�شروع قانون امليزانية على �أ�سا�س التبويب الوارد فيها ،ويجوز �إعداد
امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأكرث ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إيراد من الإيرادات
العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون)19( .
 .دت�صدر امليزانية العامة للدولة بقانون.
هـ� .إذا مل ي�صدر قانون امليزانية قبل بدء ال�سنة املالية يعمل بامليزانية ال�سابقة �إىل حني
�صدوره ،وجتبى الإيرادات وتنفق امل�صروفات وفقـًا للقوانني املعمول بها يف نهاية
ال�سنة املذكورة.
و .ال يجوز بحال جتاوز احلد الأق�صى لتقديرات الإنفاق ال��واردة يف قانون امليزانية
والقوانني املعدلة له.
مادة - 110 -

كل م�صروف غري وارد يف امليزانية �أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب �أن
يكون بقانون.
مادة - 111 -

�أ .يجوز ،بقانون ،تخ�صي�ص مبالغ معينه لأكرث من �سنة مالية واحدة� ،إذا اقت�ضت ذلك
طبيعة امل�صرف ،فتدرج يف امليزانيات ال�سنوية املتعاقبة للدولة االعتمادات اخلا�صة
بكل منها ح�سبما قرره القانون املذكور.
.بيجوز كذلك �أن تـُـفرد للم�صرف امل�شار �إليه يف البند ال�سابق ميزانية ا�ستثنائية ت�سري
لأكرث من �سنة مالية.
مادة - 112 -

ال يجوز �أن يت�ضمن قانون امليزانية �أي ن�ص من �ش�أنه �إن�شاء �ضريبة جديدة� ،أو الزيادة
ن�ص هذا
يف �ضريبة موجودة� ،أو تعديل قانون قائم� ،أو تفادي �إ�صدار قانون يف � ٍأمر َّ
الد�ستور على �أن يكون تنظيمه بقانون.

( )19عدل البندان (ب ،ج) من املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف
اجلريدة الر�سمية ،ملحق العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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مادة - 113 -

احل�ساب اخلتامي لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي يقدم �أوال �إىل جمل�س
النواب خالل الأ�شهر اخلم�سة التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويكون اعتماده بقرار
ي�صدر عن كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب م�شفوعـًا مبالحظاتهما ،وين�شر
يف اجلريدة الر�سمية.
مادة - 114 -

ي�ضع القانون الأحكام اخلا�صة بامليزانيات العامة امل�ستقلة وامللحقة وبح�ساباتها
اخلتامية ،وت�سري يف �ش�أنها الأحكام اخلا�صة مبيزانية الدولة وح�سابها اخلتامي .كما
ي�ضع �أحكام امليزانيات واحل�سابات اخلتامية اخلا�صة بالبلديات وبامل�ؤ�س�سات العامة
املحلية.
مادة )20( - 115 -

تقدم احلكومة �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب ،برفقة م�شروع امليزانية ال�سنوية ،بيانًا
عن احلالة املالية واالقت�صادية للدولة ،وعن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية
املعمول بها ،وما لذلك كله من �آثار على م�شروع امليزانية اجلديدة.
مادة - 116 -

ين�ش�أ بقانون ديوان للرقابة املالية يكفل القانون ا�ستقالله ،ويعاون احلكومة وجمل�س
النواب يف رقابة حت�صيل �إيرادات الدولة و�إنفاق م�صروفاتها يف حدود امليزانية،
ويقدم الديوان �إىل كل من احلكومة وجمل�س النواب تقري ًرا �سنويـًا عن �أعماله
ومالحظاته.

( )20عدلت املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق
العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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مادة - 117 -

�أ .كل التزام با�ستثمار مورد من موارد الرثوة الطبيعية �أو مرفق من املرافق العامة ال
يكون �إال بقانون ولزمن حمدود ،وتكفل الإجراءات التمهيدية تي�سري �أعمال البحث
والك�شف وحتقيق العالنية واملناف�سة.
.بال مينح �أي احتكار �إال بقانون و�إىل زمن حمدود.
مادة - 118 -

ينظم القانون النقد وامل�صارف ،ويحدد املقايي�س واملكاييل واملوازين.
مادة - 119 -

ينظم القانون �شئون املرتبات واملعا�شات والتعوي�ضات والإعانات واملكاف�آت التي
تق َّرر على خزانة الدولة.
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية
مادة - 120 -

�أ .ي�شرتط لتعديل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب،
و�أن ي�صدِّ ق امللك على التعديل ،وذلك ا�ستثناء من حكم املادة ( 35بنود ب ،ج،
د) من هذا الد�ستور .ف�إذا مل يوافق �أي من املجل�سني على مبد�أ التعديل �أو على
الن�ص املقرتح تعديله ،يجتمع املجل�س الوطني بح�ضور ثلثي �أع�ضائه لبحث م�شروع
التعديل ،وي�شرتط لإقرار م�شروع التعديل موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س)21( .
.ب�إذا ُرف�ض تعديل ما للد�ستور فال يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على هذا
الرف�ض.

( )21عدل البند (�أ) من املادة وف ًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�صادرة �سنة 2012م ،املن�شورة يف اجلريدة
الر�سمية ،ملحق العدد رقم  3 /3050مايو 2012م.
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.جال يجوز اقرتاح تعديل املادة الثانية يف هذا الد�ستور ،كما ال يجوز اقرتاح تعديل
النظام امللكي ومبد�أ احلكم الوراثي يف البحرين ب�أي حال من الأح��وال ،وكذلك
نظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة املقررة يف هذا الد�ستور.
 .د�صالحيات امللك املبينة يف هذا الد�ستور ال يجوز اقرتاح تعديلها يف فرتة النيابة عنه.
مادة - 121 -

�أ .ال يخل تطبيق هذا الد�ستور مبا ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية
من معاهدات واتفاقات.
.با�ستثناء من حكم الفقرة الثانية من املادة ( )38من هذا الد�ستور يبقى �صحيحـًا
ونافذ ًا كل ما �صدر من قوانني ومرا�سيم بقوانني ومرا�سيم ولوائح و�أوامر وقرارات
و�إعالنات معمول بها قبل �أول اجتماع يعقده املجل�س الوطني ما مل تعدل �أو تلغ وفقـًا
للنظام املقرر بهذا الد�ستور.
مادة - 122 -

تن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها ،ويعمل بها
بعد �شهر من تاريخ ن�شرها ،ويجوز ،بن�ص خا�ص يف القانون ،تق�صري هذا الأجل �أو
�إطالته.
مادة - 123 -

ال يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �إال �أثناء �إعالن الأحكام العـرفية،
وذلك يف احلدود التي يبينها القانون .وال يجوز ب�أي حال تعطيل انعقاد جمل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو امل�سا�س بح�صانة �أع�ضائه يف تلك الأثناء� ،أو �أثناء
�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية.
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مادة - 124 -

ال ت�سري �أحكام القوانني �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،وال يرتتب عليها �أثر فيما
وقع قبل هذا التاريخ .ويجوز ،يف غري املواد اجلزائية ،الن�ص يف القانون على �سريان
�أحكامه ب�أثر رجعي ،وذلك مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب �أو املجل�س الوطني بح�سب الأحوال.
مادة - 125 -

ين�شر هذا الد�ستور املعدل يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.

حـمـد بن عي�سـى �آل خليفـة
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املذكرة التفسريية
لدستور مملكة البحرين
الصادرة يف سنة 2002م
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املذكرة التفسريية لتعديالت
دستور مملكة البحرين املعدل الصادر يف سنة 2002

مرت البحرين بتطورات �سيا�سية ود�ستورية منذ و�ضع د�ستورها يف  6دي�سمرب �سنة
 ،1973و�أم��ام رغبة ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى يف حتقيق تقدمها
ورقيها ،وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا يحقق لها حياة دميقراطية �سليمة تتفق مع الأ�س�س
الدميقراطية التي ت�سود العامل يف الوقت احلا�ضر ،مت اقرتاح املبادئ العامة التي ت�سجل
�أ�صول هذا التطور من النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية .و�سجلت هذه
املبادئ يف ميثاق للعمل الوطني جرى ا�ستفتاء ال�شعب عليه يف  14فرباير �سنة ،2001
وقد وافق �شعب البحرين على هذا امليثاق مبـا ي�شبه الإجماع ،ليكون مرجعـًا للم�سرية
الدميقراطية التي تهدف الدولة �إىل ا�ستكمالها.
وقد وردت يف هذا امليثاق الفل�سفة ال�سيا�سية التي يجب �أن حتكم جمتمع البحرين
يف م�ستقبله ،فت�ضمن و�صفـًا ل�شخ�صية البحرين التاريخية ،و�إي�ضاحـًا للمقومات
الأ�سا�سية التي يراها الزمة للمجتمع ،ونظام احلكم الذي يرى تطبيقه يف امل�ستقبل،
وكيفية �سري احلياة النيابية .كما وردت يف امليثاق الأ�س�س االقت�صادية للمجتمع،
والأمن الوطني ،والعالقات اخلليجية واخلارجية ،وم�ضمون التعديالت التي يجب
�إدخالها على الد�ستور القائم لإمكان تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه.
وملا كان تفعيل املبادئ التي ورد ذكرها يف هذا امليثاق يتطلب �إجراء تعديالت على
الد�ستور القائم ليتالءم مع الأهداف الكربى التي ت�ضمنها ،والتي متكن البحرين
من موا�صلة م�سريتها يف �إطار حتديث م�ؤ�س�سات الدولة و�سلطاتها الد�ستورية ،فقد
عهد �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ،باملر�سوم رقم  5ل�سنة � ،2001إىل جلنة فنية
ا�ست�شارية بو�ضع م�شروع التعديالت الد�ستورية التي ن�ص ميثاق العمل الوطني
على �ضرورة �إجرائها ،على �أن ت�أخذ هذه اللجنة يف اعتبارها الأ�س�س واملبادئ التي
وردت يف هذا امليثاق ،مبا يحقق م�صلحة الوطن ،وعلى �أن يرفع رئي�س هذه اللجنة
م�شروع التعديل املقرتح �إىل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،م�شفوعـًا مبذكرة تف�سريية
له ،مرفقـًا بها كافة الدرا�سات والآراء القانونية املختلفة التي �أبديت ب�ش�أن �صياغة
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امل�شروع ،وذلك ليتخذ �سموه ما يراه من �إجراءات لإ�صدار الد�ستور املعدل.
وقد ا�ستعانت اللجنة ب�آراء اخلرباء الد�ستوريني يف العديد من دول العامل ،وناق�شت
خمتلف وجهات النظر ب�ش�أن الإج��راءات التي يجب �أن تتبع لتعديل الد�ستور،
والتعديالت التي يجب �إجرا�ؤها مبا يتفق مع املبادئ ال��واردة يف ميثاق العمل
الوطني.
وتعر�ض اللجنة ،يف هذه املذكرة التف�سريية ،الطريقة التي ا�ستقر عليها الر�أي يف
�ش�أن تعديل الد�ستور احلايل ،والتعديالت التي مت �إدخالها على هذا الد�ستور،
واملربرات التي �أدت �إليها ،وذلك يف �إطار ما رفع �إليها من �آراء ودرا�سات قانونية
قام بها اخلرباء.
الفرع األول
الكيفية التي مت بها تعديل الدستور

�أثري يف اللجنة التي �شكلت لو�ضع م�شروع التعديالت الد�ستورية الت�سا�ؤل عن
الو�سيلة والإج��راءات التي يجب اتباعها لتعديل الد�ستور ،مبا يحقق املبادئ التي
وافق عليها ال�شعب يف اال�ستفتاء على امليثاق.
وقد اقت�ضى التعر�ض لهذه الإجراءات �أن تبد�أ اللجنة �أوال بتحديد مدى القوة امللزمة
ملا ورد يف امليثاق من مبادئ عامة وتوجهات م�ستقبلية ،باعتباره الأ�سا�س ملا �سي�صدر
من تعديالت د�ستورية .ثم بعد ذلك حتدد الكيفية التي يتم بها تعديل الد�ستور يف
ظل ما ورد يف امليثاق من مبادئ و�أحكام.
أوال  -القوة امللزمة مليثاق العمل الوطني:

جتري بع�ض الدول على ت�سجيل املبادئ العامة التي حتدد الفل�سفة اجلديدة التي
تهدف �إىل حتقيقها يف �صورة �إعالنات للحقوق �أو مواثيق تعلنها على العامل،
لتكون و�سيلة ل�ضمان حريات الأفراد وحقوقهم .ومن �أمثلة ذلك �إعالنات احلقوق
الأمريكية ،و�إعالنات احلقوق الفرن�سية ،وميثاق العمل الوطني امل�صري ،وميثاق
العمل الوطني اجلزائري.
ورغبة مـن ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى يف و�ضع الفل�سفة والأ�س�س
التي حتكم م�ستقبل امل�سرية الدميقراطية للبحرين ،قرر �سموه اللجوء �إىل �أحدث
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الطرق الدميقراطية التي ت�سود العامل يف الوقت احلا�ضر ،فا�ستفتى ال�شعب على
وثيقة تت�ضمن تلك املبادئ والأ�س�س والأهداف ،وهو ما يتفق مع ما يقرره الد�ستور
احلايل من �أن ال�شعب هو �صاحب ال�سيادة وم�صدر ال�سلطات جميعـًا.
و�إذا كان اخلالف قد ثار بني الفقهاء حول حتديد القيمة القانونية لإعالنات احلقوق
واملواثيق املختلفة ،حيث ر�أى البع�ض منهم �أنها يف مرتبة ت�سمو على الد�ستور ،يف حني
ر�أى البع�ض الآخر �أنها ترد يف مرتبة الوثيقة الد�ستورية ،ف�إن االجتاه الغالب قد ذهب
�إىل �أن هذه الإعالنات وتلك املواثيق تعترب ملزمة لوا�ضعي الد�ستور ،وت�أخذ مرتبة �أعلى
منه ،لأنها متثل االجتاهات الكربى التي ارت�ضاها ال�شعب ،وتت�ضمن املبادئ الد�ستورية
امل�ستقرة يف ال�ضمري الإن�ساين للمجتمع .ومن ثم وجب �أن يتقيد بها امل�شرع الد�ستوري
وامل�شرع العادي على حد �سواء ،ولذلك �أطلق عليها البع�ض «د�ستور الد�ساتري».
وقد ا�ستقرت اللجنة يف حتديدها لطبيعة ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين على �أنه
�سواء احتل مرتبة �أعلى من الد�ستور �أو كان يف ذات مرتبته ،ف�إن له ال�صفة الإلزامية،
م�ستندة يف ذلك �إىل ما يلي:
�1 .1إن امليثاق قد �صدر نتيجة ال�ستفتاء ال�شعب �صاحب ال�سيادة يف الدولة ،كما
�أن ال�صيغة التي وردت بها املبادئ والأ�س�س التي ت�ضمنها حتمل يف طياتها معنى
الإلزام ،مما يجعله �أ�سا�سـًا لتعديل الد�ستور وو�ضع القوانني.
قدم بها �صاحب ال�سمو �أمري البالد امليثاق �إىل ال�شعب يف
�2 .2إن الكلمة التي ّ
اال�ستفتاء ،قد ورد بها «�إن امليثاق يعترب مرجعـًا مل�سريتنا الوطنية ،ن�سري على هديه
يف عملنا الوطني ونوا�صل به م�سريتنا ون�ستكمل على �أ�سا�سه حتديث م�ؤ�س�سات
الدولة و�سلطاتها الد�ستورية ،وننجز منه يف كل مرحلة ما نراه متم�شيـًا مع
تطلعات املواطنني» .وهو ما ي�ؤكد �أن امليثاق دليل عمل امل�ستقبل ،والأ�سا�س
امللزم للدولة يف تطوير نظمها القانونية التي تكفل تقدمها.
�3 .3إن ما ورد يف امليثاق �ضمن ا�ست�شرافات امل�ستقبل من القول ب�أن «هذا امليثاق وقد
توافق اجلميع على حمتواه حكومة و�شعبـًا ،و�أخذ ًا يف االعتبار �أنه ميثل وثيقة
عمل م�ستقبلية للبالد ،و�أن تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه تتطلب بع�ض
التعديالت الد�ستورية ،ف�إنه يلزم لذلك ما يلي ،»... :ي�ؤكد ال�صفة الإلزامية ملا
ورد فيه من مبادئ ،و�ضرورة التزام الد�ستور بها.
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�4 .4إنه ومما ي�ؤكد هذه ال�صفة الإلزامية �أي�ضـًا قول امليثاق� :إن «التوافق ال�شعبي على
هذا امليثاق يعرب عن الرغبة ال�شعبية يف حتقيق م�ستقبل م�ستقر ومزدهر للبالد
بقيادة ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري البالد املفدى
حفظه اهلل».
ثانيـًا  -وسيلة تعديل دستور دولة البحرين احلايل يف ظل امليثاق:

ت�ضمن د�ستور دولة البحرين ال�صادر يف �سنة  1973ن�ص املادة  104التي حددت
�إجراءات تعديله ،وقد ن�صت هذه املادة على ما يلي« :ي�شرتط لتعديل �أي حكم من
�أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف
منهم املجل�س الوطني ،و�أن ي�صدق الأمري على التعديل ،وذلك ا�ستثناء من حكم
املادة ( )35من هذا الد�ستور».
ولقـد �أثري الت�سا�ؤل عـن الكيفية التي يتم بهـا تعديل هذا الد�ستور ،يف �إطار ما ورد يف
ميثاق العمل الوطني من مبادئ و�أحكام ،باعتباره الوثيقة العليا يف دولة البحرين،
والتي يجب �أن يلتزم بها امل�شرع الد�ستوري.
ويف ظل املبادئ الد�ستورية التي قررها الفكر الد�ستوري ،والتطورات التي مرت بها
دولة البحرين ،اجته ر�أي اللجنة �إىل �أن املادة  104من الد�ستور احلايل مل تـعد �صاحلة
ليعدل الد�ستور يف �إطار ما ورد بها من �إجراءات للأ�سباب الآتية:
�1 .1إن العبارات التي وردت يف امليثاق ،حتمل يف طياتها ما يدل على �أن ال�شعب
قد عهد بو�ضع التعديالت الد�ستورية �إىل �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى.
�2 .2إن الر�سالة املرفوعة �إىل �صاحب ال�سمو الأمري من رئي�س اللجنة العليا لإعداد
م�شروع امليثاق ،والتي كانت حتت ب�صر جماهري ال�شعب عند اال�ستفتاء ،قد ورد
بها «قررت اللجنة يف ختام اجتماعاتها رفع م�شروع هذا امليثاق الوطني وثيقة
جتديد للعهد والبيعة �إىل مقام ح�ضـرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى �أمانة
بني يديه الكرميتني ،ليعمل �سموه مبا يراه ،حفظه اهلل ،منا�س ًبا ومالئ ًما مل�صلحة
البالد».ويف هذا القول ما ي�ؤكد �أن جلنة و�ضع م�شروع امليثاق ،وال�شعب الذي
وافق على ما جاء يف بيانها ،قد عهدا �إىل �صاحب ال�سمو باتخاذ ما يراه منا�سبا
من �إجراءات لتفعيل وتنفيذ ما ورد يف امليثاق مبا يتفق مع م�صلحة البالد ،ومن
بني هذه الإجراءات كيفية �إجراء التعديالت الد�ستورية التي ينبغي القيام بها.
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�3 .3إن �إرادة ال�شعب التي ظهرت يف اال�ستفتاء ،وقبول �سمو الأمري لهذه الإرادة
ال�شعبية بت�صديقه على امليثاق ،كل ذلك يو�ضح �أن ال�شعب قد عهد �إىل �سموه
باتخاذ ما يراه منا�س ًبا لتعديل الد�ستور يف �إطار ما ورد بامليثاق من مبادئ و�أحكام،
وباختيار الطريقة التي يراها �أف�ضل لو�ضع التعديالت الد�ستورية واملوافقة عليها
و�إ�صدارها.
�4 .4إذا �أراد �صاحب ال�سمو �أمري البالد يف �إطار ما ورد بامليثاق وما عهد به ال�شعب
�إليه �أن يطبق املادة  104من الد�ستور احلايل لتعديل ن�صو�صه ،ف�إن �سموه ال
ي�ستطيع ذلك يف ظل املبادئ الد�ستورية املقررة والأو�ضاع الراهنة يف البحرين،
ال�ستحالة تطبيقها ملا يلي:
	�إن املجل�س الوطني قد ُحل ،ون�ص يف الأمر الأمريي رقم  4ال�صادر يف 26
�أغ�سط�س �سنة  1975على وقف العمل بالن�صو�ص املتعلقة باملجل�س الوطني التي
ت�ضمنها د�ستور دولة البحرين �سنة  .1973و�أمام ذلك �أ�صبح هذا املجل�س غري
موجود من الناحية الد�ستورية ،وخا�صة بعد �أن �أكد ال�شعب ذلك مبوافقته على
ميثاق العمل الوطني يف ظل عدم وجود هذا املجل�س ،مما يدل على انتفاء دوره
يف احلياة الد�ستورية للبحرين يف الوقت احلا�ضر ،و�إن اللجوء �إليه حاليـًا يعد
خمالفة لإرادة ال�شعب التي عرب عنها عند موافقته على امليثاق ،وعدم التزام
من �صاحب ال�سمو �أمري البالد بتنفيذ هذه الإرادة ال�شعبية .وبالتايل ال ميكن
لهذا املجل�س غري القائم د�ستوريـًا �أن ميار�س اخت�صا�صاته الواردة يف الد�ستور
احلايل ،والتي من بينها موافقته على تعديل الد�ستور.
	�إنه بالإ�ضافة �إىل عدم الوجود الد�ستوري للمجل�س الوطني ،ف�إنه �أي�ضـًا غري
موجود من الناحية الفعلية والواقعية.
فبغ�ض النظر عن وجود الأمر الأمريي رقم  4ل�سنة  ،1975الذي حل املجل�س الوطني
ونقل ال�سلطة الت�شريعية �إىل �صاحب ال�سمو الأمري وجمل�س الوزراء .وحتى لو قيل
ب�إمكان �إلغاء هذا الأمر وهو ما مل ترد يف امليثاق املطالبة به ف�ضال عن �أنه ال يتفق مع
ن�صو�صه ف�إن �إعمال هذا القول ال ي�ؤدي �إىل بعث احلياة من جديد يف هذا املجل�س.
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ويرجع ذلك �إىل �أن مدة املجل�س الوطني كما حددها الد�ستور احلايل �أربع �سنوات،
وقد انتهت هذه املدة ،وانتهى بذلك الوجود املادي والقانوين للمجل�س ،و�أ�صبحت
عودته بت�شكيله القدمي �أم ًرا غري ممكن قانونـًا.
وال ميكن القول ب�إجراء انتخابات ملجل�س جديد يتوىل تعديل الد�ستور باتباع
الإجراءات التي ن�صت عليها املادة ( )104من د�ستور  ،1973ملخالفة ذلك للمبادئ
التي وردت يف امليثاق ،والتي �أ�صبحت نافذة منذ موافقة ال�شعب عليه يف اال�ستفتاء،
مما ترتب عليه �إلغاء الأحكام التي وردت يف الد�ستور القائم خمالفة له من تاريخ
هذه املوافقة .فامليثاق قد �أخذ على خالف الد�ستور احلايل بنظام املجل�سني النيابيني،
ومب�شاركة املر�أة يف االنتخاب والرت�شيح لع�ضوية املجال�س النيابية .وال ميكن تطبيق
هذه املبادئ اجلديدة قبل تعديل الد�ستور ،لتنظيم كيفية اختيار املجل�سني وحتديد
اخت�صا�صاتهما و�شروط اختيار �أع�ضائهما وكيفية هذا االختيار.
وانتهت اللجنة من هذا العر�ض للمبادئ الد�ستورية املقررة وللو�ضع الراهن يف
البحرين� ،إىل �أن الطريق الوحيد لتعديل الد�ستور هو �أن يتم هذا التعديل ب�إرادة
�أمريية خال�صة ،تنفيذ ًا ملا عهد به ال�شعب �إىل �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى عند
ا�ستفتائه على امليثاق ،وقبول �سموه لذلك حني �صدق عليه .وتعترب التعديالت
الد�ستورية يف هذه احلالة وك�أنها قد �صدرت عن هذه الإرادة ال�شعبية ،باعتبار �أن ما
�صدر عن �سمو الأمري هو �إعمال لها.
وال �شك �أن من حق ال�سلطة الت�شريعية بعد عودة احلياة النيابية يف ظل التعديالت
التي �ستجرى على د�ستور �سنة � ،1973أن تقرتح �إجراء تعديالت �أخرى �أو تعديل ما
مت من تعديالت وفقـًا للإجـراءات التي ين�ص عليها الد�ستور بعد تعديله.
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ت�ضمنت بنـود امليثاق الن�ص على املو�ضوعات التي يجب �أن ت�شملها التعديالت
الد�ستورية ،ومن ذلك القول ب�أنه «وحيث �إن ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
املفدى حفظه اهلل يطمح �إىل حتقيق نهج دميقراطي ير�سي هيكال متوازنـًا ي�ؤكد ال�شراكة
ال�سيا�سية الد�ستورية بني ال�شعب واحلكومة ،والف�صل بني ال�سلطات الثالث وتعزيز
�آليات ال�سلطة الق�ضائية و�إن�شاء املحكمة الد�ستورية ودي��وان املراقبة املالية،...
وحيث �إنه قد توافرت الإرادة ال�سامية لالنتقال -ونحن يف مطلع الألفية الثالثة
 �إىل دولة ع�صرية ا�ستكملت كل �أطرها ال�سيا�سية والد�ستورية للتفاعل مع كلامل�ستجدات املحلية والإقليمية والدولية ،وحيث �إن ح�صيلة جتربة دولة البحرين
يف العمل ال�سيا�سي واالقت�صادي طوال العقود الثالثة املا�ضية تتطلب مراعاة ما
ا�ستجد من تطورات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وت�شريعية ،وملواجهة التحديات
املقبلة ،مع كل امل�ستجدات على ال�صعيد العاملي ،فقد ا�ستقر الر�أي على �أن ي�ؤخذ
بالثوابت الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف هوية الدولة ت�أكيدً ا للنظام امللكي
الوراثي الد�ستوري الدميقراطي ،حيث يخدم عاهل البالد �شعبه ،وميثل رمزًا لهويته
امل�ستقلة وتطلعاته نحو التقدم ،وعلى �إدخال حتديث يف د�ستور البالد باال�ستفادة من
التجارب الدميقراطية ملختلف ال�شعوب يف تو�سيع دائرة امل�شاركة ال�شعبية يف �أعباء
احلكم والإدارة ،ذلك �أن ما �أثبتته بع�ض هذه التجارب من الأخذ بنظام املجل�سني
يف العمل الت�شريعي يتيح اجلمع بني ميزة اال�ستفادة من حكمة ذوي العلم واخلربة
من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وتفاعل الآراء ال�شعبية من كافة االجتاهات التي ي�ضمها
املجل�س املنتخب انتخابـًا مبا�ش ًرا « .وما ورد يف الف�صل الثاين» �أوال  -نظام احلكم
يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري ،...ثانيـًا  ...-فقد �صار من املنا�سب �أن
حتتل البحرين مكانتها بني املمالك الد�ستورية ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق
لل�شعب تطلعاته نحو التقدم ،رابعـًا  -نظام احلكم يف دولة البحرين دميقراطي،
ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر ال�سلطات جميعـًا ،...خام�سـًا  -يعتمد نظام احلكم،
تكري�سـًا للمبد�أ الدميقراطي امل�ستقر ،على الف�صل بني ال�سلطات الثالث :الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية ،مع التعاون بني هذه ال�سلطات وفق �أحكام الد�ستور ،وي�أتي
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�صاحب ال�سمو �أمري البالد على ر�أ�س ال�سلطـات الثالث� ،ساد�سـًا ...-تعمل الدولة
على ا�ستكمال الهيئات الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وتعيني اجلهة الق�ضائية
التي تخت�ص باملنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واللـوائح� ،...سابعـًا  -يتمتع
املواطنون ،رج��اال ون�ساء ،بحق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية يف البالد ب��د ًءا بحق االنتخاب والرت�شيح .»...وما ورد يف الف�صل
الثالث من �أنه «�أوال  ...-ي�صبح من الالزم �إن�شاء ديوان للرقابة املالية .»...وما
ورد يف الف�صل اخلام�س « ...ومن �أجل مزيد من امل�شاركة ال�شعبية يف ال�شئون
العامة ،وا�ستلهامـًا ملبد�أ ال�شورى ،بو�صفه �أحد املبادئ الإ�سالمية الأ�صيلة التي يقوم
عليها نظام احلكم يف دولة البحرين ،و�إميانـًا بحق ال�شعب جميعه ،وبواجبه �أي�ضـًا يف
مبا�شرة حقوقه ال�سيا�سية الد�ستورية ،و�أ�سوة بالدميقراطيات العريقة ،بات من �صالح
دولة البحرين �أن تتكون ال�سلطة الت�شريعية من جمل�سني ،جمل�س منتخب انتخابـًا
ح ًرا مبا�ش ًرا يتوىل املهام الت�شريعية �إىل جانب جمل�س معني ي�ضم �أ�صحاب اخلربة
واالخت�صا�ص لال�ستعـانة ب�آرائهم فيمـا تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة.»...
ويف �إطار ما اجتهت �إليه الإرادة ال�شعبية من مبادئ �ضمنتها امليثاق ،جاءت التعديالت
الد�ستورية ،وكان رائدها يف ذلك:
�1 .1إعطاء ال�شريعة الإ�سالمية الغراء ن�صي ًبا من التطبيق �أك�بر مما كانت عليه يف
الد�ستور قبل تعديله ،و�أكدت التعديالت بذلك �أن ال�شريعة الإ�سالمية باقية يف
�ضمري ال�شعب ،و�أنها حتتل مكانها الالئق بها .فقد ن�ص الد�ستور قبل تعديله يف
املادة ( )2على �أن دين الدولة الإ�سالم ،و�أن ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي
للت�شريع ،ويف املادة ( )6على �أن ت�صون الدولة الرتاث الإ�سالمي ،ويف البند
(ب) من امل��ادة ( )7على رعاية الرتبية الدينية يف خمتلف مراحل التعليم
و�أنواعه .وجاءت التعديالت الد�ستورية لتو�سع من هذا االجتاه ،فلم تقف عند
هذه الن�صو�ص وحدها ،بل امتدت �إىل �إظهار انعكا�سات و�آثار �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية على ن�صو�ص �أخرى من ن�صو�ص الد�ستور .ومن ذلك ما ن�صت عليه
املادة ( )33من �أن امللك هو احلامي الأمني للدين ،حتى تكون م�سئولية حماية
هذا الدين موكولة �إىل ر�أ�س الدولة و�أعلى �سلطة فيها ،مما يحقق حماية �أكرب له.
ومن ذلك �أي�ضـًا الأخذ بنظام جمل�س ال�شورى �إىل جوار جمل�س النواب (املادة
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 52وما بعدها) تـنفيـذ ً ا لـقوله تعاىل }و�شاورهم يف الأمر{} ،و�أمرهم �شورى
بينهم{ ،وت�أ�سيـًا ب�سنة ر�سول اهلل يف امل�شورة والعدل ،وت�أكيد التو�سع يف
هذه امل�شورة بالن�ص على اال�ستفتاء ال�شعبي يف املادة ( .)43ولقد ا�ستحدث
�أي�ضـًا يف جمال ت�أكيد دور ال�شريعة الإ�سالمية ك�أ�سا�س لنظام احلكم يف اململكة،
ن�ص املادة ( )5على �ضرورة كفالة الدولة للم�ساواة بني املر�أة والرجل دون
�إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وما ن�صت عليه املواد ( )27 ،24 ،23من �أن
حرية الر�أي والبحث العلمي وال�صحافة والطباعة والن�شـر وتكوين اجلمعيات
والنقابات ال يجوز �أن تت�ضمن م�سا�سـًا ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ،فااللتزام
ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والأ�س�س التـي يقـوم عليها الدين الإ�سالمي احلـنـيف
هـو القـيد الأ�سا�سـي عـلى ممار�سة هـذه احلـريـات واحلقـوق جميـعها .فكل هذه
الن�صو�ص قد جاءت لت�ؤكد �ضرورة �أن تكون ال�شريعة الإ�سالمية مبعنى الفقه
الإ�سالمي م�صد ًرا رئي�سيـًا للت�شريع ،وهي التي توجه امل�شرع وجهة �إ�سالمية
�أ�سا�سية ،دون منعه من ا�ستحداث �أحكام من م�صادر �أخرى يف �أمور مل ي�ضع
الفقه الإ�سالمي حكمـًا لها� ،أو يكون من امل�ستح�سن تطوير الأحكام يف �ش�أنها مبا ال
يخالفها ،م�سايرة ل�ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن .وال �شك �أن ت�أكيد
هذه الن�صو�ص على �أن دين الدولة الإ�سالم ،و�إعطاء ال�شريعة الإ�سالمية دو ًرا
�أ�سا�سيـًا يف املجتمع ،ال يتنافى مع حرمة العبادة� ،أو حرية �أداء ال�شعائر الدينية.
وهو ما �أكدته املادة ( )22من الد�ستور بقولها «حـرية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل
الدولة حرمة العبادة ،وحرية القيام ب�شعائر الأديان واملواكب واالجتماعات
الدينية طب ًقا للعادات املرعية يف البلد».
2 .2تعميق االجت��اه الدميقراطي ،حيث ت�ضمنت التعديالت مزيدً ا من احلقـوق
واحلريات العامـة والواجبات ،مبا ي�ؤدى �إىل تفعـيل �أكرب للنظام الدميقراطي،
ويتفق مع حقوق الإن�سان التي يحر�ص املجتمع العاملي على ت�أكيدها دائمـًا.

3 .3تطوير ما �أخذ به الد�ستور قبل تعـديله من اجلمع بني مظاهر كل من النظامني
الربملاين والرئا�سي ،و�إ�ضافة بع�ض مظاهر الدميقراطية �شبه املبا�شرة �إىل ذلك.
ف�إذا كان الد�ستور قبل تعديله قد تبنى طريقـًا و�سطـًا لتطبيق النظام النيابي ،حيث جمع
بني مظاهر النظام الربملاين والنظام الرئا�سي حر�صـًا على وحدة الوطن وا�ستقرار
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احلكم ،ف�إن التعديالت قد حر�صت على تدعيم هذا االجتاه ،ومل تن�س مع اعرتافها
بف�ضائل النظام الربملاين ،عيوب هذا النظام التي ك�شفت عنها التجارب الد�ستورية،
كما مل يغب عنها ميزة اال�ستقرار التي يتميز بها النظام الرئا�سي.
ويف حتديد معامل هذا النهج الو�سط بني النظامني الربملاين والرئا�سي ،وتخري مو�ضع
د�ستور مملكة البحرين بينهما ،اجتهت التعديالت الد�ستورية �إىل الأخذ من كل منهما
مبا يوفق بني االعتبارات القانونية والنظرية وبني املقت�ضيات املحلية والواقع العملي.
وقد ظهر �أثر هذا االجتاه يف حتديد �سلطات امللك ر�أ�س الدولة ،ويف حتديد العالقة
بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
و�إذا كانت القاعدة املقررة �أن الأنظمة النيابية التقليدية تقوم على ا�ستقالل النواب
يف مبا�شرة �شئون ال�سلطة املقررة لهم عن ال�شعب الذي ال يجوز له اال�شرتاك معهم
يف ممار�ستها ،ف�إنه نتيجة للتطور الذي �صاحب الدميقراطية يف العامل� ،أخذت معظم
خروجا على بع�ض
النظم الد�ستورية احلديثة ببع�ض مظاهر الدميقراطية �شبه املبا�شرة،
ً
الأركان الأ�سا�سية التي يقوم عليها النظام النيابي التقليدي.
فبعد �أن كان النواب ي�ست�أثرون بال�سلطة� ،أ�صبح من حق ال�شعب �أن ي�ساهم معهم يف
مبا�شرتها ،و�أن ي�شـرتك فيها ا�شرتاكـًا فعليـًا ،بحيث �أ�صبح االجتاه احلديث مييل �إىل
تطعيم النظام النيابي الوا�سع االنت�شار ببع�ض مظاهر هذه الدميقراطية �شبه املبا�شرة.
و�س ًريا مع هذا االجتاه العاملي الذي يتزايد يف الوقت احلا�ضر ،ورغبة يف تو�سيع
امل�شاركة ال�شعبية يف �إدارة �شئون اململكة� ،أخذت التعديالت الد�ستورية بفكرة
اال�ستفتاء ال�شعبي.
و�إذا كانت هذه الفكرة تتفق مع التطور الذي �صاحب الأنظمة الد�ستورية املعا�صرة،
ف�إن الأخـذ بها �أمر قدمي يف الأمم .فمن ق�ص�ص القر�آن الكرمي ما يخربنا به اهلل تعاىل يف
�سورة النمل من ا�ستفتاء بلقي�س ملكة �سب�أ لذوي الر�أي يف قومـها .فقد قـال تعاىل يف
كتابه الكـرمي ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }قالت يا�أيها امللأ �إين �ألقي �إيل كتاب كرمي.
�إنه من �سليمان و�إنه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� .أال تعلـوا َع َل ّي و�أتوين م�سلمني.
قالت يا�أيـها امللأ �أفتوين يف �أمري ما كانت قاطعة �أمـ ًرا حتى ت�شهدون{� ،إىل �آخر
الآيات الكرمية .وهكذا ا�ستفتت امللكة قومها يف املو�ضوع ،ففو�ضوا �إليها اتخاذ ما
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تراه ،فر�أت �أن تر�سل �إىل �سليمان عليه ال�سالم بهـدية لتنظر ماذا يكون جوابه� ...إىل
�آخر الق�صة املعروفة.
و�إعماال للأ�س�س واملبادئ التي وردت يف امليثاق ،ويف �إطار ما �سبق ذكره ،مت �إجراء
التعديالت على بع�ض ن�صو�ص د�ستور �سنة  ،1973مبا يحقق الهدف الذي ابتغاه
ال�شعب ،و�أكده يف اال�ستفتاء.
وقد ا�شتملت هذه التعديالت على م�س�ألتني �أ�سا�سيتني ،هما :النظام امللكي ،ونظام
املجل�سني ،وتفرعت عن كل من هاتني امل�س�ألتني �أحكام �أخرى تتفق معها ،وتكمل
�إعمال املبادئ الواردة بها ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأحكام الفرعية الأخرى التي �أ�شار
�إليها امليثاق.
أوال  -الشكل امللكي ركيزة أساسية لنظام احلكم:

تالقت املعاين املتكاملة ملا ورد يف امليثاق عند �أ�صل جوهري يف بناء العهد اجلديد،
قام مبثابة العمود الفقري للتعديالت املطلوبة ،وهو احلفاظ على وحدة الوطن
وا�ستقراره .ومن هنا جاء احلر�ص على �أن يظل رئي�س الدولة �أبـًا لأبناء هذا الوطن
جميعـًا ،وهو ما �أك��ده امليثاق بقوله «فقد ا�ستقر ال��ر�أي على �أن ي�ؤخذ بالثوابت
الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف هوية الدولة ت�أكيدً ا على النظام امللكي الوراثي
الد�ستوري الدميقراطي ،حيث يخدم عاهل البالد �شعبه ،وميثل رمزًا لهويته امل�ستقلة
وتطلعاته نحو التقدم».
و�إذا كان النظام الوراثي من الثوابت ال�سيا�سية والد�ستورية التي قامت عليها
البحرين خالل تاريخها الطويل ،حيث كانت تربط بني �أبنائها ،حكامـًا وحمكومني،
روح الأ�سرة الواحدة ،ف�إن احلاكم يف البالد ذات الأنظمة الوراثية تتعدد ت�سمياته،
فقد ي�سمى بامللك �أو الأمري �أو ال�سلطان �أو الإمرباطور �أو القي�صر .وقد كانت الت�سمية
التي �أخذ بها الد�ستور قبل �صدور امليثاق هي «الأمري»� ،إال �أن امليثاق قد ف�ضل الأخذ
بت�سمية «امللك» ،حتى يتفق ذلك مع التطور الذي و�صلت �إليه البحرين ،ويحقق
من اهلل عز وجل على البحرين بنعمة
ما تهدف �إليه م�ستقبال ،وذلك بقوله «بعد �أن َّ
اال�ستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من �أ�شواط واجتازته من حتديات ،وبعد �أن
�أكملت ن�ضجها يف عالقاتها الدولية ويف م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية القائمة على امل�ساواة
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بني املواطنني ومراعاة م�صاحلهم ووحدتهم الوطنية ،فقد �صار من املنا�سب �أن حتتل
البحرين مكانتها بني املمالك الد�ستورية ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق لل�شعب
تطلعاته نحو التقدم».
وقد عرب امليثاق عما يرتتب على ذلك مـن �آثار يف الباب ال�ساد�س منه (بند �أوال) ب�أن
«نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري».
وعلى الرغم من �أن ا�صطالحي امللك و الأمري يعربان عن نظام واحد هو النظام
الوراثي �أو امللكي باملعنى الوا�سع ،ف�إنه مما ال �شك فيه �أن النظام امللكي يختلف يف
مفهومه الفني الدقيق عن النظام الأمريي .فا�صطالح امللك ال يطلق يف اململكة �إال
على �شخ�ص واحد هو ر�أ�سها ورئي�سها وقائدها� ،أما ا�صطالح الأمري فقد يطلق يف
بع�ض الإمارات على �أمراء البيت املالك .وبذلك يربز ا�صطالح امللك تفرد امللك يف
م�سماه ومكانته ،ويجعله رمزًا للمملكة وال�شعب� ،سواء داخل البالد �أو خارجها.
ويقابل هذا التفرد زيادة كبرية يف م�سئولية امللك جتاه بلده و�شعبه ،مما يتطلب تعديال
يف بع�ض الأحكام الواردة بالد�ستور.
وتنفيذ ًا ملا ورد يف امليثاق من ت�سمية دولة البحرين مبملكة البحرين ،ورئي�سها بامللك،
حر�صت التعديالت الد�ستورية على حتقيق هذا الهدف ،ون�ص يف الفقرة (ب) من
املادة ( )1على �أن «حكم مملكة البحرين ملكي د�ستوري ،وقد مت انتقاله من املغفور
له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �إىل ابنه الأكرب ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك البالد ،وينتقل من بعده �إىل �أكرب �أبنائه ،وهكذا طبقة بعد طبقة� ،إال �إذا عني
امللك قيد حياته خلفـًا له ابنـًا �آخر من �أبنائه غري االبن الأكرب ،وذلك طبقـًا لأحكام
مر�سوم التوارث».
وقد ترتب على هذا التعديل لن�ص الفقرة الأوىل من املادة (� )1ضرورة تعديل بع�ض
ن�صو�ص الد�ستور لإحالل لقب «امللك» حمل لقب «الأمري»� ،أو لإحالل ا�صطالح
«مملكة البحرين» حمل «دولة البحرين» ،وتعديل الأحكام الواردة يف البع�ض الآخر
مبا يتفق مع هذه الت�سميات اجلديدة وما �صاحبها من �أخذ بنظام املجل�سني.
 -1الن�صو�ص التي وردت بها ت�سمية «امللك» وا�صطالح «مملكة البحرين»:
مت تعديل ت�سمية «الأم�ير» �إىل ت�سمية «امللك» وا�صطالح «دول��ة البحرين» �إىل
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ا�صطالح «مملكة البحرين» ومن ذلك ما ورد يف املادتني�( 1 :أ ،ب ،ج ،د) و32
(ب) ،وعنوان الف�صـل الأول مـن الباب الرابع ،واملواد  33و 34و 35و 37الفقرة
الأوىل و 38الفقرة الأوىل و 39و 40و 41و 42و 43و 46و(47ب ،هـ) و 52و54
(ب ،ج ،د) و 58الفقرة الثانية و( 64ب ،ج) و( 67د) و 70و 71و 73الفقرة
الأوىل و 74و 75الفقرة الأوىل و 76و 78و 83و 86و 87و( 89ب) و 90و99
الفقرة الثانية و 101و 106الفقرتني الأوىل والثالثة و�( 120أ ،ج ،د).
ولقد اقت�صر التعديل يف بع�ض هذه املواد على الت�سمية فقط دون تغيري يف الأحـكام
التي ت�ضمنتها ن�صو�ص الد�سـتور قبل تعديله ،و�شمل يف البع�ض الآخر وفقا ملا �سريد
الت�سمية والأحكام التي ترتبت عليها.
 -2الأحكام التي مت تعديلها لتتفق مع الأخذ بالنظام امللكي:
اقت�ضى الأخذ بالنظام امللكي تعديل بع�ض املـواد املوجودة بالد�ستور احلايل ،و�إ�ضافة
�أحكام جديدة �إليها ،ومتثل ذلك فيما يلي:
املادة :33

ن�ص امليثاق على �أن احلكم يهدف �إىل �صيانة البالد ،ورفعة �ش�أن الدولة ،واحلفاظ
على الوحدة الوطنية ،وحتقيق التنمية ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وغريها .وملا كان امللك  -وفقـًا ملا ورد يف امليثاق  -ي�أتي على
ر�أ�س ال�سلطات الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،ويقع عليه العبء الأكرب يف
حتقيق الأهداف التي ت�ضمنها امليثاق ملواجهة التحديات املقبلة الناجتة عن امل�ستجدات
التي طر�أت على ال�صعيد العاملي ،فقد عدلت املادة ( )33لتحدد واجبات امللك
ب�صفته ر�أ�س الدولة ،وحكمـًا بني �سلطاتها املختلفة.

�أ .فن�ص البند (�أ ،ب) على �أن «امللك ر�أ�س الدولة ،واملمثل الأ�سمى لها ،ذاته م�صونة
ال مت�س ،وهو احلامي الأمني للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية ،ويحمي �شرعية
احلكم و�سيادة الد�ستور والقانون ،ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم».
.بوتكري�سـًا للمبد�أ الدميقراطي و�إي�ضاحـًا لدور احلكومة يف �إدارة �شئون اململكة ،عدل
البند (ج) بالن�ص على �أن «يبا�شر امللك �سلطاته مبا�شرة وبوا�سطة وزرائه» .ووفقـًا
ملا ا�ستقرت عليه الأنظمة الد�ستورية العاملية التي ت�أخذ بالنظام الربملاين �أو تلك التي
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تطعم النظام النيابي ببع�ض مظاهر النظام الرئا�سي ،ميار�س امللك هذه ال�صالحيات
ب�أوامر ومرا�سيم ملكية .وتوقع املرا�سيم قبل عر�ضها على امللك من رئي�س جمل�س
الوزراء والوزراء املخت�صني بح�سب الأحوال .ومقت�ضى ذلك �أن االخت�صا�صات
التي منحها الد�ستور للملك ليبا�شرها مبفرده تكون �أداة �إ�صدارها هي الأوامر امللكية،
التي ت�صدر بتوقيع امللك وحده دون توقيع من رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزراء.
�أما االخت�صا�صات الأخرى التي يبا�شرها امللك عن طريق وزرائه ،فت�صدر يف �صورة
مرا�سيم يوقعها امللك بعد توقيع رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء املخت�صني بح�سب
الأحوال ،مبا يعني �أنه يكتفى بتوقيع رئي�س جمل�س الوزراء يف احلاالت التي يكون
مو�ضوع املر�سوم فيها ال يخ�ص وزارة بعينها �أو عدة وزارات.وتوقيع امللك هنا لي�س
جمرد اعتماد لتوقيع رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء املخت�صني ،بل �إن للملك حق
املوافقة على املر�سوم �أو عدم املوافقة عليه وفقـًا ملا يرتاءى له.
.جونتيجة للأخذ بنظام املجل�سني �أ�ضيف البند (و) ليعطي للملك احلق -ب�أمر ملكي-
يف تعيني �أع�ضاء �أحد املجل�سني (جمل�س ال�شورى) و�إعفائهم ،ليختلف بذلك ت�شكيل
جمل�س ال�شورى عن ت�شكيل جمل�س النواب الذي يتم عن طريق االنتخاب املبا�شر
من املواطنني ،وهو ما يتفق مع الأنظمة الد�ستورية التي ت�أخذ بنظام املجل�سني ،حيث
توجب املغايرة يف كيفية اختيار �أع�ضائهما.
 .دوملا كانت قوة الدفاع حتتاج �إىل املحافظة على �سرية �أعمالها ،وكانت قيادتها من املهام
الأ�سا�سية للملك ،لكونه املخت�ص ب�ضمان ا�ستتباب النظام والأمن و�صيانة ا�ستقالل
الوطن و�سالمة �أرا�ضيه يف الداخل واخلارجً ،
للق�سم الذي ي�ؤديه وفقـًا للبند
تنفيذا َ
(ك) من املادة ( ،)33فقد عدل البند (ز) لتمكني امللك من الوفاء بق�سمه ،بحيث
يتوىل قيادة قوة الدفاع وتكليفها باملهام الوطنية داخل �أرا�ضي اململكة وخارجها،
وترتبط به ارتباطـًا مبا�ش ًرا ،وتراعى ال�سرية الالزمة يف �شئونها .وال �شك �أنه لإمكان
حتقيق هذه الأهداف ف�إن ما ي�صدر عن امللك يف �ش�أن ما ورد بالبند (ز) �سيكون عن
طريق الأوام��ر امللكية التي يقت�صر توقيعها على امللك ،حتى يف حالة وجود وزير
للدفاع.

ومقت�ضى هذا الن�ص �أن يتوىل امللك قيادة قوة الدفاع ،وي�أمر بت�شكيل وحل
الأ�سلحة وال��وح��دات الع�سكرية ،وي�شرف على جميع �شئونها مبا يف ذلك
اال�سرتاتيجيات الدفاعية عن الوطن ومفاهيم ا�ستخدام القوة وخطط وبرامج
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تطويرها ملواجهة التهديدات التي تتعر�ض لها اململكة ويف �إطار التزاماتها اخلليجية
والإقليمية والدولية ،كما �أن امللك هو الذي ي�أمر با�ستخدام القوة داخل وخارج
اململكة.
وتعني عبارة «وتراعى ال�سرية الالزمة يف �شئونها» ما يت�صل بخطط التطوير
والبناء ،وتعليمات و�أوام��ر خطط العمليات ،والهيكل التنظيمي للموازنات
الع�سكرية مبا يف ذلك امل�ستقبلية وغطاء القوة الب�شرية ،وكل الوثائق واملرا�سالت
الع�سكرية التي حتمل درجة �سري و�سري للغاية ،ومعلومات اجلاهزية والكفاءة
القتالية ،واملبالغ املخ�ص�صة للأمن واال�ستخبارات الع�سكرية ،وامليزانية املالية
يف م�شاريع الت�سليح والتوظف والتطوير .وال مينع ذلك من �أن تعر�ض امليزانية
املتكررة لقوة الدفاع رقمـًا واحدً ا يف امليزانية العامة للدولة.

هـ .وحر�صـًا على حتقيق �أكرب قدر من اال�ستقالل لل�سلطة الق�ضائية ،ونظ ًرا �إىل وجود
�أكرث من جهة ق�ضائية يف البحرين؛ حيث ن�ص امليثاق على �ضرورة �إن�شاء اجلهة
الق�ضائية التي تتوىل الرقابة على د�ستورية القوانني ،وهو ما حر�صت املادة
( )106من هذا الد�ستور املعدل على تنفيذه ب�إن�شاء املحكمة الد�ستورية ،ن�ص
البند (ج) على �أن ير�أ�س امللك املجل�س الأعلى للق�ضاء ،ويعني الق�ضاة ب�أوامر
ملكية بناء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويف هذا ما ي�ؤكد ا�ستقالل
الق�ضاء ،ويجعله بعيدً ا عن �سيطرة ال�سلطة التنفيذية ،حيث يرتبط بامللك ر�أ�س
الدولة مبا�شرة .وال مينع ذلك  -بطبيعة احلال  -من �أن ينيب امللك عنه يف رئا�سة
املجل�س الأعلى للق�ضاء من يراه من ر�ؤ�ساء الهيئات الق�ضائية املوجودة حاليـًا �أو
التي ميكن �أن توجد يف امل�ستقبل.
و� .أ�ضيف البند (ي) مت�ضمنـًا الن�ص على �أن ين�شئ امللك ومينح وي�سرتد الرتب املدنية
والع�سكرية و�ألقاب ال�شرف الأخرى ،وله �أن يفو�ض غريه يف ذلك .وتكون
ممار�سة هذه االخت�صا�صات والتفوي�ض فيها ب�أمر ملكي.
ز .تنظيمـًا لكيفية �أداء امللك اليمني الد�ستورية ،وحتديدً ا للجهة التي �سي�ؤدي �أمامها
هذه اليمني عدل البند (ل) من هذه املادة لين�ص على �أن «ي�ؤدي امللك عند توليه
العر�ش يف اجتماع خا�ص للمجل�س الوطني اليمني التالية .»...ومعنى ذلك �أن
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امللك ي�ؤدي اليمني مرة واحدة عند توليه العر�ش ،ف�إذا كان قد �أداها عندما توىل
العر�ش �أمام جهة �أخرى غري املجل�س الوطني بت�شكيله اجلديد ،فلم يعد مطلوبـًا
�إعادة هذه اليمني مرة �أخرى �أمام هذا املجل�س اجلديد ،ويكتفى باليمني التي
�أداها قبل ذلك �أمام اجلهة التي كانت قائمة وقت �أدائها.
ح .ونظ ًرا �إىل �أن الديوان امللكي مرتبط ب�أعمال امللك ،مما يوجب �أن يكون حمل ثقته
اخلا�صة ،فقد جرى العرف يف بع�ض الدول امللكية على �أن يكون للملك احلرية
املطلقة يف تعيني من ي�شاء للعمل به ،ويف حتديد نظام العمل الذي ي�سري عليه .و
لذلك �أ�ضيف البند (ل) �إىل املـادة ( )33املذكورة ،ون�ص فيه على �أن «الديوان
امللكي يتبع امللك ،وي�صدر بتنظيمه �أمر ملكي ،وحتدد ميزانيته وقواعد الرقابة
عليها مبر�سوم ملكي خا�ص».
ومقت�ضى هذا الن�ص التفرقة بني القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان امللكي،
والقواعد التي حتكم �إ�صدار امليزانية اخلا�صة به وكيفية الرقابة عليها .فامللك هو
الذي ي�صدر القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان ب�أمر ملكي� ،أما ميزانية الديوان
وقواعد الرقابة عليها فت�صدر مبر�سوم ملكي خا�ص يوقع فيه � -إىل جوار امللك
 رئي�س جمل�س الوزراء .وت�شمل القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان امللكيكل ما يتعلق بنظام العمل به ،مثل تعيني موظفي الديوان ،وتوزيع االخت�صا�صات
بينهم ،ونظام �سري العمل به ،وغري ذلك من الأمـور التي تت�صل بطبيعة عمله� .أما
ميزانية الديوان وقواعد الرقابة عليها فت�شمل كل ما يت�صل بتحديد هذه امليزانية
واعتمادها وقواعد ال�صرف منها واجلهات التي تتوىل الرقابة على هذا ال�صرف
�سواء كانت جهات داخلية يف الديوان ذاته �أو خارجية يف �شكل جلنة �أو جهة
�أخرى .واملر�سوم الذي ي�صدر يف هذه الأمور جميعها ال يحتاج �إىل عر�ض
على املجل�س الوطني.
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املادة :35

�أ .اقت�صر البند (�أ) من املادة ( )35قبل تعديله على تقرير حق امللك يف اقرتاح القوانني،
ونظ ًرا �إىل �أن الد�ستور يعترب �أعلى القواعد القانونية ،فقد ذهب البع�ض �إىل القول
بعدم �شمول ا�صطالح القانون للد�ستور ،يف حني يذهب البع�ض الآخر �إىل القول
ب�أن ا�صطالح القانون ي�شمل جميع القواعد القانونية مبا فيها الد�ستور ،مما قـد ي�ؤدي
�إىل تف�سري البع�ض لذلك ب��أن حق اق�تراح تعديل الد�ستور ال ي�شمله الن�ص على
اخت�صا�ص امللك باقرتاح القوانني .و�أمـام ذلك مت تعديل البند (�أ) من املادة ()35
ليمنع �أي خالف يف التف�سري ،وذلك ب�أن ن�ص �صراحة على �أن للملك حق اقرتاح
تعديل الد�ستور بالإ�ضافة �إىل حقه يف اقرتاح القوانني الذي كان من�صو�صـًا عليه يف
الد�ستور قبل تعديله.
.بكان ن�ص البند (ب) من املادة املذكورة قبل تعديله يحدد املدة التي يجب �أن يرد فيها
القانون �إىل املجل�س الوطني لإعادة نظره بثالثني يومـًا .وملا كانت هذه املدة غري كافية
للت�أين يف بحث القانون املعرو�ض على امللك للت�صديق عليه ،وخا�صة يف ظل ما ورد
يف املادة ( )106من حق امللك يف �إحالة ما يراه من م�شروعات القوانني �إىل املحكمة
الد�ستورية قبل �إ�صدارها لتقرير مدى مطابقتها للد�ستور ،فقد عدل هذا البند ليجعل
هذه املدة �ستة �أ�شهر ،حتى يتاح الوقت الكايف للفح�ص الدقيق للقانون والتحقق
من مدى مطابقته �أو عدم مطابقته للد�ستور ،وذلك قبل الت�صديق عليه �أو رده �إىل
جمل�سي ال�شورى والنواب لإعادة النظر فيه �أو �إحالته �إىل املحكمة الد�ستورية.
.جن�ص البند (د) من هذه املادة على �أن �إقرار م�شروع القانون بعد �أن يرده امللك يجب
�أن يكون ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو املجل�س
الوطني بح�سب الأحوال.
املادة :36

ملا كانت القاعدة ال�شرعية �أن ال�ضرورات تبيح املحظورات ،وكانت �سالمة الدولة
فوق القانون ،ونظ ًرا ملا ميكن �أن تتعر�ض له اململكة من ظروف طارئة تهدد �سالمة
البالد� ،سواء �أكانت هذه الظروف خارجية كاحلرب �أم داخلية كا�ضطراب الأمن
العام �أو حدوث في�ضان �أو وباء �أو ما �شابه ذلك ،كان من ال�ضروري منح �سلطات
الدولة الو�سائل اال�ستثنائية التي تكفل حماية الدولة و�سالمتها يف تلك الظروف.
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وملا كانت هذه الظروف تتدرج من ال�ضعف �إىل القوة ،وتختلف درجة خطورتها،
ف�إنه رغبة يف عدم امل�سا�س بحقوق الأفراد وحرياتهم �إال بالقدر الالزم ملواجهتها ،فرق
الد�ستور يف املادة ( )36بني حالتني :حالة ال�سالمة الوطنية وحالة الأحكام العرفية،
بحيث تختلف الو�سائل التي تلج�أ �إليها الدولة يف كل من احلالتني عن الأخرى.
ويكون �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية لل�سيطرة على الأو�ضاع يف البالد عندما تتعر�ض
لطارئ يهدد ال�سالمة العامة يف جميع �أنحاء اململكة �أو يف منطقة منها ،مبا يتفق مع
كونها تهدف �إىل احلفاظ على حقوق املواطنني و�سرعة ال�سيطرة على الو�ضع القائم.
وال تعلن الأحكام العرفية �إال يف احلاالت التي تهدد �أمن و�سالمة اململكة ،وال يكفي
لل�سيطرة عليها ا�ستخدام ما ورد يف القوانني العادية من �إج��راءات� ،أو تلك التي
يفر�ضها �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية ،و�إمنا يتطلب ب�ش�أنها اتخاذ الإجراءات والتدابري
اال�ستثنائية الالزمة للق�ضاء على الفتنة والعدوان امل�سلح ،وفر�ض الأمن للحفاظ على
�سالمة اململكة وقوة دفاع البحرين.
ويرتتب على هذه التفرقة� ،أن تكون الإج��راءات الالزمة لإع��ادة ال�سيطرة على
الو�ضع القائم عند �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية� ،أقل حدة وم�سا�سـًا بحقوق الأفراد
وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء �إليها يف حالة �إعالن الأحكام العرفية.
وقد ن�ص البند (ب) من املادة ( )36على �أنه «ال تعلن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام
العرفية �إال مبر�سوم ،ويجب يف جميع الأحوال �أن يكون �إعالنها ملدة ال تتجاوز ثالثة
�أ�شهر ،وال يجوز مدها �إال مبوافقة املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين».
وال مينع ذلك بطبيعة احلال امللك من �أخذ ر�أي جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى
�أو املجل�سني معـًا يف �أمر �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية مقدمـًا �إذا
�سمحت الظروف بذلك ،وهو �أمر مرتوك للملك دون �إلزامه به.
ومقت�ضى هذا الن�ص �أن �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية قد يكون يف
جميع �أنحاء الدولة �أو يف جزء منها ،و�أن للملك عند �إعالن هذه الأحكام �أن ي�صدر
مبر�سوم ملكي �أية تعليمات قد تق�ضي ال�ضرورة بها لأغرا�ض الدفاع عن اململكة حتى
ولو خالفت هذه التعليمات القوانني املعمول بها.
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املادة :38

ت�ضمنت هذه امل��ادة الن�ص على املرا�سيم بقوانني التي ي�صدرها امللك يف غيبة
املجل�سني ،وقيدت هذه ال�سلطة بقيود متعددة من حيث الزمان والظروف التي
تعلن فيها ومداها ومدة نفاذها.
وملا كانت القاعدة املقررة �أن هذه املرا�سيم تعترب نافذة ومرتبة �آثارها من تاريخ
�صدورها �إىل حني عر�ضها على املجل�سني ،ف�إنه قد يرتتب عليها ن�ش�أة مراكز قانونية
وحقوق مكت�سبة للأفراد خالل تلك الفرتة ،وحماية لهذه احلقوق واملراكز يف
حالة عدم موافقة املجل�سني على هذه املرا�سيم ،عدلت املادة ( )38لتقرر زوال
هذه الآثار من تاريخ �صدور قرار برف�ضها من كل من املجل�سني �أو املجل�س الوطني
بح�سب الأح��وال� ،أو من التاريخ الذي كان يجب عر�ضها فيه على املجل�سني يف
حالة عدم عر�ضها .والزوال هنا لي�س له �أثر رجعي ،وهو ما يتفق مع كون �أن هذه
املرا�سيم ت�ستمد قوتها من املادة ( )38ذاتها ،وبالتايل يكون زوالها من تاريخ رف�ضها،
�أو بعد مرور �شهر من �صدورها دون عر�ضها على جمل�سي ال�شورى والنواب �إذا كانا
قائمني� ،أو بعد �شهر من �أول اجتماع للمجل�سني يف حالة حل جمل�س النواب وتوقف
جل�سات جمل�س ال�شورى �أو يف حالة انتهاء الف�صل الت�شريعي دون العر�ض عليهما،
حيث ينتهي احلق الت�شريعي اال�ستثنائي املقرر يف هذه املادة ،ويعود �إىل املجل�سني
اخت�صا�صهما الطبيعي.
وجتب التفـرقة بني املرا�سيم بقوانني التي ت�صـدر �أثناء قيام احلياة النيابية (�أي بني �أدوار
انعقاد املجل�سني �أو يف فرتة حل جمل�س النواب وتوقف جل�سات جمل�س ال�شورى �أو
انتهاء الف�صل الت�شريعي للمجل�سني) واملرا�سيم التي ت�صدر �أثناء تعطيل احلياة النيابية.
فالأوىل فقط هي التي ي�سري عليها حكم املادة ( ،)38بحيث تزول �إذا مل تعر�ض
على املجل�سني خالل �شهر من تاريخ اجتماعهما �أو �إذا رف�ضها املجل�سان� .أما الثانية
فال تزول قوتها القانونية عند اجتماع الربملان بعد عودة احلياة النيابية ،بل تعترب قوانني
قائمة ما مل يلغها الربملان �أو يعدلها بقوانني �أخرى ،وذلك لأنها ال تخ�ضع حلكم املادة
( )38التي ال ت�سري بداهة �إال عنـد قيام احلياة النيابية ،و�إمنا تخ�ضع للقواعد التي
و�ضعها الأمر امللكي ال�صادر ب�إيقاف احلياة النيابية ،حيث ي�سند هذا الأمر ال�سلطة
الت�شريعية �إىل امللك وجمل�س الوزراء .وعلى ذلك ف�إذا ما �أريد �إلغاء �أو تعديل هذه
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املرا�سيم بقوانني عند عودة احلياة النيابية ،يجب على ال�سلطة الت�شريعية �سن قوانني
جديدة بهذا الإلغاء �أو التعديل و�إال تظل نافذة.
املادة :42

�أ�ضيفت هذه املادة لتقرر يف البند (�أ) اخت�صا�ص امللك ب�إ�صدار الأوامر ب�إجـراء
االنتخابات ملجل�س النواب وفقـًا لأحكام القانون الذي ينظمها ،ويف البند (ب)
اخت�صا�ص امللك بدعوة املجل�س الوطني �إىل االجتماع وف�ض �أدوار انعقاده ب�أمر
ملكي ،وافتتاح دور االنعقاد .و�إذا كانت هذه املادة قد ن�صت يف البند (ج) على
حق امللك يف حل جمل�س النواب مبر�سوم ،ف�إنها مل ت�ضف حكمـًا جديدً ا يف هذا
ال�ش�أن ،و�إمنا نقلت ما كان يت�ضمنه د�ستور �سنة  1973يف الفقرة الأوىل من املادة
( ،)65بهدف التن�سيق بني ن�صو�ص الد�ستور.
املادة :43

نتيجة للتطور الذي �صاحب الدميقراطية يف العامل املعا�صر� ،أخذت معظم الد�ساتري
احلديثة بتطعيم النظام النيابي الوا�سع االنت�شار مببد�أ ا�ستفتاء ال�شعب ،والذي يعترب
مظه ًرا من مظاهر الدميقراطية �شبه املبا�شرة.

ولقد �سايرت التعديالت الد�ستورية هذا االجت��اه ،و�أخ��ذت باال�ستفتاء ال�شعبي،
و�أ�شركت بذلك ال�شعب �إ�شراكـًا فعليـًا يف ممار�سة ال�سلطة .ولذلك �أ�ضيفت املادة
( )43لتعطي امللك� ،إذا ر�أى وجهـًا لذلك ،احلق يف ا�ستفتاء ال�شعب يف القوانني
والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد العليا ،على �أن تكون نتيجة اال�ستفتاء
ملزمة ونافذة من تاريخ �إعالنها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
املادة :50

لتفعيل دور هيئات الإدارة املحلية ومتكينها من حتقيق التنمية املحلية� ،أ�ضيف �إىل
البند (�أ) من املادة ( )50ما ي�ؤدي �إىل ذلك بقوله «ومبا يكفل لهيئات الإدارة البلدية
�إدارة املرافق ذات الطابع املحلي التي تدخل يف نطاقها والرقابة عليها».
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ثانيـًا  -األخذ بنظام اجمللسني النيابيني:

تختلف الدول يف حتديد النظام الذي يحكم تكوين الربملان بني اجتاهني ،هما :نظام
املجل�س الواحد ونظام املجل�سني ،ولكل من النظامني م�ؤيدون ومعار�ضون ،على �أن
اختيار الدولة لأي من النظامني ال يخ�ضع ملجرد االعتبارات النظرية ،ولكن حتكمه
ظروف كل دولة والتجارب التي مرت بها.
و�أهم املـزايا التي يحققها نظـام املجل�سـني �أنـه يتـيح اال�ستـفادة من حكمة ذوي العلم
واخلربة التي تتوافر يف املجل�س املعني �إىل جانب تفاعل الآراء ال�شعبـية من كافة
االجتاهات التي ي�ضمها املجل�س املنتخب انتخابـًا مبا�ش ًرا� ،إذ توجد بني دفتي الربملان
العنا�صر ذات احلنكة واخلربة والدراية يف املجال الت�شريعي ،والعنا�صر ال�شابة البالغة
احلما�س.
كما �أن نظام املجل�سني  -مبا يت�ضمنه من توزيع امل�سئولية الت�شريعية بينهما  -ميثل
�ضمانـًا �أكيدً ا حل�سن �سري العمـل الربملاين ،وحتقيقـًا ملبد�أ الرقابة التبادلية بـني املجل�سني
على ما يقـوم كل منهما ب�أدائـه من �أعمال .ويف هذا ما ي�ؤدي �إىل منع حماولة �أيهما
اال�ستبداد ب�سلطة الت�شريع يف مواجهة ال�سلطات الأخرى وب�صفة خا�صة ال�سلطة
التنفيذية ،وهو ما يقي الدولة �شرور ال�صراع �أو التناحر على ال�سلطة و�ضياع اجلهد
الوطني فيما ال طائل من ورائه والإ�ضرار مبا توجبه امل�صلحة العامة.
وي�ؤدي الأخذ بنظام املجل�سني �إىل منع اخلط�أ والت�سرع يف الت�شريع ،لأنه �إذا �أخط�أ
�أحد املجل�سني �أو انقاد للعاطفة �أو الت�أثري الوقتي تالفى املجل�س الآخر خط�أ الأول
عند عر�ض الأمر عليه ،كما �أن �إعادة مناق�شة م�شروعـات القوانني مرة ثانية باملجل�س
الآخر تكفل زيادة التمحي�ص وبالتايل تاليف الأخطاء ،وخا�صة �أن ال�سلطة الت�شريعية
ت�ضع قواعد قانونية يجب �أن تتمتع باال�ستقرار الن�سبي ،ولي�س من الواجب �أو من
امل�صلحة الت�سرع فيها .و�إذا كان مرور م�شروعات القوانني ومناق�شتها يف جمل�سني
يجعل الت�شريع بطيئـًا وفقـًا ملا يذهب �إليه املعار�ضون لهذا النظام ف�إن الذي يعو�ض
هذا البطء �أن القوانني التي ت�صدر تكون �أكرث اتفاقـًا و�أقرب �إىل امل�صلحة العامة مما لو
كانت �صادرة عن املجل�س الواحد.
وف�ضال عن ذلك ف�إن هذا النظام يقلل من اال�صطدام الذي ميكن �أن يحدث بني
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ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية .ف�إذا كانت ال�سلطة الت�شريعية مكونة من جمل�س
واحد ،فقد ي�ؤدي ذلك الت�صادم �إىل و�سائل تت�سم بالعنف ال�سيا�سي� .أما �إذا كانت
مكونة من جمل�سني واختلف �أحدهما مع احلكومة ،ف�إن املجل�س الآخر �سيقوم بدور
احلكم بينهما� ،إذ بان�ضمامه �إىل �أحد الطرفني يف الر�أي ف�إنه ْيحمل الطرف الآخر على
التخفيف من حدة موقفه ،وبذلك ي�سود ال�سلطات العامة �سِ ْلم �شامل وحتكيم ودي.
وقد لوحظ �أن الأنظمة الد�ستورية ذات املجل�س الواحد �أق�صر عم ًرا �أو �أقل ا�ستقرا ًرا
من الأنظمة ذات املجل�سني ،وتاريخ كل من �إجنلرتا وبلجيكا وفرن�سا وغريها ي�ؤيد
هذه الظاهرة.
وقد �أدت هذه املزايا التي يتمتع بها نظام املجل�سني ،والتي تفوق مزايا نظام املجل�س
الواحد� ،إىل �أن بع�ض الدول التي كانت ت�أخذ بنظام املجل�س الواحد قد عدلت عنه
يف ال�سنوات الأخرية �إىل نظام املجل�سني ،ومن ذلك الربتغال و�أ�سبانيا واملغرب.
وحتقيقـًا للمزايا التي يتمتع بها نظام املجل�سني� ،أخذ امليثاق مبا اجتهت �إليه الإرادة
ال�شعبية من تف�ضيل لهذا النظام على نظام املجل�س الواحد ،وجعل �أحدهما مع ّينـًا
من ذوي اخلربة والكفاءة لال�ستعانة ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة� ،أما
الثاين فجعل ت�شكيله عن طريق االنتخاب احلر املبا�شر ،على �أن يكون هذا التكوين
الثنائي للمجل�سني متوازنـًا .وقد �أطلق التعديل الد�ستوري على املجل�س الأول ت�سمية
جمل�س ال�شورى ،وعلى املجل�س الثاين ت�سمية جمل�س النواب ،وعلى املجل�سني معـًا
ت�سمية املجل�س الوطني.
وقد حر�صت التعديالت الد�ستورية يف حتقيقها لهذا االجتاه على �أن يت�ساوى جمل�س
ال�شورى مع جمل�س النواب فيما يت�صل بتكوينهما ،فجعلت كال منهما يتكون من
�أربعني ع�ض ًوا لتحقيق التكوين الثنائي املتوازن للمجل�سني الذي ن�ص عليه امليثاق،
و�أي�ضـًا فيما يت�صل باالخت�صا�ص الت�شريعي لكل منهما� .أما بالن�سبة �إىل االخت�صا�ص
الرقابي ،فقد جعلت الأمر ب�ش�أنه  -ب�صفة �أ�سا�سية  -ملجل�س النواب باعتباره املجل�س
امل�شكل عن طريق االنتخاب.
كما حر�صت �أي�ضـًا على عدم االنتقا�ص مـن اخت�صا�ص ال�سلطة الت�شريعية الذي
كان مقر ًرا لها يف ظل الد�ستور قبل تعديله ،بل �إنها قد �أ�ضافت �إىل بع�ض الن�صو�ص
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القائمة �ضمانات جديدة تكفل �سالمة العملية الت�شريعية ومتكني كل من املجل�سني من
مزاولة اخت�صا�صاته ب�صورة �أف�ضل مما كان قائمـًا قبل التعديل.
وكانت امل�س�ألة الأ�سا�سية التي �أولتها التعديالت الد�ستورية اهتمامها متمثلة يف �إعادة
تنظيم اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية قبل تعديل الد�ستور ،وذلك يف �إطار وجود
جمل�سي ال�شورى والنواب .وقد ترتب على ذلك تعديل بع�ض الن�صو�ص التي كانت
تنظم املجل�س الوطني يف �صورته الأوىل ،ليتحدد اخت�صا�ص كل من جمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب واالجتماع امل�شرتك بينهما يف �إطار املجل�س الوطني حتديدً ا دقيقـًا
مينع �أي خالف يف تف�سري الن�صو�ص م�ستقبال ،مما ي�ؤدي �إىل �سري العمل يف كل من
املجل�سني بطريقة �سهلة ومي�سرة.
وحتقيقـًا لكل ذلك عدل عنوان الف�صل الثالث لي�شمل � -إىل ج��وار ا�صطالح
ال�سلطة الت�شريعية  -ا�صطالح املجل�س الوطني ،ون�صت املادة ( )51على �أن يت�ألف
املجل�س الوطني من جمل�سني هما :جمل�س ال�شورى ،وجمل�س النواب .وقد ا�شتمل
هذا الف�صل على فروع �أربعة ،تناول فيها على التوايل جمل�س ال�شورى ،وجمل�س
النواب ،والأحكام امل�شرتكة للمجل�سني ،واملجل�س الوطني عندما يجتمع يف م�ؤمتر
ي�ضم جمل�سي ال�شورى والنواب.
 -1املواد من ( 55 -52جملس الشورى):

�أ�ضيفت هذه املواد �إىل الد�ستور ،وتناولت تنظيم جمل�س ال�شورى من حيث كيفية
ت�شكيله ،وال�شروط التي يجب توافرها فيمن يعني ع�ض ًوا به ،والقواعد املنظمة لهذه
الع�ضوية ،ونظام �سري العمل به.
املادة :52

ن�صت املادة ( )52على �أن «يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني ع�ض ًوا يعينون ب�أمر
ملكي».
املادة :53

ت�ضمنت هذه امل��ادة الن�ص على �شروط خا�صة بع�ضو جمل�س ال�شورى ،وذلك
بالإ�ضافة �إىل ال�شروط العامة التي يجب �أن تتوافر يف �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب .فن�صت على �أال تقل �سن ع�ضو جمل�س ال�شورى يوم التعيني عن
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خم�س وثالثني �سنة ميالدية كاملة يف حني �أنها بالن�سبة �إىل ع�ضو جمل�س النواب
ثالثون �سنة ،وهو ما يتفق مع اجتاهات الدول التي ت�أخذ بنظام املجل�سني .كما تطلبت
�أن يكـون ع�ضو جمل�س ال�شورى ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو من الذين �أدوا خدمات
جليلة للوطن ،وهو ما يتفق مع الهدف من وجود هذا املجل�س.
املادة :54

حددت هذه املادة يف البند (�أ) مدة ع�ضوية املجل�س ب�أربع �سنوات ،و�ساوت بذلك بني
مدة جمل�س ال�شورى ومدة جمل�س النواب ،وهو ما يحقق امل�ساواة بني املجل�سني .كما
�أن البند (ب) قد عالج حالة خلو حمل �أحد الأع�ضاء لأي �سبب من الأ�سباب ،وجعل
�أداة تعيني خلفه هي ذات �أداة تعيني �أع�ضاء املجل�س ،على �أن تكون مدة الع�ضو اجلديد
مكملة لع�ضوية �سلفه .ونظم البند (ج) رغبة الع�ضو يف الإعفاء من من�صبه ،وجعل
ذلك من اخت�صا�ص امللك باعتبار �أنه املخت�ص بالتعيني .وفرق البند (د) بني كيفية اختيار
كل من رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبيه ،فبينما جعل اختيار رئي�س املجل�س عن طريق
تعيني امللك له ،ف�إنه �أعطى احلق للمجل�س يف انتخاب النائبني.
املادة :55

ن�ص البند (�أ) من املادة ( )55على �أن يكون تاريخ الدعوة �إىل اجتماع جمل�س
ال�شورى هو ذات تاريخ دعوة جمل�س النواب لالنعقاد ،و�أن تكون �أدوار االنعقاد
واحدة بالن�سبة �إليهما .كما ن�ص البند (ب) على �أنه يف حالة حل جمل�س النواب
توقف جل�سات جمل�س ال�شورى .ويهدف الن�ص على ذلك �إىل �ضمان ا�شرتاك
املجل�سني معـًا يف اتخاذ القرارات ،بحيث ال ي�ستقل �أحدهما بها يف حالة غياب
الآخر.
 -2املواد من ( 69-56جملس النواب):

نظمت هذه املواد امل�سائل املت�صلة مبجل�س النواب .وقد ظل بع�ض هذه املواد على
و�ضعـه الذي كان عليه عند تنظيم املجل�س الوطني قبل تعديل الد�ستور ،وعدل
البع�ض الآخ��ر مبا يتفق مع الأخ��ذ بنظام املجل�سني ،وخا�صة فيما يتعلق بتحديد
اخت�صا�صات جمل�س النواب.
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املادة :56

حددت هذه املادة �أع�ضاء املجل�س ب�أربعني ع�ض ًوا ،وق�صرت الع�ضوية على الأع�ضاء
املنتخبني فقط ،وا�ستبعدت بذلك الوزراء ،بحكم منا�صبهم ،من ع�ضوية املجل�س.
املادة :57

�سمحت هذه املادة لكل بحريني بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب ،بعد �أن كان
ي�شرتط فيمن ير�شح لذلك �أن يكون مواطنـًا ب�صفة �أ�صلية ،و�أ�ضافت �شرطـًا جديدً ا
�إىل ال�شروط التي كانت موجودة فيما �سبق ،وهو �أال تكون ع�ضوية املر�شح قد �سبق
�أن �أ�سقطها املجل�س الذي كان ع�ض ًوا فيه (ال�شورى �أو النواب) ،ب�سبب فقد الثقة
واالعتبار �أو ب�سبب الإخالل بواجبات الوظيفة .ويعترب املنع من الرت�شيح ب�سبب هذا
ال�شرط منعـًا م�ؤقتـًا؛ �إذ يجوز ملن �سبق �أن �أ�سقطت ع�ضويته �أن يعيد تر�شيح نف�سه يف
الف�صل الت�شريعي التايل يف جميع احلاالت ،ويف دور االنعقاد التايل �إذا �صدر قرار
من املجل�س الذي �أ�سقط الع�ضوية عنه ب�إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح.

املادة :58

بعد �أن حددت هذه املادة مدة جمل�س النواب ب�أربع �سنوات ا�شرتطت �أن جترى
االنتخابات للمجل�س اجلديد خالل ال�شهور الأربعة الأخرية ،وكانت املدة �شهرين
قبل ذلك ،وهدف هذا التعديل �إىل جتنب ت�أخر انتخاب املجل�س اجلديد عن موعده
ب�سبب ق�صر املدة .كما �أ�ضافت الن�ص على جواز �إعادة انتخاب من انتهت مدة
ع�ضويته ،لت�ؤكد هذا اجلواز ،وحتى ال يف�سر الأمر على غري ذلك يف حالة عدم
وجود هذا الن�ص .كما ن�صت على حق امللك يف �أن ميد الف�صل الت�شريعي ملجل�س
النواب عند ال�ضرورة ب�أمر ملكي مدة ال تزيد على �سنتني ،وذلك لكي ال ين�ش�أ فراغ
ت�شريعي نتيجة لت�أخر انتخابات املجل�س اجلديد ،ويف هذا حر�ص على ا�ستمرار
امل�شاركة ال�شعبية ،املتمثلة يف املجل�س النيابي املنتخب ،حتى بعد انتهاء الف�صل
الت�شريعي وتعذر انتخاب جمل�س جديد لأ�سباب قهرية.
املادة :60

جعلت الفقرة الثالثة من هذه املادة رئا�سة اجلل�سة الأوىل ملجل�س النواب �إىل حني
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انتخاب رئي�س املجل�س لأكرب �أع�ضاء املجل�س �سنـّـًا ،وكانت من قبل لرئي�س جمل�س
الوزراء.
املادة :62

ت�ضمنت هذه امل��ادة الن�ص على �أن تخت�ص حمكمة التمييز بالف�صل يف الطعون
االنتخابية ،وهو ما يتفق مع ال�س َّلم الق�ضائي احلايل يف البحرين ،ويحقق ما كانت
تن�ص عليه املادة ( )57قبل التعديل من نقل هذا االخت�صا�ص من حمكمة اال�ستئناف
العليا املدنية �إىل �أية حمكمة مدنية �أعلى تن�ش�أ بقانون.
املادة :63

�أ�ضافت هذه املـادة عبارة «وي�صبح املحل �شاغ ًرا من تاريخ قبول اال�ستقالة» ،حتى
ال يحتاج املجل�س �إىل قرار جديد لإعالن خلو املحل يف حالة قبول اال�ستقالة ،وقد
يت�أخر �صدور هذا القرار ل�سبب من الأ�سباب ،وذلك حر�صـًا على �أن يظل املجل�س
مكتمال ،لي�شارك اجلميع يف حتقيق امل�صلحة العامة.
املادة :64

يعترب حل جمل�س النواب عن طريق �إنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للف�صل الت�شريعي
�أهم حق يقرره الد�ستور يف الأنظمة الد�ستورية الربملانية لل�سلطة التنفيذية يف مواجهة
ال�سلطة الت�شريعية .ففي هذا احلق يتمثل �أخطر �أنواع رقابة ال�سلطة التنفيذية على
الربملان؛ �إذ يعترب ال�سالح املقابل للم�سئولية الوزارية املقررة �أمام املجل�س النيابي.
وقد حر�صت املادة ( )64على �أن ت�ضع تنظيمـًا حمكمـًا يف حالة حل جمل�س النواب،
حتى ال تت�أثر احلياة النيابية فرتة طويلة نتيجة لهذا احلل الذي يعترب �ضرورة يتم اللجوء
�إليها يف بع�ض الأحيان ،وهو تنظيم يقيم توازنـًا بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية،
ويوفر للحياة النيابية العودة يف �أ�سرع وقت ممكن.
و�إذا كان البند (ج) من املادة ( )42قد جعل احلل مبر�سوم ملكي تـ ُ َّبي فيه �أ�سبابه مع
عدم جواز حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى ،ف�إن املادة ( )64قد ا�ستكملت
تنظيم هذا احلق ،فن�صت يف البند (�أ) على �ضرورة �إجراء االنتخابات للمجل�س يف
ميعاد ال يجاوز �أربعة �أ�شهر على الأكرث ،وكان هذا الن�ص قبل تعديله يجعل �إجراء
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االنتخابات للمجل�س اجلديد خالل �شهرين من تاريخ احلل .ويهدف هذا التعديل �إىل
�أن تتماثل املدة الق�صوى لإجراء االنتخابات يف حالة حل املجل�س مع املدة املحددة
يف املادة ( )58لإجراء االنتخابات يف حالة انتهاء الف�صل الت�شريعي .و�أبقت املادة
يف هذا البند على احلكم الذي كان قائمـًا قبل ذلك ،وهو عودة املجل�س القدمي �إذا
مل يتم انتخاب املجل�س اجلديد خالل الأ�شهر الأربعة املن�صو�ص عليها.
و�أعطى البند (ب) للملك احلق يف �أن ي�ؤجل انتخابات املجل�س اجلديد ،يف حالة
عدم كفاية الأ�شهر الأربعة املذكورة يف البند (�أ) لعودة احلياة النيابية ،نظ ًرا �إىل ما
يطر�أ من ظروف قاهرة يرى معها جمل�س الوزراء �أن �إجراء االنتخابات �أمر متعذر.
وتخفيفـًا من �آثار هذا الت�أجيل� ،أعطى البند (ج) للملك ،بناء على ر�أي جمل�س
الوزراء ،احلق يف �أن يعيد املجل�س القدمي ليتم مدته القانونية ،ويحقق بذلك ا�ستمرار
احلياة النيابية.
املادة :65

لكي يكون ا�ستخدام حق اال�ستجواب حمققـًا للغاية التي وجد من �أجلها ،ونظ ًرا
�إىل ما قد يرتتب عليه يف بع�ض احلاالت من طرح الثقة بالوزير امل�ستج َوب ،ن�صت
املادة ( )65على �أن يكون طلب اال�ستجواب املوجه �إىل الوزير موقعـًا من خم�سة
�أع�ضاء من جمل�س النواب على الأقل ،و�أال يكون متعلقـًا مب�صلحة خا�صة بامل�ستجوب
�أو ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة� ،أو ب�أحد موكليه.
املادة :66

ق�صرت هذه املادة حق طرح مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب وحده،
باعتباره املجل�س املنتخب من ال�شعب .وحددت الأغلبية الالزمة لتقرير �سحب الثقة
من الوزير ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،ليتفق ذلك مع الأغلبية املطلوبة لإ�سقاط
الع�ضوية عن �أحد �أع�ضاء �أي من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب .كما ا�ستبعدت
املادة الن�ص على عدم ا�شرتاك ال��وزراء يف الت�صويت على الثقة ،بعد �أن ق�صر
الد�ستور يف املادة ( )56ع�ضوية املجل�س على الأع�ضاء املنتخبني وحدهم.
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املادة :67

تناولت هذه املادة عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،وجعلت اقرتاح
ذلك لثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب على الأقل� ،أما �إ�صدار القرار ب�ش�أنه فقـد اخت�صت
به املجل�س الوطني الذي يجمع جمل�سي ال�شورى والنواب يف اجتماع م�شرتك
وتطلبت لإ�صداره موافقة �أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يتكون منهم هذا املجل�س،
وذلك نظ ًرا �إىل خطورة هذا الأمر ،وما ميكن �أن يرتتب عليه من وجود فراغ وزاري
يهدد امل�صلحة العامة .وقد �أبقت املادة على ما كان مقر ًرا قبل ذلك يف البند (ب)
من املادة ( )69قبل تعديلها ،وهو رفع قرار املجل�س الوطني �إىل امللك للبت فيه،
ب�إعفاء رئي�س جمل�س الوزراء وتعيني وزارة جديدة �أو بحل جمل�س النواب.
املادة :68

ا�شرتطت هذه املادة �أن تكون الرغبات التي توجه �إىل احلكومة مكتوبة ،وذلك ل�ضمان
جديتها ودرا�ستها درا�سة كاملة .كما تطلبت �أي�ضـًا �أن يكون رد احلكومة على املجل�س
مكتوبـًا يف حالة تعذر الأخذ بهذه الرغبات ،حتى يتمكن املجل�س من التعرف على
الأ�سباب التي متنع تنفيذها ب�صورة وا�ضحة.

املادة :69

�أ�ضافت هذه املادة ن�صـًا يلزم جلان التحقيق الربملانية� ،أو الع�ضو املنتدب للتحقيق،
بتقدمي نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ بدئه .والهدف من
هذه الإ�ضافة �أن ت�ستقر الأمور ب�صورة �سريعة حتى ال ي�ؤدي عدم البت فيها خالل
فرتة معقولة �إىل الت�سا�ؤالت واخلالفات.
 -3املواد من ( 100 -70أحكام مشرتكة للمجلسني):

جتنبـًا ملنع تكرار الأحكام املتماثلة ،املنظمة لكل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب،
ُعدِّ ل الد�ستور لكي تـُ�ضم هذه الأحكام حتت عنوان واحد ،هو «�أحكام م�شرتكة
للمجل�سني» .وقد راعى التعديل �أن تظل الأحكام التي كانت قائمة قبل ذلك كما هي
ما دامت ال تتعار�ض مع الأخذ بنظام املجل�سني ،بحيث اقت�صر التعديل بالن�سبة �إىل
الن�صو�ص الواردة ب�ش�أنها على ا�ستخدام ا�صطالح جمل�سي ال�شورى والنواب يف
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بع�ض احلاالت ،وا�صطالح املجل�س الوطني يف حاالت �أخرى .ويالحظ �أن ا�صطالح
املجل�س الوطني يف ظل الن�صو�ص املعدلة يق�صد به جمل�سا ال�شورى والنواب يف
اجتماعهما امل�شرتك.
وتتمثل املـواد التي مت تعديل �أحكامـها لتتفق مع الأخذ بنظام املجل�سني فيما يلي:
املادة :71

حددت هذه املادة تاريخ اجتماع املجل�س الوطني ب�أنه يوم ال�سبت الثاين من بداية
�شهر �أكتوبر� ،أيـًا كان تاريخ هذا اليوم ،و�أعطت للملك احلق يف دعوته لالجتماع قبل
هذا املوعد.
املادة :72

قررت هذه املادة �أن دور االنعقاد ال�سنوي يجب �أال يقل عن �سبعة �أ�شهر ،و�أبقت
على احلكم الآخر ،وهو عدم جواز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية.

املادة :73

حـددت هذه املـادة تاريـخ اجتماع املجلـ�س الوطـني لأول مـرة بعـد �إجراء االنتخابات
العامة ،ب�أنه اليوم التايل النتهاء �شهـر مـن تـاريخ تعيني جمل�س ال�شورى �أو انتخاب
جمل�س النواب �أيهما مت �آخ ًرا� ،أي من تاريخ �إمتام ت�شكيل املجل�سـني ،و�أعطـت امللك
احلق يف دعوته �إىل االجتماع قبل هذا التاريخ ،و�أبقت على الفقرة الثانية من املـادة
كمـا هي.
املادة :74

عدلت هذه املادة ت�سمية اخلطاب الذي يفتتح به امللك دور االنعقاد ال�سنوي للمجل�س
الوطني مبا يتفـق مع ما يتطلبه الأخذ بالنظام امللكي ،و�أطلقت عليـه ا�صطالح «اخلطاب
ال�سامي» ،و�أعطت امللك احلق يف �أن ينيب ويل العهد �أو من يرى �إنابته يف افتتاح
دور االنعقاد و�إلقاء اخلطاب ال�سامي.
املادة :80

عدلت هذه املادة احلكم عند ت�ساوي الأ�صوات يف �أحد املجل�سني عند الت�صويت
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على قرار ما ،واعتربت �صوت رئي�س املجل�س مرجحـًا يف تلك احلالة .و�أ�ضافت
حكمـًا خا�صـًا بالت�صويت على تعديل الد�ستور ،حيث �أوجبت �أن يتم الت�صويت يف
هذه احلالة باملناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهـم .وحر�صت املـادة عـلى معـاجلة حالـة عدم
اكتمال ن�صاب اجتماع �أي من املجل�سني ملرتني متتاليتني؛ �إذ اعتربت اجتماع املجل�س
بعد ذلك �صحيحـًا �إذا ح�ضـره ماال يقل عـن ربـع عدد �أع�ضـاء املجل�س .والهدف من
ذلك حفز الأع�ضاء على ح�ضور اجتماعات كل مـن املجل�سـني وامل�ساهمة الفعلية يف
مزاولة اخت�صا�صاتهما ،ومتكني املجل�س الوطني (جمل�سي ال�شورى والنواب) من
القيام بواجباته.
املواد من :85-81

ت�ضمنت هذه املواد تنظيم �إجراءات مناق�شة م�شروعات القوانني بني كل من جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب ،ون�صت على �أن م�شروع القانون يحال من احلكومة �إىل
عدله �أو رف�ضه �أو
جمل�س النواب �أوال ،ف�إذا وافق هذا املجل�س على امل�شروع �أو ّ
�أ�ضاف �إليه �أحكامـًا جديدة �أحاله رئي�س جمل�س النواب �إىل رئي�س جمل�س ال�شورى،
ف�إذا وافق جمل�س ال�شورى على ر�أي جمل�س النواب انتهى الأمر ،و�إذا كان االتفاق
بينهما على قبول م�شروع القانون �أحاله رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل رئي�س جمل�س
الوزراء لرفعه �إىل امللك.
�أم��ا �إذا اعرت�ض جمل�س ال�شورى على ر�أي جمل�س النواب ،ف��إن رئي�س جمل�س
ال�شورى يحيل هذا االعرتا�ض �إىل رئي�س جمل�س النواب ،ف�إذا وافق جمل�س النواب
على ر�أي جمل�س ال�شورى ،انتهى �أمر امل�شروع وفقـًا ملا انتهت �إليه هذه املوافقة.
�أما �إذا مل يوافق جمل�س النواب على االعرتا�ضات التي �أبداها جمل�س ال�شورى،
�أعاده رئي�س جمل�س النواب �إىل رئي�س جمل�س ال�شورى مرة �أخرى لإعادة النظر
فيه .ف�إذا وافق جمل�س ال�شورى على امل�شروع كما ورد �إليه من جمل�س النواب،
�أحاله رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك� .أما �إذا
�أ�صر جمل�س ال�شورى على قراره ال�سابق ،ف�إن رئي�س جمل�س ال�شورى يحيل الأمر
�إىل املجل�س الوطني ،ليجتمع برئا�سـته لبحث املواد املختلف عليها ،و�إ�صدار قرار
ب�ش�أنها.
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ويعترب م�شروع القانون موافقـًا عليه �إذا �أقرته �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين� ،أمـا �إذا
مل يح�صل على هـذه الأغلبية فيعترب مرفو�ضـًا ،وال يقدم امل�شروع مرة �أخرى �إىل
املجل�س الوطني يف الدورة نف�سها.
املادة :86

حر�صت هذه املادة على توحيد اجلهة التي تقوم ب�إحالة م�شروع القانون ،بعد املوافقة
عليه� ،إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء لرفعه �إىل امللك ،وجعلت ذلك من اخت�صا�ص
رئي�س جمل�س ال�شورى� ،سواء كان القرار الذي ا�ستكملت به هذه املوافقة �صـاد ًرا
عن جمل�س ال�شورى �أو عن جمل�س النواب �أو عن املجل�س الوطني.
املادة :87

نظمت املادة (� )87إجراءات نظر م�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي �أو
املايل التي تطلب احلكومة نظرها ب�صفة اال�ستعجال ،وحددت مدة زمنية ق�صرية
(خم�سة ع�شر يومـًا) لكل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب واملجل�س الوطني
عنـد عر�ض الأمر عليه ،بحيث �إذا م�ضت هذه املدد دون �صدور قرار ب�ش�أن القانون
املعرو�ض �أم��ره ،جاز للملك �إ�صداره مبر�سوم له قوة القانون .وال يجوز عر�ض
هذا املر�سوم بعد �صدوره على املجل�س الوطني .واحلكمة من هذا الن�ص تاليف ما
يرتتب على ت�أخري البت يف هذا القانون من �إ�ضرار مب�صالح الدولة ،وخا�صة امل�صالح
االقت�صادية التي حتتاج يف كثري من الأحيان �إىل ال�سرعة يف تنظيم القواعد احلاكمة
ق�ص َرت هذه املادة حاالت تقرير �صفة اال�ستعجال على القوانني التي تت�ضمن
لها .وقد َ
مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية ،حتقيقـًا للهدف من تقريرها.
املادة :89

ُعدل البند (ب) من هذه املادة لو�ضع ال�ضوابط الالزمة لإعمال مبد�أ عدم جواز
م�ساءلة �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب عما يبدونه من �آراء و�أفكار يف املجل�س �أو
جلانه ،وذلك حتقيقـًا لرت�سيخ االلتزام باحرتام القيم واملبادئ و�أ�س�س العقيدة ووحدة
الأمة ،واالحرتام الواجب للملك ،وحماية حرمة احلياة اخلا�صة .فن�ص هذا البند
على �أنه «ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما
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يبديه يف املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار� ،إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س
ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة �أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه قذف يف احلياة
اخلا�صة لأي �شخ�ص كان».
املادة :90

جعلت هذه املادة ت�أجيل اجتماع املجل�س الوطني ب�أمر ملكي ،ليتفق ذلك مع كيفية
دعوة املجل�س �إىل االنعقاد للدورات العادية وغري العادية وف�ض هذه الدورات.
كما عدلت مدة الت�أجيل وجعلتها �شهرين ،مع عدم جواز مدها يف دور االنعقاد
الواحد �أكرث من مرة واحدة.
املادة :91

تن�سيقـًا مع ما �سبق بالن�سبة �إىل اال�ستجواب ،ن�صت الفقرة الثانية من هذه املادة على
عدم جواز �أن يكون ال�س�ؤال متعلقـًا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى الدرجة
الرابعة �أو بـ�أحد موكليه ،و�أعطت هذه املادة حق ال�س�ؤال لأع�ضاء كل من جمل�سي
ال�شورى والنواب لإتاحة فر�صة للمجل�سني.
املادة :92

فرقت هذه املادة بني حق �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب يف اقرتاح
تعديل الد�ستور وحقهم يف اقرتاح القوانني ،فا�شرتطت بالن�سبة �إىل الد�ستور �أن
يقدم االق�تراح من خم�سة ع�شر ع�ض ًوا على الأق��ل ،و�أباحت لكل ع�ضو احلق يف
اقرتاح القوانني .وهدف التعديل من هذه التفرقة �إىل م�سايرة االجتاهات الد�ستورية
املعا�صرة التي ترى �ضرورة تعديل الد�ستور ب�إجراءات تختلف عن �إجراءات تعديل
القوانني العادية .و�أ�ضافت املادة� :أنه يف حالة قبول املجل�س االقرتاح �أحاله �إىل
احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع تعديل للد�ستور �أو م�شروع قانون ،على �أن تقدم
احلكومة هذا امل�شروع �إىل جمل�س النواب يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي
تليها.
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املادة :93

�أم��ام �إلغاء الن�ص الذي كان يجعل رئي�س جمل�س ال��وزراء وال��وزراء �أع�ضاء يف
ال�سلطة الت�شريعية ،عدل ن�ص املادة ( )93ليعطي لهم احلق يف ح�ضور جل�سات
جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب.
املادة :99

�أ�ضيفت هذه املادة لتنظم حاالت �إ�سقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو
جمل�س النواب .وقد فرقت املادة بني حاالت �إ�سقاط الع�ضوية لفقد �أحد �شروطها
التي ن�ص عليها الد�ستور �أو قانون جمل�سي ال�شورى والنواب ،وحاالت �إ�سقاط
الع�ضوية كجزاء على فقد الثقة واالعتبار �أو الإخالل بواجبات الع�ضوية .و�ضمانـًا
ل�سالمة ا�ستخدام هذا احلق ،ا�شرتطت املادة �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية ب�أغلبية
ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي ينتمي �إليه الع�ضو .وملا كان تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
يتم ب�أمر ملكي� ،أ�صبح من ال�ضروري رفع القرار ال�صادر عن جمل�س ال�شـورى
ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أحـد �أع�ضائه �إىل امللك لإقراره ،وهو ما ن�صت عليه هذه املادة.

 -4املواد من ( 103 -101انعقاد اجمللس الوطني):

نظ ًرا �إىل �إمكان اخلالف يف وجهات النظر بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،مما
قد ي�ؤدي �أحيانـًا �إىل تعطيـل اتخاذ الـقرارات والإ�ضرار بامل�صلحـة العامة� ،أ�ضيفـت
املـواد من � 101إىل  103حـتى ي�سـهل حل اخلالفات ،التي ميكن �أن تن�ش�أ بني املجل�سني،
عن طريق املجل�س الوطني الذي يجمعهما.
املادة :101

�إذا كان الد�ستور املعدل قد ن�ص على بع�ض احلاالت التي جتب فيها دعوة املجل�س
جتد �أمور ال تدخل �ضمن هذه احلاالت ،مما يتطلب اجتماعه
الوطني �إىل االنعقاد ،فقد ُّ
ليتخذ املجل�سان قرا ًرا م�شرتكـًا ب�ش�أنها ،ولذلك قررت هذه املادة حق امللك يف دعوة
املجل�س الوطني كلما ر�أى ذلك� ،أو بناء على طلب رئي�س جمل�س الوزراء.
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املادة :102

تنظيمـًا لكيفية انعقاد املجل�س الوطني ،ن�صت هذه املادة على �أن يتوىل رئي�س جمل�س
ال�شورى رئا�سة جل�ساته ،ويف حالة غيابه تكون الرئا�سة لرئي�س جمل�س النواب ،ثم
للنائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى ،فالنائب الأول لرئي�س جمل�س النواب.
املادة :103

حددت هذه املادة الأغلبية التي يجب توافرها النعقاد املجل�س الوطني ،يف غري
احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور �أغلبية خا�صة ،ب�أنها �أغلبية �أع�ضاء كل جمل�س على
حدة ،حتى ت�ضمن توافر حد �أدنى من التمثيل لكل منهما ،كما حددت هذه املادة
�أي�ضـًا الأغلبية التي يلزم توافرها التخاذ القرار يف هذه احلاالت ب�أنها �أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين ماعدا الرئي�س ،وجعلت �صوت الرئي�س مرجحـًا عند ت�ساوي الأ�صوات.
ومقت�ضى ذلك �أن الرئي�س ال يعطي �صوته �إال يف حالة ت�ساوي الأ�صوات بالن�سبة �إىل
القرار املعرو�ض ،ويف هذه احلالة يعترب �صوته هو ال�صوت املرجح للموافقة �أو عدم
املوافقة.
ثالثـًا  -التعديالت األخرى التي وردت بالدستور:

بالإ�ضافـة �إىل ما �سبق ذكره من تعديالت رئي�سيـة ،فر�ضها ميثاق العمل الوطني حتت
عنوان «ا�ست�شرافات امل�ستقبل» ،ت�ضمن هذا الد�ستور بع�ض التعديالت التي تتفق مع
الأهداف التي وردت بامليثاق يف موا�ضع عديدة.
1.1التعديالت التي تهدف إىل التوسع يف احملافظة على املقومات
األساسية للمجتمع ،واحلقوق والواجبات العامة ،وحتقيق املزيد
من الدميقراطية:

حتقيقـًا ملـزيد من الدميقراطية ،وم�سايرة لالجتاهات ال�سيا�سية املعا�صرة ،وما تطالب
به الوثائق العاملية من �ضمانات حلقوق الإن�سان ،عدلت بع�ض الن�صو�ص على النحو
التايل:
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املادة :1

حر�ص البند (هـ) من هذه املادة على حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف امل�شاركة
يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح.
وحتى ال يحرم �أحد من املواطنني من مبا�شرة حق االنتخاب �أو الرت�شيح بدون وجه
حق ،ن�ص هذا البند على �أنه« :ال يجوز �أن يُ ْحرم �أحد املواطنني من حق االنتخاب
�أو الرت�شيح �إال وفقـًا للقانون» .ومقت�ضى هذا الن�ص �أن من حق امل�شرع �أن ي�صدر
قانونـًا يَ ْحرم فيه البع�ض من مبا�شرة حق االنتخاب �أو الرت�شيح لأ�سباب تتعلق بطبيعة
عملهم ،متى كان هذا العمل يتعار�ض مع مزاولة هذين احلقني �أو �أحدهما ،وهو �أمر
تقديري للم�شرع وفقـًا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
املادة :5

�أ�ضيف البند (ب) �إىل هذه امل��ادة ،لت�أكيد حر�ص الدولة على امل��ر�أة ،ومتكني
املر�أة من التوفيق بني واجباتها نحو �أ�سرتها وعملها يف املجتمع يف �إطار ال�شريعة
الإ�سالمية .ولذلك ن�ص هذا البند على �أن «تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املر�أة
نحو الأ�سرة ،وعملها يف املجتمع ،وم�ساواتها بالرجال يف ميادين احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية».
املادة :7

حر�صـًا من الد�ستور املعدل على ت�أكيد تنمية ال�شعور بالروح الوطنية عدل البند (ب)
من هذه املادة ،بحيث جعل العناية بالرتبية الوطنية �أم ًرا يجب �أن تهتم به الدولة يف
خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه .وات�ساقـًا مع مطالبة امليثاق ب�ضرورة ت�شجيع القطاع
اخلا�ص يف املجال التعليمي� ،سمح البند (ج) للأفراد والهيئات ب�إن�شاء اجلامعات
اخلا�صة� ،إىل جوار املدار�س اخلا�صة التي كان من�صو�صـًا عليها يف الد�ستور قبل
تعديله.
املادة :9

�أعطى امليثاق عناية خا�صة ل�صيانة البيئة ،وطالب بو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلمايتها
واتخاذ جميع الإجراءات والتدابري الت�شريعية املنا�سبة للحد من التلوث ،ولذلك
�أ�ضيف البند (ح) �إىل املادة ( ،)9لكي تلتزم الدولة باتخاذ التدابري الالزمة ل�صيانة
البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.
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املادة :10

ملا كانت البحرين ع�ض ًوا يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي �إىل جوار ع�ضويتها
يف جامعة الدول العربية ،حر�صت املادة ( ،)10تنفيذ ًا ملا ورد يف امليثاق ،على ت�أكيد
التعاون بني مملكة البحرين وبني الدول العربية ب�صفة عامة ودول اخلليج العربي ب�صفة
خا�صة ،فن�ص البند (ب) من املادة ( )10على �أن «تعمل الدولة على حتقيق الوحـدة
االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لـدول اخلليج العربية ودول اجلامعة العربية ،وكل
ما ي�ؤدي �إىل التقارب والتعاون والت�آزر والتعا�ضد فيما بينها».
املادة :13

عـدل البـند (ب) مـن هـذه املـادة ليكـون الـن�ص «تكفل الدولـة توفري فـر�ص العـمل»،
بـدال مـن «تكفل الدولة توفري العمل» ،لي�صبح االلتزام الواقع على الدولة التزامـًا
حمد ًدا ووا�ضحـًا.
املادة :17

رغبة يف امل�ساواة بني املتمتعني باجلن�سية البحرينية� ،سواء كان ذلك ب�صفة �أ�صلية �أو
عن طريق التجن�س ،وهو ما ميثل حتقيقـًا لالجتاهات العاملية يف هذا ال�ش�أن ،ويتفق
مع روح امليثاق ،وي�ؤكد احت�ضان البحرين لأبنائها جميعـًا دون تفرقة بينهم ،عدل
البند (�أ) من هذه املادة ،والذي كان يق�صر عدم جواز �إ�سقاط اجلن�سية على من
يتمتع بها ب�صفة �أ�صلية ،و�أ�صبح هذا احلظر �شامال كل من يتمتع باجلن�سية البحرينية؛
ولذلك ورد الن�ص على النحو التايل «اجلن�سية البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز
�إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها
القانون» .وات�ساقـًا مع هذا االجتاه ،حذف البند (ب) من هذه املادة ،والذي كان
يجيز �سحب اجلن�سية من املتجن�س ،وذلك لكي ي�صبح احلكم واحدً ا جلميع املتمتعني
باجلن�سية البحرينية.
املواد  23و 24و:27

�أ�شار امليثاق �إىل �أن العامل اليوم قد �أ�صبح قرية �صغرية ،ت�سيطر عليه النه�ضة
التكنولوجية الهائلة والثورة املعلوماتية الهادرة ،وقد تتناق�ض الأفكار التي ترتتب
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على هذه النه�ضة مع االعتبارات الإن�سانية والقيم الأخالقية .ورغبة يف حتقيق
التالزم بني �آف��اق التقدم يف ع�صر العوملة والأ�س�س الدينية واخللقية التي يقوم
عليها جمتمع البحرين ،عدلت هذه املواد لرتبط بني حرية الر�أي والبحث العلمي
وال�صحافة والطباعة والن�شر وتكوين اجلمعيات والنقابات وبني �ضرورة املحافظة
على �أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب.
املادة :26

�أمام التقدم العلمي الذي �سيطرت فيه الثورة املعلوماتية والأجهزة الإلكرتونية
احلديثة على املجتمعات املعا�صرة ،ونظ ًرا �إىل ما ميثله ذلك من خطورة على حرمة
احلياة اخلا�صة للمواطنني ،عدلت هذه املادة لت�ضيف �إىل و�سائل حماية احلياة اخلا�صة
عدم جواز مراقبة املرا�سالت الإلكرتونية �إال ب�ضوابط معينة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
املرا�سالت الربيدية والربقية والهاتفية.
املادة :28

حتقيقـًا لتقرير احلرية للمواطنني يف اجتماعاتهم اخلا�صة� ،أكد البند (�أ) من هذه املادة،
�أن االجتماع اخلا�ص حق للأفراد ،دون حاجة �إىل �إذن �أو �إخطار �سابق.
املادة :30

حر�صا على �أهمية الدفاع عن �سالمة الوطن ،ن�صت الفقرة (�أ) من هذه املادة ،على
�أن الدفاع واجب مقد�س على كل مواطن.
 -2احملكمة الدستورية:

ن�صت املادة ( )103من الد�ستور قبل تعديله على �أن يعني القانون اجلهة الق�ضائية
التي تخت�ص بالف�صل يف املنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واللوائح .و�أمام
�أهمية الرقابة على د�ستورية القوانني ،باعتبارها �أهم ال�ضمانات التي تكفل ح�سن نفاذ
الد�ستور وعدم االعتداء على �أحكامه� ،أكد امليثاق �ضرورة تعيني هذه اجلهة .و�إذا
كان ن�ص املادة ( )103امل�شار �إليه قد ترك للقانون حتديد نوع اجلهة التي يوكل �إليها
�أمر هذه الرقابة ،ف�إن ذلك يعطي القانون احلق يف اختيار التحديد الذي يراه لها ،وقد
يرى �أن تكون هذه اجلهة جمرد دائرة من دوائر حمكمة التمييز �أو �أن تكون حمكمة
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خا�صة تن�ش�أ م�ستقلة عن املحاكم الق�ضائية القائمة .ورغبة يف ا�ستقرار و�ضع الرقابة
على د�ستورية القانون� ،آثر التعديل الد�ستوري �أن يت�ضمن ن�ص الد�ستور ذاته حتديد
هذه اجلهة و�إي�ضاح املبادئ التي حتكم تنظيمها ،بحيث يرتك للقانون الذي �سي�صدر
ب�ش�أنها و�ضع التف�صيالت التي حتكم عملها يف �إطـار ما ورد بالن�ص الد�ستوري.
ولذلك ن�صت امل��ادة ( )106على �أن «تن�ش�أ حمكمة د�ستورية ،من رئي�س و�ستة
�أع�ضاء يعينون ب�أمر ملكي ملدة يحددها القانون ،وتخت�ص مبراقبة د�ستورية القوانني
واللوائح .وقد ف�ضل هذا الن�ص �أن يعهد بالرقابة �إىل حمكمة د�ستورية متخ�ص�صة
تن�ش�أ لهذا الغر�ض ،لأن و�ضع املحكمة الد�ستورية خارج نطاق ال�س ّلم الق�ضائي من
�ش�أنه �أن يق�ضي على كثري من امل�شاكل التي يثريها تعر�ض ال�سلطة الق�ضائية العادية
لأعمال ال�سلطة الت�شريعية ،كما ي�سمح ب�أن ي�ضم ت�شكيل هذه املحكمة � -إىل جوار
الق�ضاة  -بع�ض رجال القـانون ليتحقق الهدف من �إن�شائها ،ويتـفق مع وظيفتها.
وحر�صـًا علـى ا�ستقالل املحكمة قررت املادة املذكورة �أن �أع�ضاءها غري قابلني للعزل
مدة ع�ضويتهم ،بحيث يقت�صر قانون �إن�شائها على و�ضع القواعد الالزمة لإعمال
هذه ال�ضمانة.
ونظ ًرا �إىل �أن القاعدة املقررة هي� :أن الطعن بعدم د�ستورية قانون ال مينع من تطبيقه
�إىل �أن تق�ضي املحكمة بعدم د�ستوريته ،مما ي�ؤدي �إىل �أن ي�ستمر نفاذ القانون املخالف
للد�ستور فرتة قد تطول �أو تق�صر وهو النقد الذي يوجه �إىل الرقابة الالحقة على
د�ستورية القوانني فقد حر�ص الن�ص على تاليف هذا الق�صور ،ب�أن �أعطى للملك
احلق يف �أن يحيل �إىل املحكمة ما يراه من م�شروعات القوانني التي يوافق عليها
جمل�سا ال�شورى والنواب قبل �أن ي�صدرها ،لتقرر مدى مطابقتها للد�ستور ،بحيث
�إذا ر�أت املحكمة �أن القانون غري مطابق للد�ستور امتنع على امللك �إ�صداره� ،أما �إذا
ر�أت �أنه مطابق للد�ستور ،ف�إن ذلك يعطي احلق للملك يف �إ�صداره .وال تنفي هذه
املوافقة حق امللك يف رد القانون �إىل املجل�سني لإعادة النظر فيه لأ�سباب �أخرى
يقدرها ال تتعلق مبطابقته للد�ستور �أو عدم مطابقته له .وقد حر�ص الن�ص على �أن
يو�ضح �أن التقرير ال�صادر من املحكمة يف هذه احلالة ملزم جلميع �سلطات الدولة
وللكافة ،ليمنع بذلك �إعادة الطعن يف القانون بعد �صدوره ل�سابقة الف�صل يف ذلك.
ولكي ال يثور خالف حول �أثر احلكم ال�صادر من املحكمة الد�ستورية بعدم د�ستورية
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قانون �أو الئحة من حيث ال�سريان الزمني لهذا احلكم ،ن�صت هذه املادة على �أن
«يكون للحكم ال�صادر بعدم د�ستورية ن�ص يف قانون �أو الئحة �أثر مبا�شر ،ما مل حتدد
املحكمة لذلك تاريخـًا الحقـًا ،ف�إذا كان احلكم بعدم الد�ستورية متعلقـًا بن�ص جنائي
تـُعترب الأحكام التي �صدرت بالإدانة ا�ستنا ًدا �إىل ذلك الن�ص ك�أن مل تكن».
ومقت�ضى هذا الن�ص �أن ما �صدر من ت�صرفات �أو ق��رارات تنفيذ ً ا للقانون الذي
حكم بعدم د�ستوريته يظل قائمـًا حتى تاريخ ن�شر هذا احلكم يف اجلريدة الر�سمية
�أو التاريخ الالحق الذي حددته املحكمة ل�سريانه ،وال ي�ؤثر ذلك على حق من دفع
بعدم الد�ستورية يف اال�ستفادة من احلكم ال�صادر بعدم د�ستورية القانون يف دعواه
املو�ضوعية.
وقد ا�ستثنى الن�ص من قاعدة الأثر املبا�شر للحكم ،الأحكام اجلنائية التي تكون قد
�صدرت بالإدانة ا�ستنا ًدا �إىل القانون الذي قـُ�ضي بعدم د�ستوريته ،واعترب هذه
الأحكام ك�أن مل تكن ،بحيث يلغى تلقائيـًا ما ترتب عليها من �آثار .و�إذا كان الن�ص
قد اقت�صر على ذكر الأحكام اجلنائية التي �صدرت ،ف�إنه من باب �أوىل ي�سري ذات
احلكم على كل الدعاوى التي مل يكن قد �صدر حكم فيها عند �صدور حكم املحكمة
الد�ستورية� ،إذ تعترب هذه الدعاوى ك�أن مل تكن.
 -3الشئون املالية:

�إذا كانت الوظيفة املالية هي ال�سبب التاريخي لن�ش�أة النظام النيابي ،ف�إن االجتاهات
الد�ستورية املعا�صرة قد ترتب عليها تطور ملحوظ فيما يتعلق ب�سلطة الربملان يف
الت�شريعات املالية .وملا كان امليثاق قد وجه �إىل م�سايرة االجتاهات العاملية ،حر�صت
التعديالت الد�ستورية على م�سايرة ما يتفق من هذه االجتاهات مع الظروف اخلا�صة
مبملكة البحرين ،وظهر ذلك يف تعديل املواد التالية:
املادة :109

نظ ًرا �إىل ما ي�صاحب �إعداد امليزانية من دقة وتعقيدات يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن
االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة ا�شرتطت موافقة احلكومة على �أي تعديل يتم اقرتاحه
ب�ش�أنها من �أع�ضاء الربملان .و�س ًريا مع هذه االجتاهات �أ�ضاف البند (ب) من املادة
( )109عبارة «ويجوز �إدخال �أي تعديل على امليزانية مبوافقة احلكومة».
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ونتيجة ل�ضخامة امل�شروعات التي تقوم بها الدولة يف الوقت احلا�ضر مما ال يكفي معه
�أحيانـًا ما يقدر لها يف امليزانية �إذا �أعدت ل�سنة واحـدة� ،أ�ضاف البند (ج) من هذه
املادة مبد�أ جواز �إعداد امليزانية لأكرث من �سنة مالية ،متفقـًا يف ذلك مع ما يجري عليه
العمل يف �إعداد امليزانية حاليـًا.
وقد حذفت من هذه املادة عبارة «و�إذا �أقر املجل�س الوطني بع�ض �أبواب امليزانية
اجلديدة يعمل بتلك الأبواب» ،التي كان من�صو�صـًا عليها يف البند (هـ) من املادة
( )90قبل تعديلها ،ال�ستحالة تطبيق هذا املبد�أ يف ظل نظام املجل�سني .فامليزانية
تعر�ض �أوال على جمل�س النواب الذي يحيلها �إىل جمل�س ال�شـورى بعـد �أن يبدي
ر�أيـه فيها �شاملة جميع ما ورد بها ،وذلك ليقـرر جمل�س ال�شورى ما يراه ب�ش�أنها.
ومقت�ضى ذلك �أنه ال يجوز �أن يعر�ض على جمل�س ال�شورى بع�ض �أبواب امليزانية
دون البع�ض الآخر ،مما ال ي�سمح مبوافقة جمل�سي ال�شورى والنواب على جزء من
امليزانية ميكن العمل به م�ستقال.
كما حذفت من املادة ( )110عبارة «وكذلك نقل �أي مبلغ من باب �إىل �آخر من
�أبواب امليزانية» التي كان من�صو�صـًا عليها يف املادة ( )91قبل تعديلها ،وذلك لأن
تبويب امليزانية قد تطور يف الوقت احلايل ،كما ميكن �أن يتطور يف امل�ستقبل ،مما
قد يلغي فكرة الأبواب يف امليزانية ،وي�ؤدي �إىل �إمكان تق�سيمها على �أ�س�س �أخرى
جديدة.
املادة :116

عدلت هذه املادة لتحقيق اال�ستقالل الكامل لديوان الرقابة املالية ،وذلك بعدم الن�ص
على اجلهة التي يتم �إحلاقه بها ،مما يتيح للقانون الذي ي�صدر ب�إن�شائه اختيار الو�سيلة
التي يتحقق بها هذا اال�ستقالل .وقد يكون ذلك ب�إحلاق الديوان بامللك مبا�شرة،
باعتباره ر�أ�س الدولة واحلكم بني �سلطاتها ،وهو ما ي�ؤدي �إىل زيادة فاعلية الديوان،
و�إعطاء العاملني به قوة يف حتقيق الرقابة املالية الفعالة على �أجهزة الدولة املختلفة.
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 -4األحكام العامة واخلتامية:

بـالإ�ضافـة �إىل ما مت تعديـله يف نـطاق هذه الأحكام ،للأخذ بـت�سمية «املـلك» وت�سمـيـة
«جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب»� ،أ�ضاف البند (ج) من املادة ( )120حكمـًا
جديدً ا ،كما ُعدِّ ل البند (ب) من املادة ( ،)121وكذلك املادتان ( 123و)125
حتقيقـًا ملا يتطلبه املنطق وملا ورد يف امليثاق من مبادئ.
املادة :120

�أ�ضاف البند (ج) من هذه املادة �إىل املو�ضوعات التي ال يجوز اقرتاح تعديلها يف
الد�ستور ،والتي كان من�صو�صـًا عليها يف البند (ج) من املادة ( )104قبل تعديله،
املو�ضوعات اجلديدة التي ن�ص عليها ميثاق العمل الوطني ،فمنع اقرتاح تعديل
النظام امللكي ونظام املجل�سني.
املادة :121

ت�صدر عادة يف الفرتة التي ت�سبق قيام نظام د�ستوري يف الدولة� ،أو يف الفرتة التي
تقع بني تعطيل احلياة النيابية وعودتها ،قوانني ومرا�سيم ولوائح و�أوامر وقرارات،
ين�ش�أ عنها مراكز قانونية وحقوق مكت�سبة للأفراد يجب حمايتها واحلفاظ عليها.
ولذلك ن�ص البند (ب) من املادة ( )105من د�ستور �سنة  ،1973على �سريان كل
ما قررته هذه القوانني واملرا�سيم بقوانني واملرا�سيم واللوائح والأوامر والقرارات
والإعالنات املعمول بها عند العمل بهذا الد�ستور ،ما مل يعدل �أو يلغ وفقـًا للنظام
املقرر يف هذا الد�ستور .ولو ظل الن�ص على ما هو عليه ،و�أخذ الد�ستور املعدل
بعبارة «عند العمل بهذا الد�ستور» التي كانت تت�ضمنها املادة ( )105امل�شار �إليها،
ف�إنها �ستعني من الناحية القانونية تاريخ ن�شر هذا الد�ستور ،كما ورد يف املـادة
( )125منه .وال يتفق هذا املعنى مع الواقع العملي ،حيث يحتاج نفاذ التعديالت
الد�ستورية التي متت �إىل �إ�صدار بع�ض القوانني التي ال ينفذ الد�ستور �إال ب�صدورها،
مثل القوانني اخلا�صة بتنظيم جمل�سي ال�شورى والنواب ،وقانون مبا�شرة احلقوق
ال�سيا�سية ،وقانون الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،وقانون الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب .وهي قوانني ال يجوز من الناحية الد�ستورية �إ�صدارها �إال بعد
�صدور الد�ستور ال�ستنادها �إىل ما �سريد فيه من �أحكام ب�ش�أنها.
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و�أم��ام ذلك كان من ال�ضروري تعديل عبارة «عند العمل بالد�ستور» �إىل عبارة
«املعمول به قبل �أول اجتمـاع يعقده املجل�س الوطني» ،ليدخل يف �إطار ما ورد يف
هذه املادة كل ما �سي�صدر من قواعد قانونية يف الفرتة الواقعة بني ن�شر الد�ستور
واجتماع املجل�س الوطني ،بالإ�ضافة �إىل ما �سبق �صدوره قبل تعديل الد�ستور .ومن
املقرر �أن القوانني التي �صدرت من قبل �أو التي �ست�صدر خالل هذه الفرتة ،هي
قوانني �صادرة �أثناء تعطيل احلياة الربملانية من الناحية الواقعية لعدم وجود جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب .وبالتايل ال تزول قوتها القانونية عند بدء احلياة الربملانية،
بل تعترب قوانني قائمة ما مل يلغها الربملان بقوانني �أخرى ،وذلك لأنها ال تخ�ضع حلكم
املادة ( )38التي ال ت�سري بداهة �إال عند قيام احلياة النيابية ،كما �سبق �إي�ضاحه عند
تف�سري هذه املادة.
وقد حر�صت املادة ( )121على �أن ت�ضيف �إىل ما ذكره البند (ب) من املادة ()105
�صو ًرا �أخ��رى كاملر�سوم بقانون والإعالنات ،لكي ي�شملها الن�ص ،حتى ال يثور
اخلالف ب�ش�أنها عند تطبيقه .و�إذا كان لفظ مر�سوم قد ورد عا ّمـًا ،ف�إنه يق�صد به يف
هذه املادة جميع املرا�سيم التي ورد الن�ص عليها يف الد�ستور �أيـّـًا كان الو�صف الذي
و�صفت به.
املادة :123

ُعدلت هذه املادة نتيجة ملا ورد من تعديل على البند (ب) من املادة ( ،)36والذي
�أ�ضاف حالة ال�سالمة الوطنية �إىل حالة الأحكام العرفية.

وحتقيقـًا ملا هدفت �إليه هذه الإ�ضافة ،ن�صت املادة ( )123على �أنه ال يجوز تعطيل �أي
حكم من �أحكام الد�ستور �إال �أثناء الأحكام العرفية ،ومعنى ذلك �أنه عند �إعالن حالة
ال�سالمة الوطنية ال يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام الد�ستور ب�أي حال من الأحوال.
كما �أنه ال يجوز تعطيل انعقاد جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو امل�سا�س بح�صانة
�أع�ضاء كل منهما� ،سواء كان ذلك �أثناء �إعالن الأحكام العرفية �أو �أثناء �إعالن حالة
ال�سالمة الوطنية.

121

املادة :125

ن�صت هذه املادة على ن�شر الد�ستور املعدل ،وحددت تاريخ العمل به ،وقد حر�صت
املادة على ذكر عبارة «الد�ستور املعدل» حتى تو�ضح �أن هذا الد�ستور الذي �أ�صدره
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ،تنفيذ ًا للإرادة ال�شعبية التي وافقت على
امليثاق ،يت�ضمن ن�صو�ص د�ستور �سنة  1973التي مل يجر عليها التعديل ،وكذلك
الن�صو�ص التي مت تعديلها ،لتجمعها كلها وثيقة واح��دة تعرب عن د�ستور مملكة
البحرين.
وتعترب املقدمـة التي �سبقت ن�صو�ص هذا الد�ستور املعدل جز ًءا ال يتجز�أ منه ،ت�سري
عليها �أحكامه� ،سواء من ناحية قيمتها القانونية �أو من حيث طريقة تعديلها.
كما تعترب الإي�ضاحات التي ت�ضمنتها هذه املذكرة التف�سريية املرجع يف تف�سري ن�صو�ص
هذا الد�ستور وما ورد به من �أحكام ،وذلك �إعماال ملا ورد يف مقدمة الد�ستور.
واهلل ويل التوفيق
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نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وافق كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب على التعديالت الد�ستورية الآتي
ن�صها ،وقد �صدقنا عليها و�أ�صدرناها:
املادة األوىل

ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( 42البند ج) و( )52و( )53و( 57البند �أ) و( )59و()65
و( 67البنود ب ،ج ،د) و( )68و( )83و( )85و( )86و( )88و( 91الفقرة
الأوىل) و( 92البند �أ) و( )102و( )103و( 109البندين ب ،ج) و( )115و(120
البند �أ) من الد�ستور الن�صو�ص الآتية:
مادة ( )42البند(ج):

ج .للملك �أن يحل جمل�س النواب مبر�سوم تبني فيه �أ�سباب احلل ،وذلك بعد �أخذ
ر�أي رئي�سي جمل�سي ال�شورى والنواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،وال يجوز
حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى.
مادة (:)52

يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني ع�ض ًوا يعينون ب�أمر ملكي ،وذلك وف ًقا للإجراءات
وال�ضوابط والطريقة التي حتدد ب�أمر ملكي.
مادة (:)53

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن يكون بحرين ًيا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب
اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على الأقل ،وغري حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء
من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط
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�أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمت ًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية،
و�أن يكون ا�سمه مدرجا يف �أحد جداول االنتخاب ،و�أال تقل �سنه يوم التعيني عن
خم�س وثالثني �سنة ميالدية كاملة ،و�أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا
خدمات جليلة للوطن.
مادة ( )57البند (أ):

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س النواب:
�أ� .أن يكون بحرين ًيا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات
على الأقل ،وغري حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى
الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته
البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمت ًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�أن يكون ا�سمه
مدرجا يف �أحد جداول االنتخاب.
ً
مادة (:)59

�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية مدته ،لأي �سبب من الأ�سباب،
ينتخب بدله خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو ،وتكون مدة الع�ضو
اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
و�إذا كان اخللو ب�سبب ا�ستقالة الع�ضو فال يجوز له الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل
الف�صل الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته.
و�إذا وقع اخللو يف خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي
للمجل�س فال يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
مادة (:)65

يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء من جمل�س النواب على الأقل �أن يوجه
�إىل �أي من الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاته.
ويتم �إجراء اال�ستجواب وف ًقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب.
125

وجترى مناق�شة اال�ستجواب يف املجل�س مامل يقرر �أغلبية �أع�ضائه مناق�شته يف اللجنة
املخت�صة ،وذلك بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقدميه ،ما مل يطلب الوزير تعجيل
هذه املناق�شة.
ويجوز �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب
وف ًقا لأحكام املادة ( )66من هذا الد�ستور.
مادة ( )67البنود (ب ،ج ،د):

ب� .إذا تقدم ع�شرة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب بطلب م�سبب بعدم
�إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،ووافق �أغلبية �أع�ضاء املجل�س على
ذلك� ،أحيل الطلب �إىل مكتب املجل�س لبحثه و�إحالته �إىل املجل�س خالل مدة ال
تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
ج .ال يجوز ملجل�س النواب �أن ي�صدر قراره يف مو�ضوع عدم �إمكان التعاون مع
رئي�س جمل�س الوزراء قبل �سبعة �أيام من تاريخ �إحالته �إليه من مكتب املجل�س.

د� .إذا �أقر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س
الوزراء ،رفع الأمر �إىل امللك للبت فيه ،ب�إعفاء رئي�س جمل�س الوزراء وتعيني
وزارة جديدة� ،أو بحل جمل�س النواب.
مادة (:)68

�أ) ملجل�س النواب �إبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة ،وعلى احلكومة
�أن ترد على املجل�س كتابة خالل �ستة �أ�شهر ،و�إن تعذر الأخذ بها وجب �أن تبني
الأ�سباب.

ب) يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب،
طرح مو�ضوع عام للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه ،وتبادل الر�أي
ب�صدده ،وف ًقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمجل�س.
ويدرج مكتب املجل�س طلب املناق�شة العامة يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية
لتقدميه ،ليبت فيه املجل�س دون مناق�شة.
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مادة (:)83

�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحيله رئي�س
جمل�س النواب خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل
امللك.
مادة (:)85

�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع �أي قانون مرتني ،يجتمع املجل�س الوطني برئا�سة
رئي�س جمل�س النواب لبحث املواد املختلف عليها ،وي�شرتط لقبول امل�شروع �أن
ي�صدر قرار املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعندما يُرف�ض امل�شروع
بهذه ال�صورة ،ال يقدم مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني يف الدورة ذاتها.
مادة (:)86

يف جميع احلاالت التي تتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س
النواب ب�إحالته خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل
امللك.
مادة (:)88

يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى �أو
�إحدى جلانهما عن مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف
ذلك ،ويناق�ش املجل�س �أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�ش�أنه.
مادة ( )91الفقرة األوىل:

لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح
الأمور الداخلة يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على
الإجابة ،ف�إن �أ�ضاف الوزير جديدً ا جتدد حق الع�ضو يف التعقيب.
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مادة ( )92البند (أ):

�أ) خلم�سة ع�شر ع�ض ًوا من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب حق طلب اقرتاح
تعديل الد�ستور ،ولأي من �أع�ضاء املجل�سني حق اقرتاح القوانني ،ويحال كل
قدم فيه االقرتاح لإبداء الر�أي،
اقرتاح �إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي ّ
ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع
تعديل للد�ستور �أو م�شروع قانون ،وتقدميه �إىل جمل�س النواب خالل �ستة �أ�شهر
على الأكرث من تاريخ �إحالته �إليها.
مادة (:)102

يتوىل رئي�س جمل�س النواب رئا�سة اجتماع املجل�س الوطني ،وعند غيابه يتوىل ذلك
رئي�س جمل�س ال�شورى ،ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب ،ثم النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال�شورى.
مادة (:)103

يف غري احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور �أغلبية خا�صة ،ال تعترب جل�سات املجل�س
الوطني قانونية �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل من املجل�سني على حدة ،و�إذا مل يكتمل
ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س �صحيحا ،على �أال يقل
عدد احلا�ضرين من كل جمل�س عن ربع �أع�ضائه .وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
مادة ( )109البندان (ب ،ج):

ب) تعد احلكومة م�شروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإي ��رادات الدولة
وم�صروفاتها ،وتقدمه �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب قبل انتهاء ال�سنة املالية
ب�شهرين على الأقل .وبعد تقدمي امل�شروع جتتمع اللجنتان املخت�صتان بال�شئون
املالية لكل من املجل�سني يف اجتماع م�شرتك ملناق�شته مع احلكومة ،وتقدم كل
ً
منف�صل �إىل املجل�س الذي تتبعه ،ويعر�ض
جلنة بعد انتهاء املناق�شات تقري ًرا
م�شروع القانون على جمل�س النواب ملناق�شته و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى
للنظر فيه وفق �أحكام الد�ستور ،ويجوز �إدخال �أي تعديل على م�شروع قانون
امليزانية باالتفاق مع احلكومة.
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ج) تكون مناق�شة م�شروع قانون امليزانية على �أ�سا�س التبويب الوارد فيها ،ويجوز
�إعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأكرث ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إيراد من
الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون.
مادة (:)115

تقدم احلكومة �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب ،برفقة م�شروع امليزانية ال�سنوية ،بيانًا
عن احلالة املالية واالقت�صادية للدولة ،وعن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية
املعمول بها ،وما لذلك كله من �آثار على م�شروع امليزانية اجلديدة.
مادة ( )120البند (أ):

�أ) ي�شرتط لتعديل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س
ي�صدق امللك على التعديل ،وذلك ا�ستثناء من حكم املادة (35
النواب ،و�أن ِّ
بنود ب ،ج ،د) من هذا الد�ستور .ف�إذا مل يوافق �أي من املجل�سني على مبد�أ
التعديل �أو على الن�ص املقرتح تعديله ،يجتمع املجل�س الوطني بح�ضور ثلثي
�أع�ضائه لبحث م�شروع التعديل ،وي�شرتط لإقرار م�شروع التعديل موافقة ثلثي
�أع�ضاء املجل�س.
املادة الثانية

ت�ضاف فقرة جديدة �إىل املادة ( )46من الد�ستور ،ن�صها الآتي:
مادة ( )46فقرة جديدة:

ويقدم رئي�س جمل�س ال��وزراء برنامج احلكومة خالل ثالثني يو ًما من �أداء اليمني
الد�ستورية �إىل جمل�س النواب� ،أو يف �أول اجتماع له �إذا كان غائ ًبا .و�إذا مل يقر
املجل�س هذا الربنامج خالل ثالثني يو ًما ب�أغلبية �أع�ضائه تقوم احلكومة ب�إعادة تقدميه
�إىل املجل�س بعد �إجراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وع�شرين يو ًما من تاريخ
رف�ض املجل�س له ،ف�إذا �أ�صر جمل�س النواب على رف�ض الربنامج للمرة الثانية خالل
فرتة ال تتجاوز واحد وع�شرين يو ًما ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه قبل امللك ا�ستقالة الوزارة.
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و�إذا مل يقر املجل�س برنامج الوزارة اجلديدة بذات الإجراءات واملدد ال�سابقة ،كان
للملك �أن يحل املجل�س �أو يقبل ا�ستقالة الوزارة ويعني وزارة جديدة ،ويجب على
املجل�س �أن ي�صدر قرا ًرا بقبول برنامج احلكومة �أو رف�ضه خالل املدد املن�صو�ص
عد ذلك ً
قبول
عليها ،ف�إذا م�ضت �إحدى هذه املدد دون �صدور قرار من املجل�س َّ
للربنامج.
املادة الثالثة

تن�شر هذه التعديالت الد�ستورية يف اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل بها من تاريخ ن�شرها.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مقدمة:

ن�ص الد�ستور يف الفقرة (�أ) من امل��ادة ( )35على حق امللك يف اق�تراح تعديل
الد�ستور ،كما �أعطى هذا احلق خلم�سة ع�شر ع�ض ًوا من جمل�س ال�شورى �أو من جمل�س
النواب ،على �أن يت�ضمن اقرتاح التعديل حتديد املواد املطلوب حذفها �أو �إ�ضافتها �أو
تغيري �أحكامها مع بيان املربرات الداعية لذلك .وي�شرتط لإقرار التعديل موافقة ثلثي
�أع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى والنواب وت�صديق امللك الذي يعترب ت�صدي ًقا حا�س ًما
ً
و�شرطا الز ًما لإقراره ال ي�ستطيع املجل�س الوطني جتاوزه .ولقد حظر البند (ج) من
املادة ( )120اقرتاح تعديل املادة الثانية من الد�ستور والنظام امللكي ومبد�أ احلكم
الوراثي ونظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة املقررة يف الد�ستور.
ونتيجة للتطورات ال�سيا�سية التي مرت بها الدولة يف هذه املرحلة ،و�أمام الرغبة
امللكية يف حتقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا يحقق لها مزيدً ا من
الدميقراطية ال�سليمة التي تتفق مع الأ�س�س الدميقراطية التي يتجه �إليها العامل يف
الوقت احلا�ضر ،فقد متت الدعوة حلوار للتوافق الوطني لدرا�سة التطورات التي مير
بها املجتمع واقرتاح املبادئ العامة التي ت�سجل �أ�صول تطوره من النواحي ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية.
ولقد �أ�سفر حوار التوافق الوطني عن املرئيات التي يراها لتحقيق �أهدافه ،واحتلت
ق�ضية الإ�صالح الد�ستوري �أولوية متقدمة يف هذه املرئيات التي طرحت لتعديل
وا�ضحا لنظام �سيا�سي يقوم
الد�ستور ،انطال ًقا من الد�ستور القائم الذي ي�ضع �إطا ًرا
ً
على الف�صل بني ال�سلطات ،ويكفل حرية االعتقاد والتعبري واالنتخاب ،ويرعى يف
عناية كبرية حقوق الإن�سان ،ويقوم على تعدد اجلمعيات ال�سيا�سية واحلق يف تكوين
النقابات واجلمعيات ،و�ضمان حرية ال�صحافة والإعالم .وذلك كله يف �إطار ما ورد
يف ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تت�ضمن عد ًدا من الثوابت الوطنية التي ال
يجوز امل�سا�س بها �أو تعديلها ،بحيث يقت�صر التعديل على غري هذه الثوابت �سواء
تعلقت بال�سلطة التنفيذية �أو ال�سلطة الت�شريعية دون خمالفة �أو خروج على ما قرره
امليثاق من �ضوابط وا�ضحة.
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وتخل�ص الثوابت الوطنية التي �أكد عليها امليثاق يف :ت�أكيد ال�صفة العقدية التي و�ضع
بها الد�ستور بحيث ال يجوز تعديله �إال ب�إرادة م�شرتكة من ال�شعب وامللك وهو ما
يعطي احلق للملك وال�سلطة الت�شريعية يف اقرتاح �إجراء التعديالت الالزمة وفقا
للإجراءات التي ن�ص عليها الد�ستور .و�أي�ضا يف الأخذ بنظام املجل�سني النيابيني
بحيث ال يجوز �أن يت�ضمن التعديل الأخذ بنظام املجل�س الواحد ،و�إن جاز له  -مبا ال
خروجا �أو خمالفة لل�ضوابط الوا�ضحة التي ت�ضمنها امليثاق � -إعادة النظر يف
يت�ضمن
ً
�صالحيات جمل�س النواب و�إمكان زيادة اخت�صا�صاته الرقابية ،و�إعادة تنظيم العالقة
بني ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها وال�سلطة التنفيذية مبا يحقق مزيدً ا من التوازن بينهما
ويعظم دور جمل�س النواب يف الرقابة وامل�ساءلة ،والأخذ مبزيد من املظاهر الربملانية
التي �سبق �أن دعمها الد�ستور القائم �إىل جوار املظاهر الرئا�سية التي ن�ص عليها.
وتعر�ض هذه املذكرة التف�سريية الأهداف التي قامت عليها التعديالت الد�ستورية،
واملواد التي مت تعديلها لتحقيق هذه الأهداف .ويعترب ما ورد يف هذه املذكرة من
�أهداف و�إي�ضاحات للمواد املعدلة ً
معدل ملا ورد يف املذكرة التف�سريية للد�ستور
القائم.
الفرع األول
األهداف التي قامت عليها التعديالت الدستورية

�أمام الرغبة امللكية يف حتقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا
يحقق مزيدً ا من الدميقراطية ويف �إطار ما انتهى �إليه حوار التوافق الوطني ،فلقد
طلب امللك وفقا لأحكام املادة (�/35أ) �إجراء تعديل على الد�ستور القائم .ومتثلت
الأهداف التي قامت عليها هذه التعديالت فيما يلي:
أو ًلا :زيادة مظاهر النظام الربملاين يف نظام احلكم:

وفقا ملا ورد يف الد�ستور القائم ومذكرته التف�سريية وما يتفق مع املبادئ التي ت�ضمنها
امليثاق ف�إن النظام الذي ت�أخذ به مملكة البحرين نظام خمتلط يقف ً
و�سطا بني النظامني
الربملاين والرئا�سي ،ترتكز امل�شروعية فيه على الإرادة ال�سيا�سية التي يتم التعبري عنها
باالقرتاع العام من خالل االنتخابات الربملانية واال�ستفتاءات التي يلج�أ �إليها امللك يف
القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد العليا ،و�أن التعديالت الد�ستورية
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ال تهدف �إىل الأخذ بنظام برملاين مطلق ،و�إمنا �إىل الأخذ مبزيد من املظاهر الربملانية،
وذلك يف �إطار ما ورد يف امليثاق حتت عنوان نظام احلكم من �أن «( ...امللك) هو
ر�أ�س الدولة ،وذاته م�صونة ال مت�س ،وهو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو رمز
ا�ستقالل البالد ،والركيزة الأ�سا�سية التي يرتكز عليها نظام احلكم يف دولة البحرين.
ويبا�شر (امللك) �سلطاته بوا�سطة وزرائه ،وال��وزراء م�سئولون �أمام (امللك) وهو
الذي يعني رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وف ًقا ل�سلطاته
املبينة يف الد�ستور».
ويف هذا الإطار الذي ورد يف امليثاق ،ف�إن الد�ستور القائم قد جعل للملك مكانة
هامة ،حيث �أفرد له ف�صال كامال ن�ص فيه على هذه املكانة ،فهو املمثل الأ�سمى للدولة،
ورمز الوحدة الوطنية ،وحامي الدين والوطن ،ويتوىل حماية �شرعية نظام احلكم،
و�سيادة الد�ستور والقانون ،ورعاية حقوق وحريات الأفراد والهيئات ،وهو رئي�س
ال�سلطة التنفيذية يبا�شر اخت�صا�صاته فيها �إما بنف�سه ب�صورة مبا�شرة عن طريق الأوامر
امللكية �أو بوا�سطة وزرائه عن طريق املرا�سيم.
ولقد حر�صت هذه التعديالت التي متت على الد�ستور القائم على احلفاظ على هذه
املكانة التي قررها امليثاق للملك ،وعززت يف �إطارها املظاهر الربملانية لنظام احلكم.
ثان ًيا :إعادة تنظيم العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية مبا
مزيدا من التوازن بينهما:
يحقق
ً

يف �إطار ما ا�ستقر عليه حوار التوافق الوطني ،فقد حر�صت التعديالت الد�ستورية
على �إعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية مبا يحقق مزيدً ا من
التوازن بينهما.
ولقد ت�ضمنت التعديالت التي وردت على الد�ستور يف هذا ال�ش�أن� :إ�ضافة �ضمانات
جديدة تطبق عند ا�ستخدام امللك حلقه يف حل جمل�س النواب وتعيني �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ،وتعزيز دور ال�سلطة الت�شريعية يف منح الثقة للحكومة التي يختارها
امللك ،و�إ�ضافة �ضمانات جديدة لتحقيق م�شاركة جمل�س النواب جمتم ًعا عند مناق�شة
اال�ستجوابات التي توجه �إىل الوزراء ،وتفعيل دور جمل�س النواب يف تقرير عدم
�إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،وحتديد فرتة زمنية لإبداء احلكومة �أ�سباب
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تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها جمل�س النواب ،ومنح جمل�س النواب حق طلب
املناق�شة العامة ،وحتديد مدة زمنية لإحالة م�شروعات القوانني �إىل املجل�س الذي
ورد منه االقرتاح ،وو�ضع قواعد خا�صة لإعداد امليزانية من املجل�سني مبا ميكن من
العمل بامليزانية اجلديدة يف بداية ال�سنة املالية ومبا ال ي�سمح ب�إ�صدار امليزانية لأكرث من
�سنتني ماليتني.
ً
ثالثا :إعادة تنظيم كل من جملسي الشورى والنواب مبا يعطي دو ًرا أكرب
جمللس النواب ،ويحقق االختيار األمثل ألعضائهما:

حر�صت التعديالت التي �أجريت على الد�ستور لتحقيق هذا الهدف على �إعادة
تنظيم جمل�سي ال�شورى والنواب مبا ي�ؤدي �إىل انفراد جمل�س النواب بالرقابة على
ال�سلطة التنفيذية ،ويعطي لرئي�س جمل�س النواب رئا�سة املجل�س الوطني و�إحالة
م�شروعات القوانني التي متت املوافقة عليها من املجل�سني �إىل احلكومة التخاذ
�إج��راءات �إ�صدارها ،ويحقق االختيار الأمثل لأع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى
والنواب.

ويعترب نظام املجل�سني من �أهم الثوابت التي �أقرها امليثاق بحيث ال يجوز للد�ستور
�إعادة النظر فيها و�إعادة نظام املجل�س الواحد ،و�إال كان ذلك خمالفا ل�صريح ما
ورد يف الف�صل اخلام�س من امليثاق اخلا�ص باحلياة النيابية .و�إذا كان امليثاق قد ن�ص
�صراحة على �ضرورة الأخذ بنظام املجل�سني على نحو يكون متالئ ًما مع التطورات
الدميقراطية والد�ستورية يف العامل ،وجاء تنظيم الد�ستور القائم لهذين املجل�سني
متواف ًقا مع هذه التطورات التي كانت �سائدة وقت و�ضعه ،ف�إن ذلك ال مينع من
�إعادة النظر فيما و�ضعه الد�ستور من تنظيم لهذين املجل�سني مبا يتفق مع ما طر�أ من
تغري يف الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ويف �إطار ال�ضوابط التي
و�ضعها امليثاق لتنظيمهما ،و�أهمها �ضرورة �أن يكون عدد �أع�ضاء كل من املجل�سني
م�ساويًا للآخر ،و�أن ي�شكل جمل�س النواب عن طريق االنتخاب احلر املبا�شر يف حني
ي�شكل جمل�س ال�شورى بالتعيني ب�أمر ملكي.
ولقد ا�شرتط الفكر الد�ستوري العاملي لقيام نظام املجل�سني �أن ي�شرتك املجل�سان يف
الت�شريع على الأقل من حيث حقهما يف اقرتاح م�شروعات القوانني و�إقرارها �أو
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عدم �إقرارها ،ولي�س معنى ذلك �ضرورة الت�ساوي املطلق بينهما يف الرقابة ال�سيا�سية.
ولكن �إذا اقت�صر اخت�صا�ص �أحد املجل�سني على جمرد �إبداء ر�أي ا�ست�شاري ،ف�إن
الد�ستور يكون قد �أخ��ذ بنظام املجل�س النيابي الواحد و�إن بدت �صورة نظام
املجل�سني من الناحية ال�شكلية.
واتفا ًقا مع ما انتهى �إليه حوار التوافق الوطني اجتهت هذه التعديالت الد�ستورية �إىل
تعزيز الدور الرقابي ملجل�س النواب مبا ي�ؤدي �إىل قيام املجل�س بهذا الدور منفر ًدا.
ف�إذا كان جمل�س النواب يف ظل الد�ستور القائم هو الذي يخت�ص مبفرده بالغالبية
العظمى من و�سائل الرقابة على ال�سلطة التنفيذية كاال�ستجواب و�سحب الثقة من
الوزراء وت�شكيل جلان التحقيق ،ف�إن التعديالت الد�ستورية قد اجتهت �إىل انفراد هذا
املجل�س �أي�ضا بحق تقرير عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،وحق توجيه
الأ�سئلة �إىل الوزراء ،وحق مناق�شة الربنامج الذي تقدمه احلكومة ملجل�س النواب
عقب �أدائها اليمني الد�ستورية و�إقرار هذا الربنامج �أو عدم �إقراره ،ويف حالة �إقراره
تكون احلكومة قد حازت على ثقة املجل�س ،وحق طرح مو�ضوع عام للمناق�شة،
وهو ما يتفق مع اجتاه بع�ض الد�ساتري العاملية التي ت�أخذ بنظام املجل�سني حيث تخ�ص
املجل�س املنتخب مبمار�سة و�سائل الرقابة على ال�سلطة التنفيذية.
و�إذا كان الد�ستور قد �أعطى لرئي�س جمل�س ال�شورى االخت�صا�ص ب�إحالة م�شروعات
القوانني التي يتم املوافقة عليها من املجل�سني �إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء التخاذ
�إج��راءات �إ�صدارها ،كما ُمنح �أولوية رئا�سة اجتماعات املجل�س الوطني ،ف�إن
التعديالت الد�ستورية قد منحت رئي�س جمل�س النواب هذه االخت�صا�صات وهذه
الأولوية باعتبار �أن جمل�س النواب هو الأكرث ً
متثيل للإرادة ال�شعبية ،و�أن ذلك ال
يتعار�ض مع الأخذ بنظام املجل�سني الذي ن�ص عليه امليثاق.
و�إ�ضافة �إىل ال�شروط التي كان يجب �أن تتوافر يف �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب،
ف�إن التعديالت الد�ستورية قد ن�صت على �شرطني جديدين لتمتع املواطنني بهذه
الع�ضوية ،فتطلبت �أن مت�ضي ع�شر �سنوات على اكت�ساب من يرغب يف الرت�شح
ملجل�س النواب �أو من يعني يف جمل�س ال�شورى للجن�سية البحرينية ،و�أن يكون غري
حامل جلن�سية دولة �أخرى ،دون �أن ي�سري �شرط عدم ازدواج اجلن�سية على املواطن
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الذي يتمتع بجن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية جن�سية �أ�صلية.
ولقد ن�ص امليثاق على �أن يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن طريق التعيني،
�إال �أنه مل يحدد طريقة معينة يلج�أ �إليها امللك يف اختياره لهم .و�إذا كان الد�ستور
القائم قد جعل تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى من اخت�صا�صات امللك ب�أمر ملكي ،ف�إن
التعديل الد�ستوري قد ن�ص على �أن ي�صدر امللك �أم ًرا ملك ًيا �ساب ًقا على �أمر التعيني
حتدد فيه الإجراءات وال�ضوابط والطريقة التي حتكم عملية اختيار الأع�ضاء ،وهو
ما يحقق ال�شفافية الكاملة عند اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وي�ضمن ً
متثيل وا�س ًعا
لفئات املجتمع يف هذا املجل�س.
الفرع الثاين
النصوص التي تضمنتها التعديالت الدستورية

يف �إطار ما انتهت �إليه الإرادة ال�شعبية يف حوار التوافق الوطني من مرئيات ب�ش�أن
التعديالت التي ترى �إدخالها على الد�ستور القائم ،فقد ا�شتملت هذه التعديالت
على م�س�ألتني �أ�سا�سيتني هما� :إعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية،
و�إعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�شورى والنواب .وتفرعت عن كل من هاتني امل�س�ألتني
�أحكام �أخرى تتفق معها وتكمل �إعمال املبادئ الواردة بها.
أو ًلا :النصوص التي مت تعديلها إلعادة تنظيم العالقة بني السلطتني
التنفيذية والتشريعية:

متثلت التعديالت التي �أجريت على الد�ستور لتعزيز دور املجل�س الوطني بجناحيه
ال�شورى والنواب يف عالقته بال�سلطة التنفيذية يف املواد (/42ج و 46و 52و65
و/67ب ،ج ،د و 68و 88و/91الفقرة الأوىل و�/92أ و/109ب ،ج).
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مادة ( )42البند(ج):

كان ن�ص هذه املادة يف الد�ستور يعطي امللك احلق يف حل جمل�س النواب مبر�سوم
يبني فيه �أ�سباب احلل ومينع حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخ��رى .ولقد جاء
تعديل هذه املادة لي�ضيف �ضمانات جديدة ملا كان موجو ًدا بها من �ضمانات ،فبعد
�أن كان حق احلل مق�صو ًرا على ما يتفق فيه امللك مع رئي�س جمل�س الوزراء �أ�صبح ال
يجوز اللجوء �إليه �إال بعد �أخذ ر�أي رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب
ورئي�س املحكمة الد�ستورية باعتبارها احلامية ل�سالمة تطبيق الد�ستور وعدم اخلروج
على �أحكامه ،وهو ما يتفق مع االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة .و�إذا كان ر�أي هذه
اجلهات غري ملزم للملك� ،إال �أن تط ّلب اللجوء �إليه ي�ؤدي �إىل �أن تكون ال�صورة �أمام
امللك كاملة قبل �إ�صداره ملر�سوم احلل ،ويعد تطبي ًقا ملا يهدف �إليه مبد�أ ال�شورى التي
تفر�ضه ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا رئي�س ًيا للت�شريع وفقا للمادة الثانية من
الد�ستور.
مادة ( )46فقرة جديدة ،واملادة (:)88

�إذا كان امللك هو �صاحب االخت�صا�ص يف اختيار احلكومة وفقا للبند (د) من املادة
( )33من الد�ستور ،ف�إن ذلك م�ستمدً ا مما ورد يف امليثاق حتت عنوان نظام احلكم
من �أن «( ...امللك) هو الذي يعني رئي�س جمل�س ال��وزراء وال��وزراء ،ويعفيهم
من منا�صبهم» .فامليثاق مل يلزم امللك ب�ضرورة تعيني ال��وزراء وفقا ملا ت�سفر عنه
االنتخابات الربملانية من عدد مقاعد كل تكتل �أو كل جمعية �سيا�سية ،و�إمنا ترك له
احلرية الكاملة يف اختيار من يراه لت�شكيل احلكومة مبا يحقق امل�صلحة العامة للمملكة.
�إال �أن��ه ات�ساقا مع ما ا�ستهدفته التعديالت الد�ستورية من تعزيز ل��دور ال�سلطة
الت�شريعية ،عدلت املادة ( )46ب�إ�ضافة فقرة ثانية �إليها تعطي ملجل�س النواب احلق
يف �إقرار �أو عدم �إقرار الربنامج الذي تقدمه احلكومة اجلديدة التي يختارها امللك،
وذلك ب�أن يقدم رئي�س جمل�س الوزراء خالل ثالثني يوما من �أداء الوزارة لليمني
الد�ستورية برنامج وزارته �إىل جمل�س النواب ،بحيث �إذا مل يوافق املجل�س على
هذا الربنامج تقوم احلكومة ب�إعادة تقدميه �إىل املجل�س بعد �إدخال ما تراه من تعديالت
عليه ،ف�إذا �أ�صر املجل�س على رف�ض الربنامج قبل امللك ا�ستقالة الوزارة و�شكل وزارة
جديدة تقوم بعر�ض برناجمها على املجل�س ،و�إذا مل يوافق املجل�س على برنامج هذه
الوزارة كان للملك �أن يحل املجل�س �أو يقبل ا�ستقالة الوزارة.
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وال مينع هذا التعديل من �أن يقرتح جمل�س النواب  -عند عر�ض برنامج الوزارة عليه
 �أن يطلب بعد الت�شاور مع احلكومة �إدخال تعديل على الربنامج قبل الت�صويت علىقبوله �أو رف�ضه� ،سواء كان ذلك بالن�سبة للحكومة الأوىل �أو الثانية.
و�إذا قبل امللك ا�ستقالة الوزارة للمرة الثانية ومل يحل املجل�س ،فال ي�سقط ذلك حقه
يف حل جمل�س النواب �إذا تكرر رف�ضه لربنامج الوزارة ملرات �أخرى.
ولقد حر�ص الن�ص املعدل على حتديد مدد معينة لإ�صدار جمل�س النواب قراره
ب�ش�أن برنامج ال��وزارة ،بحيث �إذا م�ضت هذه املدد دون �أن يتخذ املجل�س قرارا
�صريحا باملوافقة عليه �أو عدم املوافقة اعترب ذلك قبوال له وبذلك تكون احلكومة قد
حازت على ثقة املجل�س .كما فرق الن�ص بني الأغلبية املطلوبة لرف�ض برنامج الوزارة
يف املرة الأوىل ورف�ضها لهذا الربنامج يف املرة الثانية �أو ما يليها ،فتطلب موافقة
�أغلبية �أع�ضاء املجل�س لرف�ض الربنامج الأول وثلثي �أع�ضائه لرف�ض الربنامج الثاين
بالن�سبة لكل وزارة جديدة يتم ت�شكيلها.
ويق�صد بعبارة «و�إذا مل يوافق املجل�س على برنامج ال ��وزارة اجلديدة بذات
الإجراءات واملدد ال�سابقة» التي وردت بالن�ص� ،أن يتبع ب�ش�أن عدم موافقة جمل�س
النواب على برنامج احلكومة الثانية وما بعدها من حكومات � -إذا ر�أى امللك قبول
ا�ستقالة احلكومة مرات �أخرى  -ذات الإجراءات التي اتبعت ب�ش�أن احلكومة الأوىل،
والتي تتمثل يف �إعادة احلكومة الثانية عر�ض برنامج الوزارة مرة �أخرى على املجل�س
�إذا رف�ضه للمرة الأوىل وذلك قبل اتخاذ امللك قراره بحل جمل�س النواب �أو قبول
ا�ستقالة الوزارة ،و�أن يتم ذلك التزا ًما بذات املدد التي حددها الن�ص التخاذ املجل�س
قراره ب�ش�أن الربنامج.
و�إذا كان ن�ص املادة (/42ج) قد تطلب حلل املجل�س �صدور مر�سوم بعد �أخذ ر�أي
رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،ف�إن
ذلك ال ينطبق على قيام امللك بحل املجل�س نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة
للمرة الثانية .فامللك هنا هو الذي ميلك احلل ب�أمر ملكي ولي�س مبر�سوم ،لأن الأمر
متعلق باحلكومة التي اختارها امللك ،ولي�س احلل ب�سبب خالف ن�ش�أ بني حكومة كانت
حتظى ب�إقرار املجل�س لربناجمها ثم اختلفت معه بعد ذلك فيكون امللك حكما بينهما،
وال يتطلب �صدور الأمر امللكي بحل املجل�س تطبيقا للفقرة الثانية من املادة ()46
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امل�ضافة �أخذ ر�أي رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س املحكمة
الد�ستورية ،و�إمنا يخ�ضع لتقدير �شخ�صي من امللك.
ولقد ا�ستتبع �إ�ضافة الفقرة الثانية �إىل املادة (� )46ضرورة تعديل املادة ( ،)88التي
كانت توجب على الوزارة فور ت�شكيلها �أن تقدم برناجمها �إىل املجل�س الوطني،
ويقت�صر دور املجل�س يف هذه احلالة على �إب��داء ما يراه من مالحظات ب�صدده،
ولكنها مل ت�شرتط لبقاء الوزارة يف احلكم موافقة املجل�س على برناجمها .فالفقرة
الثانية امل�ضافة قد رتبت �آثارا قانونية على تقدم احلكومة اجلديدة بربناجمها ملجل�س
النواب تتمثل يف �إمكان �إقالة ال��وزارة �إذا مل يوافق املجل�س على هذا الربنامج.
وبذلك �أ�صبح �إعمال املادة ( )88متناق�ضا وغري مت�سق مع الفقرة اجلديدة امل�ضافة �إىل
املادة ( ،)46مما يوجب التن�سيق بينهما لإمكان �إعمال كل منهما يف النطاق املحدد له.
ونتيجة لذلك عدلت املادة ( )88لتجيز لرئي�س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س
النواب �أو �أمام جمل�س ال�شورى �أو �إحدى جلانهما عن مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه
وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف ذلك .ومقت�ضى هذا التعديل �أن �إلقاء هذا البيان
�أمر جوازي مرتوك لإرادة رئي�س جمل�س الوزراء وحده دون تقيد ب�صدور ت�شكيل
جديد للحكومة �أو مبوعد معني �أو مبجل�س من املجل�سني �أو جلنة من جلانهما ،و�أن دور
املجل�س �أو اللجنة التي يلقى �أمامها البيان مق�صور على مناق�شته و�إبداء املالحظات
التي �ستكون حتت ب�صر جمل�س الوزراء لي�أخذ منها ما يراه حمققا لل�صالح العام.
مادة (:)52

تطلب امليثاق �أن يكون عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى م�ساويًا لعدد �أع�ضاء جمل�س
النواب ،وجعل اختيار جمل�س النواب باالنتخاب واختيار جمل�س ال�شورى بالتعيني،
وجعلت امل��ادة ( )52تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أمر ملكي ،واكتفى قانون
جمل�سي ال�شورى والنواب با�شرتاط �أن يكونوا ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو ممن �أدوا
خدمات جليلة للوطن من بني فئات معينة حددها ،مما يعطي للملك احلرية الكاملة
يف اختيار الأ�صلح ممن يندرج حتت هذه الفئات دون �أي قيود على هذا االختيار.
ورغبة يف حتقيق ال�شفافية الكاملة عند اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و�ضمان التمثيل
الوا�سع لأطياف املجتمع يف هذا املجل�س ،عدلت املادة ( )52لتن�ص على �ضرورة
140

املذكرة التفسريية لتعديالت 2012

و�ضع قواعد عامة تنظم �إجراءات و�ضوابط هذا االختيار وحتدد الطريقة التي �سيتم
اللجوء �إليها ،لتكون �أمام امللك قبل �أن ي�صدر �أمره بتعيني �أع�ضاء املجل�س .وتعترب
هذه القواعد املنظمة التي �ست�صدر ب�أمر ملكي ملزمة وواجبة التطبيق عند اختيار
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وهي قابلة للتعديل والتغيري بذات الأداة التي �صدرت
بها وهي الأمر امللكي ،وي�سري ما يتم ب�ش�أنها من تعديالت ب�أثر فوري على ما يتم من
تعيينات بعد �صدورها.
مادة (:)65

ن�ص الد�ستور يف املادة ( )65على حق �أع�ضاء جمل�س النواب يف توجيه ا�ستجوابات
�إىل �أي من الوزراء عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صه ،وو�ضعت هذه املادة �شروطا
لقبول اال�ستجواب ومواعيد ملناق�شته ،و�أجازت �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح
مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب .ولقد خال هذا الن�ص من حتديد الطريقة
التي يتم بها مناق�شة اال�ستجواب تاركا ذلك لالئحة الداخلية للمجل�س كما هو ال�ش�أن
يف �سائر الد�ساتري التي تقرر اال�ستجواب و�سيلة من و�سائل الرقابة على ال�سلطة
التنفيذية .و�إعماال لذلك ن�صت الالئحة الداخلية ملجل�س النواب على الطريقة التي
تتم بها مناق�شة اال�ستجواب و�إجراءات هذه املناق�شة.
ورغبة يف عدم �إطالة الن�ص الد�ستوري بتف�صيالت وجزئيات كثرية فقد مت حذف
ال�شرط املو�ضوعي الوارد يف الن�ص احلايل ب�ش�أن عدم تعلق اال�ستجواب مب�صلحة
خا�صة بامل�ستجوب �أو ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو ب�أحد موكليه ،اكتفاء بالن�ص
عليه �إىل جانب �شروط �أخرى بالالئحة الداخلية للمجل�س .وب�صدد الفقرة الثالثة
من الن�ص احلايل فقد مت تعديلها لتن�ص �صراحة على �أن تتم مناق�شة اال�ستجواب
يف املجل�س ذاته �سواء عالنية �أو يف جل�سة �سرية وف ًقا للإجراءات املقررة لذلك يف
الالئحة ،ما مل يقرر �أغلبية �أع�ضائه ولي�س احلا�ضرين فقط مناق�شة اال�ستجواب يف
اللجنة املخت�صة مبو�ضوع اال�ستجواب وذلك على �سبيل اال�ستثناء� ،إ�ضافة �إىل �شرط
عدم جواز �إجراء املناق�شة �إال بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقدميه ،ما مل يتم
طلب تعجيل هذه املناق�شة من جانب الوزير امل�ستجوب نف�سه ولي�س جمرد موافقته
على طلب �أحد �أع�ضاء املجل�س ذلك.
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مادة ( )67البنود (ب ،ج ،د):

�س ًريا مع ا�ستهداف حتقيق مزيد من التوازن بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية،
عدلت املادة ( )67لتعطي دو ًرا منفر ًدا ملجل�س النواب يف تقرير عدم �إمكان التعاون
مع رئي�س جمل�س الوزراء ،وتقلل من القيود التي كانت حتكم هذا التقرير وت�ؤدي
�إىل �صعوبة الو�صول �إليه.
فبعد �أن كان ي�شرتط يف طلب عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء وف ًقا
للبند (ب) من هذه املادة موافقة ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب على ذلك� ،أ�صبح
احلق يف تقدمي الطلب لع�شرة من �أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون القرار باملوافقة على
عر�ض هذا الطلب على املجل�س ملبا�شرة �إجراءاته لغالبية �أع�ضاء املجل�س �أي لواحد
وع�شرين ع�ض ًوا من �أع�ضاء املجل�س ،ثم يعر�ض الطلب على مكتب املجل�س الذي
عليه �أن يدرجه يف جدول �أعمال املجل�س خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ
تقدميه للنظر فيه.
وبعد �أن كان �صدور قرار بعدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء يتطلب
موافقة جمل�سي ال�شورى والنواب يف اجتماع للمجل�س الوطني ب�أغلبية ثلثي
الأع�ضاء ،ف�إن هذا القرار �أ�صبح وف ًقا للبند (د) املعدل مق�صو ًرا على موافقة جمل�س
النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه دون تدخل من جمل�س ال�شورى يف هذا ال�ش�أن ودون
حاجة النعقاد املجل�س الوطني لإ�صدار قرار بعدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س
الوزراء.
ويختلف �أثر قرار جمل�س النواب بعدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء عن
قراره بعدم الثقة ب�أحد الوزراء .فلقد اعتربت املادة ( )66من الد�ستور الوزير ً
معتزل
من�صبه من تاريخ �صدور قرار عدم الثقة به ،وتوجب عليه �أن يقدم ا�ستقالته فو ًرا
ا�ستيفا ًء لل�شكل الد�ستوري ،مما مقت�ضاه �أن �أي ت�صرف ي�صدر من الوزير املذكور بعد
�صدور قرار عدم الثقة به يعترب ً
باطل وك�أن مل يكن ،وال يطبق يف هذه احلالة حكم
املادة ( )49من الد�ستور القا�ضي با�ستمرار الوزير يف ت�صريف العاجل من �شئون
من�صبه �إىل حني تعيني خلفه ،وهو ما يوجب تعيني وزير �آخر بدال منه �أو �أن يعهد
بوزارته �إىل وزير �آخر حلني تعيني الوزير اجلديد� .أما بالن�سبة لرئي�س جمل�س الوزراء
الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة ( )67ويقبل امللك ا�ستقالة وزارته ،فال
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يوجد ما مينع من تطبيق حكم املادة ( )49يف �ش�أنه بحيث ت�ستمر احلكومة يف ت�صريف
العاجل من الأمور �إىل حني ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،حتى ال ين�ش�أ فراغ وزاري.
وال يطبق ب�ش�أن ا�ستخدام امللك حلقه يف حل جمل�س النواب يف حالة تقرير عدم
�إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س ال��وزراء ما ن�صت عليه املادة (/42ج) املعدلة
من �ضرورة �أن ي�صدر احلل مبر�سوم بعد �أخذ ر�أي رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س
جمل�س النواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،لأن امللك �سيكون يف هذه احلالة حك ًما
بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية مما يتطلب �أن يتم �إ�صدار قرار احلل ب�أمر ملكي،
ولي�س مبر�سوم يوقع عليه رئي�س جمل�س الوزراء باعتباره �أحد طريف اخلالف ،ومن
ثم ال جمال يف هذه احلالة لإعمال ال�ضمانات التي ن�ص عليها الد�ستور يف املادة
(/42ج) منه ال�ستخدام امللك حقه يف حل جمل�س النواب.
مادة (:)68

عدلت املادة ( )68لتحقق �ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات املكتوبة التي يبديها
جمل�س النواب للحكومة ،ولتقرير حق جمل�س النواب يف طرح مو�ضوع عام
للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه ،وتبادل الر�أي ب�صدده.
فلقد كانت امل��ادة ( )68تكتفي ب�أن تبني احلكومة كتابة �أ�سباب التعذر يف تنفيذ
الرغبات التي يبديها جمل�س النواب ،ومل حتدد لها مدة معينة تلتزم فيها ب�إي�ضاح
هذه الأ�سباب ،فجاء تعديل البند (�أ) من هذه املادة ليلزم احلكومة بالرد على جمل�س
النواب خالل �ستة �أ�شهر ،وهو ما ي�ؤدي �إىل �أن تدر�س احلكومة رغبات املجل�س يف
وقت معقول و�أن تتخذ قرارها ب�ش�أن �إمكان حتقيقها �أو تعذر هذا التحقيق ،على �أن
تبني احلكومة الأ�سباب يف حالة تعذر الأخذ بالرغبة .و�إذا مل تلتزم احلكومة باملوعد
املحدد للرد كان للمجل�س �أن يلج�أ �إىل �إحدى و�سائل الرقابة التي خ�صه الد�ستور بها.
كما �أن املادة ( )68مل تكن تعطي ملجل�س النواب حق طرح مو�ضوع عام للمناق�شة،
ف�أ�ضيف البند (ب) مقررا هذا احلق للمجل�س وفقا لل�ضوابط التي حتددها الئحته
الداخلية .وحتى ال ي�ضيع وقت املجل�س يف مناق�شات ال تعود بالنفع على املجتمع،
قرر هذا البند �ضرورة عر�ض طلب املناق�شة على املجل�س جمتمعا ليقرر مدى �صالحية
املو�ضوع املطروح للمناق�شة� .إما بطرح املو�ضوع للمناق�شة� ،أو با�ستبعاده من جدول
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الأعمال� ،أو ب�إحالة الطلب �إىل اللجنة املخت�صة لتقدمي تقرير عنه قبل �أخذ الر�أي عليه،
وكل ذلك وف ًقا للإجراءات التي �ستن�ص عليها الالئحة الداخلية للمجل�س وخا�صة
حتديد عدد من ي�شرتك يف املناق�شة.
مادة ( )91الفقرة األوىل:

�إذا كان الد�ستور القائم قد منح احلق لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى
والنواب يف توجيه �أ�سئلة �إىل الوزراء ،ف�إنه ال يوجد يف امليثاق ما مينع من �أن يت�ضمن
الد�ستور تعديال يق�ضي بق�صر توجيه الأ�سئلة للوزراء على �أع�ضاء جمل�س النواب
دون �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،لذلك عدلت الفقرة الأوىل من املادة ( )91لتعطي
لأع�ضاء جمل�س النواب دون غريهم حق توجيه الأ�سئلة �إىل الوزراء.
ومن امل�سلم به �أن ال�س�ؤال ال يجاوز معنى اال�ستفهام �إىل معنى التجريح �أو النقد و�إال
�أ�صبح ا�ستجوابا مما ن�صت عليه املادة ( )65من الد�ستور ،مما يوجب تطبيق �شروط
هذه املادة.
مادة ( )92البند (أ):

ن�ص الد�ستور يف املادة ( 92بند �أ) على �أن اقرتاحات تعديل الد�ستور املقدمة من
جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب وم�شروعات القوانني التي يقرتحها �أع�ضاء �أي
منهما حتال �إىل احلكومة ل�صياغتها و�إحالتها ملجل�س النواب خالل الدورة الربملانية
ذاتها �أو يف الدورة التي تليها .وال يوجد يف امليثاق مبادئ حتكم هذا املو�ضوع �أو
ت�ضع �ضوابط له ،ولذلك عدلت هذه املادة لتكون مدة و�ضع هذه االقرتاحات يف
�صيغة م�شروع تعديل للد�ستور �أو م�شروع قانون خالل �ستة �أ�شهر على الأكرث من
تاريخ �إحالته �سواء بالن�سبة للقوانني �أو بالن�سبة لتعديل الد�ستور.
وال يخل هذا الن�ص املعدل بحق احلكومة يف �إرف��اق ما تراه من مالحظات على
م�شروع تعديل الد�ستور �أو م�شروع القانون املحال �إليها من �أحد املجل�سني ،لتكون
هذه املالحظات حتت ب�صر املجل�سني عند مناق�شتها للم�شروع لي�أخذا بها �إذا وجدا
حمال لذلك.
وتعترب املواعيد التي حددتها هذه املادة مواعيد تنظيمية ال ي�ؤثر عدم االلتزام بها على
�شرعية التعديالت الد�ستورية �أو القوانني التي ت�صدر.
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مادة ( )109البندان (ب ،ج):

نظ ًرا ملا تتميز به امليزانية من طبيعة خا�صة ،وما ي�صاحبها من دقة وتعقيدات يف
�إعدادها يف �إطار التقدم التكنولوجي واملعريف الذي ي�شهده الوقت احلا�ضر ،و�سريا
مع االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة ،ن�ص الد�ستور يف املادة ( )109على القواعد
التي حتكم �إعدادها و�إجراءات �إ�صدارها .ولقد ظهر خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية
�أن بع�ض ما ورد يف هذه املادة يحتاج �إىل تعديل ي�ؤدي �إىل متكني املجل�سني من
مناق�شة امليزانية بطريقة جدية وفعالة ت�سمح لكل منهما باال�شرتاك الفعلي واحلقيقي
فيها ،ويف ذات الوقت متكن من العمل بامليزانية اجلديدة يف موعدها دون حاجة
�إىل تطبيق البند (هـ) من هذه املادة الذي يق�ضي با�ستمرار العمل بامليزانية ال�سابقة
�إىل حني �صدور قانون امليزانية اجلديدة .كما مينع التعديل �إ�صدار امليزانية لأكرث من
�سنتني ماليتني.
وحتقي ًقا لهذه الأهداف مت تعديل البندين (ب ،ج) من املادة ( ،)109وت�ضمن تعديل
البند (ب) تقدمي احلكومة م�شروع امليزانية �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب يف ذات
الوقت قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل ،بعد �أن كانت تقدم هذا امل�شروع
�إىل جمل�س النواب ملناق�شته و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى بعد االنتهاء منه للنظر فيه،
مما كان يقلل من دور جمل�س ال�شورى يف املناق�شة اجلادة للم�شروع لق�صر املدة بني
�إحالته �إليه وبني التاريخ املحدد لبدء ال�سنة املالية.
كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به امليزانيات املعا�صرة من دقة وتعقيدات حتتاج
�إىل تعاون وجهد من املجل�سني يف مناق�شتها يف �إط��ار الإي�ضاحات التي ت�ضعها
احلكومة �أمام ب�صرهما .ولذلك تطلب هذا البند عر�ض م�شروع امليزانية بعد تقدميه
من احلكومة على اللجنتني املخت�صتني بال�شئون املالية يف كل من املجل�سني يف اجتماع
م�شرتك ملناق�شته مع احلكومة ،وهو ما يعطي فر�صة �أكرب لإثراء املناق�شة والو�صول �إىل
حلول �أف�ضل ملا يثار ب�ش�أن امليزانية من مالحظات ،ويخت�صر الوقت الذي ت�أخذه
هذه املناق�شة ،ومينع تكرار ما يبدى من مالحظات يف كل من اللجنتني لو اجتمعت
كل منهما بعيدا عن الأخرى .ورغبة يف ا�ستقالل كل جلنة بوجهة نظرها بعد �سماع
كافة �آراء �أع�ضاء اللجنتني ،مل يتطلب الن�ص �صدور قرار م�شرتك منهما باملوافقة �أو
عدم املوافقة على م�شروع امليزانية املعرو�ض عليهما ،و�أتاح لكل من اللجنتني �أن
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تتقدم بتقرير م�ستقل يو�ضح ر�أيها �إىل املجل�س الذي تتبعه ،على �أن يناق�ش جمل�س
النواب امل�شروع � ً
أول ،وبعد �إ�صدار املجل�س قراره يف هذا ال�ش�أن يحيله �إىل جمل�س
ال�شورى  -الذي يكون على علم م�سبق مبا دار يف االجتماع امل�شرتك للجنتني -
للنظر فيه وفق �أحكام الد�ستور التي تنظم �إجراءات نظر م�شروعات القوانني .ولقد
�أبقى الن�ص املعدل على مبد�أ �إجازة �إدخال �أي تعديل على م�شروع امليزانية باالتفاق
مع احلكومة.
�أما البند (ج) من هذه املادة فقد ق�ضى على كل ما كان يثار من تخوف من �أن تقوم
احلكومة ب�إعداد امليزانية لأكرث من �سنتني ماليتني  -وهو ما كان ي�سمح به الن�ص قبل
التعديل  -فا�ستخدم عبارة «ويجوز �إعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأكرث « ً
بدل
من عبارة» ويجوز �إعداد امليزانية لأكرث من �سنة مالية».
ثان ًيا :النصوص التي مت تعديلها إلعادة تنظيم كل من جملسي الشورى
والنواب:

متثلت التعديالت التي �أجريت على الد�ستور لإعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�شورى
والنواب يف منح دور �أكرب ملجل�س النواب يف الرقابة ،وحتقيق االختيار الأف�ضل
لأع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى والنواب ،يف املواد (�/57 ،53أ،85 ،83 ،59 ،
�/120 ،115 ،103 ،102 ،86أ).
املادتان ( /57 ،53أ):

ن�صت املادتان ( )57 ،53على ال�شروط التي يجب توافرها يف �أع�ضاء جمل�سي
ال�شورى والنواب ،وورد يف املذكرة التف�سريية فيما يتعلق باملادة (�/57أ) �أن هذه
املادة قد �سمحت لكل بحريني بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب ،وكان الن�ص بذلك
ي�سمح ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية مبمار�سة حق الرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب
مبجرد جتن�سه .كما �أن ن�ص املادة ( )53مل يرد فيه �شرط اجلن�سية املكت�سبة فيمن يعني
يف جمل�س ال�شورى ،و�أو�ضحت املذكرة التف�سريية مفهوم هذه املادة ب�أنها ت�ضمنت
الن�ص على �شروط خا�صة بع�ضو جمل�س ال�شورى بالإ�ضافة �إىل ال�شروط العامة التي
يجب �أن تتوافر يف كل من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب ،وهو ما يفهم منه
�أنه يجوز تعيني �أي مواطن يتمتع بجن�سية البحرين �سواء كان اكت�سابه لهذه اجلن�سية
ب�صفة �أ�صلية �أو عن طريق التجن�س.
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ولقد مت تعديل هاتني املادتني مبا ي�ؤدي �إىل التفرقة بني املواطن الذي يتمتع باجلن�سية
الأ�صلية واملواطن الذي اكت�سب اجلن�سية بالتجن�س وفقا ملا يقرره قانون اجلن�سية من
�شروط لكل منهما ،وا�شرتطت كل من املادتني لع�ضوية جمل�س ال�شورى وع�ضوية
جمل�س النواب �أن يكون قد م�ضى على اكت�ساب الع�ضو اجلن�سية البحرينية ع�شر
�سنوات.
ويالحظ �أن هذه التفرقة التي ت�ضمنتها املادتان (�/57 ،53أ) بعد تعديلهما� ،أمر
وارد يف الد�ساتري عامة يف �ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وال يخل مبا تقرره مبادئ
حقوق الإن�سان .فلقد جرت �أغلبية الد�ساتري على حتديد فرتة معينة ال يجوز ملن
اكت�سب اجلن�سية البحرينية �أن ميار�س فيها حق متثيل ال�شعب يف املجال�س النيابية،
واعتربتها فرتة مترين على الوالء للجن�سية اجلديدة ،كما �أنها حتقق �ضمانات للدولة
�أثبتت التجارب العاملية �ضرورتها.
�أما �شروط الناخب فلم تتعر�ض لها هاتان املادتان �أو غريهما من مواد الد�ستور ،و�إمنا
يتوىل بيانها قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وبذلك يجوز لهذا القانون �أن ي�سمح
ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية مبمار�سة حق االنتخاب دون قيد زمني ،باعتباره �أقل
خطورة من حق الرت�شيح وع�ضوية املجال�س النيابية.
وحتقي ًقا لذات الأهداف التي دعت �إىل التفرقة بني املواطن ب�صفة �أ�صلية واملواطن
الذي اكت�سب اجلن�سية البحرينية فيما يت�صل بالرت�شيح ملجل�س النواب �أو ع�ضوية
جمل�س ال�شورى ،ف�إن املادتني (�/53،57أ) �أ�ضافتا �شر ًطا �آخر جديدً ا �إىل ال�شروط
التي كانت موجودة فيما �سبق ،وهو �أال يكون الع�ضو ً
حامل جلن�سية �أخرى �إىل جوار
اجلن�سية البحرينية� ،سواء كان قد ح�صل على �إذن من ال�سلطات املخت�صة باجلمع بني
اجلن�سيتني �أو مل يح�صل على هذا الإذن ،وذلك لأن اجلمع بني جن�سيتني ي�شتت والء
ال�شخ�ص بينهما وي�شكك يف هذا الوالء.
ومقت�ضى هذا التعديل �أنه يجب على كل من يرغب يف التمتع بع�ضوية �أحد املجل�سني
�أن يتنازل عن اجلن�سية الأخرى التي يحملها ،وذلك قبل التقدم للرت�شيح ملجل�س
النواب �أو التعيني يف جمل�س ال�شورى.
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وال ي�سري �شرط عدم ازدواج اجلن�سية على ال�شخ�ص الذي يحمل اجلن�سية البحرينية
الأ�صلية ثم اكت�سب جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية النتفاء احلكمة من تقريره يف هذه احلالة ،وذلك �إميانًا بوحدة الهدف وامل�صري
وامل�صلحة امل�شرتكة ل�شعوب دول جمل�س التعاون.
مادة (:)59

تن�ص هذه املادة على �أنه يف حالة خلو حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية
مدته ،ينتخب بدله خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو� ،إال �إذا وقع
اخللو خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي للمجل�س فال يجرى
انتخاب ع�ضو بديل.
وملواجهة احتمال �أن يتحقق اخللو با�ستقالة �أحد الأع�ضاء ،ثم عودته لرت�شيح نف�سه
مرة �أخرى يف ذات الف�صل الت�شريعي ،فقد تقرر الن�ص �صراحة على عدم جواز
تر�شيح نف�سه يف هذا الف�صل �أ�سوة بن�ص الفقرة (د) من املادة ( )57من الد�ستور،
والتي ال جتيز ملن �أ�سقطت ع�ضويته ب�سبب فقد الثقة واالعتبار �أو الإخالل بواجبات
الع�ضوية� ،أن ير�شح نف�سه خالل الف�صل الت�شريعي مامل يقرر املجل�س خالف
ذلك ،ومع مراعاة �أن اال�ستقالة تعد تعب ًريا عن �إرادة النائب امل�ستقيل ،على خالف
حالة �إ�سقاط الع�ضوية التي يعد فيها القرار تعب ًريا عن �إرادة املجل�س ،ف�إنه ال يجوز
للمجل�س �أن يتدخل بتعديل �إرادة النائب امل�ستقيل على نحو ما هو من�صو�ص عليه
يف حالة �إ�سقاط الع�ضوية.
املواد ( 83و 85و 86و:)102

عدلت هذه املواد لإعطاء الأولوية لرئي�س جمل�س النواب يف �إحالة م�شروعات
القوانني التي متت املوافقة عليها من املجل�سني �إىل احلكومة التخاذ الإج��راءات
الالزمة لإ�صدارها ،و�إعطاء الأولوية لرئي�س جمل�س النواب يف رئا�سة املجل�س
الوطني .وذلك بالإ�ضافة �إىل املواد الأخرى املعدلة ال�سابق الإ�شارة �إليها ،والتي
جعلت اللجوء �إىل �أ�ساليب الرقابة ال�سيا�سية على �أعمال ال�سلطة التنفيذية من
اخت�صا�ص جمل�س النواب منفر ًدا (املواد  46و 67البنود ب ،ج ،د و/68ب و91
الفقرة الأوىل).
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فن�صت املادتان ( )86 ،83على �أن يحيل رئي�س جمل�س النواب م�شروع القانون
الذي متت املوافقة عليه من املجل�سني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك
لإ�صداره ،بعد �أن كانت الإحالة قبل تعديل هاتني املادتني من �سلطة رئي�س جمل�س
ال�شورى ،على �أن يتم ذلك خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني على الأكرث .ون�صت
املادة ( )85املعدلة على �أنه �إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع قانون مرتني ،يجتمع
املجل�س الوطني بحكم الد�ستور برئا�سة رئي�س جمل�س النواب ،بعد �أن كان الن�ص
قبل التعديل يجعل الرئا�سة لرئي�س جمل�س ال�شورى ،ويتم االجتماع يف ذات دور
االنعقاد الذي وقع فيه اخلالف.
وكذلك ن�صت املادة ( )102على �أن يتوىل رئي�س جمل�س النواب رئا�سة اجتماع
املجل�س الوطني وعند غيابه يتوىل ذلك رئي�س جمل�س ال�شورى ثم النائب الأول
لرئي�س جمل�س النواب ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى .وغريت بذلك هذه
املادة حتديد من يتوىل رئا�سة اجتماعات املجل�س الوطني عند انعقاده ،ومن يحل
حمله عند غيابه وف ًقا للرتتيب الوارد يف الن�ص.
مادة (:)103

اختلفت وجهات النظر حول تف�سري املادة ( )103من الد�ستور فيما يتعلق بن�صاب
اجتماع املجل�س الوطني ،حيث كانت تن�ص هذه املادة على �أنه «ال تعترب جل�سات
املجل�س الوطني قانونية �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل من املجل�سني على حدة»،
مما �أدى �إىل �أن يتطلب البع�ض ح�ضور هذه الأغلبية و�إال اعترب اجتماع املجل�س غري
�صحيح ،يف حني ذهب ر�أي �آخر �إىل القيا�س على املادة ( )80من الد�ستور التي
حتدد ن�صاب اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب؛ �إذ تن�ص على �أنه
« ي�شرتط ل�صحة اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ح�ضور �أكرث من
ن�صف �أع�ضائه ...و�إذا مل يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع
املجل�س �صحيحا على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س».
ولقد �أخذت املادة ( )103املعدلة بوجهة النظر التي �أعملت القيا�س على املادة (،)80
وقررت �أنه» و�إذا مل يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع
املجل�س �صحيحا على �أال يقل عدد احلا�ضرين من كل جمل�س عن ربع �أع�ضائه».
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مادة (:)115

ات�سا ًقا مع ما قررته املادة ( 109البندان ب ،ج) من �إحالة م�شروع امليزانية �إىل جلنة
م�شرتكة من اللجنتني املخت�صتني بال�شئون املالية يف كل من املجل�سني لدرا�سته قبل
عر�ضه على كل جمل�س ،عدلت املادة ( )115مبا يوجب على احلكومة �أن تقدم بيانًا
�إىل جمل�سي ال�شورى والنواب عن احلالة املالية واالقت�صادية للدولة ،وعن التدابري
املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية املعمول بها ،وما لذلك من �آثار على م�شروع
امليزانية اجلديدة .وكانت هذه املادة قبل تعديلها جتعل تقدمي هذا البيان �إىل جمل�س
النواب فقط .ولقد جاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا البيان حتت ب�صر اللجنة
امل�شرتكة من جلنتي جمل�سي ال�شورى والنواب عند بحثهما مل�شروع امليزانية اجلديدة،
وهو ما ي�ساعد كل من اللجنتني على تقدمي تقريرها �إىل املجل�س الذي تتبعه كل جلنة
ب�صورة مكتملة.
مادة (:)120

كانت هذه املادة تن�ص يف البند (�أ) على �أنه «ي�شرتط لتعديل �أي حكم من �أحكام
الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم كل
من جمل�سي ال�شورى والنواب» .وعلى الرغم من عدم تطلب املادة العر�ض على
املجل�س الوطني عند اخلالف بني املجل�سني ،ف�إنه قد �أثري الت�سا�ؤل عن مدى �ضرورة
عر�ض التعديالت الد�ستورية على جمل�س ال�شورى �أو املجل�س الوطني �إذا مل يوافق
وا�ضحا يف هذا ال�ش�أن.
عليها جمل�س النواب ،وجاء تعديل هذه املادة لي�ضع حك ًما
ً
وملا كانت املادة ( )120قد تطلبت موافقة كل من جمل�سي ال�شورى والنواب على
تعديل الد�ستور ،ف�إن مقت�ضى ذلك �أن عدم موافقة �أحدهما تعني عدم �إمكان تعديله.
ولذلك عدلت هذه املادة مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق غر�ض التعديل ب�أن يجتمع املجل�س
الوطني يف هذه احلالة بحكم الد�ستور ويف ذات دور االنعقاد ال��ذي وقع فيه
اخلالف ،وذلك بح�ضور ثلثي �أع�ضائه دون حتديد �أية ن�سبة لأي من املجل�سني ،على
�أن يتم �إقرار م�شروع التعديل مبوافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س الوطني كذلك.
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املذكرة التفسريية لتعديالت 2012

وتعترب الإي�ضاحات التي ن�صت عليها هذه املذكرة التف�سريية املرجع يف تف�سري
املعدلة وما ورد بها من �أحكام وت�أخذ ذات ال�صفة الإلزامية للد�ستور.
الن�صو�ص ّ
وتطبي ًقا ملا ن�صت عليه املادة ( )125من الد�ستور ،تن�شر هذه التعديالت ومذكرتها
التف�سريية يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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قانون جملسي الشورى والنواب
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مرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 2002
بشأن جملسي الشورى والنواب

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وبنا ًء
على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء على ذلك ،ر�سمنا
بالقانون الآتي:
الباب األول
جملس الشورى
مادة ()1( )1

يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني ع�ض ًوا يعينون ويعفون ب�أمر ملكي ،وذلك وف ًقا
للإجراءات وال�ضوابط والطريقة التي حتدد ب�أمر ملكي.
مادة ()2

مدة جمل�س ال�شورى �أربع �سنوات تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له .ويجوز �إعادة
تعيني من انتهت مدة ع�ضويته.
مادة ()3

مع عدم الإخالل بالأحكام املقررة يف قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،ي�شرتط
فيمن يعني ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شورى:

( )1عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
2002م ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
154

قانون اجمللسني

�أن يكون بحرين ًيا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على
الأق��ل ،وغري حامل جلن�سية �أخ��رى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء
مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية،
ومتمتعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية)2( .
ً
�أ�	.أن يكون ا�سمه مدرجـًا يف �أحد جداول االنتخاب.
.ب�أال تقل �سنه يوم التعيني عن خم�س وثالثني �سنة كاملة.
.ج�أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا خدمات جليلة للوطن من بني الفئات
التالية:

�4 .4أفراد العائلة املالكة.
5 .5الوزراء ال�سابقني.
6 .6من �شغل منا�صب ال�سفراء والوزراء املفو�ضني.
�7 .7أع�ضاء الهيئات الق�ضائية ال�سابقني.
8 .8كبار ال�ضباط املتقاعدين.
9 .9كبار موظفي الدولة ال�سابقني.
1010كبار العلماء ورجال الأعمال واملهن املختلفة.
�1111أع�ضاء جمل�س النواب ال�سابقني.
1212احلائزون ثقة ال�شعب.
مادة ()4

يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى ملثل مدة املجل�س ،وينتخب املجل�س نائبني لرئي�س
املجل�س لكل دور انعقاد.

( )2عدل البند (�أ) من املادة ( )3وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 30 / 3067
�أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()5

ت�سقط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س ال�شورى �إذا فقد �أحد �شروط الع�ضوية� ،أو فقد
الثقة واالعتبار� ،أو �أخل بواجبات ع�ضويته.
ويجب �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،ويرفع القرار
�إىل امللك لإقراره.
مادة ()6

يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية املجل�س
بالتما�س يقدم �إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه �إىل امللك .وال تنتهي
الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
مادة ()7

�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى لأي �سبب من الأ�سباب قبل انتهاء مدة
ع�ضويته ،يعني ب�أمر ملكي من يحل حمله وذلك خالل �شهر من تاريخ �إعالن املجل�س
عن هذا اخللو.
وتكون مدة الع�ضو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
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الباب الثاين
جملس النواب
الفصل األول
تكوين جملس النواب ومدته
مادة ()8

يت�ألف جمل�س النواب من �أربعني ع�ض ًوا ،ينتخبون بطريق االنتخاب العام ال�سري
املبا�شر ،وفقـًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002
ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية.
مادة ()9

يكون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب طبقـًا لنظام االنتخاب الفردي.
مادة ()10

مدة جمل�س النواب �أربع �سنوات تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له ،وجترى يف خالل
ال�شهور الأربعة الأخرية من تلك املدة انتخابات املجل�س اجلديد ،مع مراعاة حكم
املادة ( )64من الد�ستور .ويجوز �إعادة انتخاب من انتهت مدة ع�ضويته.
وللملك �أن ميد الف�صل الت�شريعي ملجل�س النواب عند ال�ضرورة ب�أمر ملكي مدة ال
تزيد على �سنتني.
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الفصل الثاين
الرتشيح لعضوية جملس النواب
مادة ()11

مع عدم الإخالل بالأحكام املقررة يف قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،ي�شرتط
فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س النواب:
�أ�	.أن يكون بحرين ًيا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على
الأقل وغري حامل جلن�سية �أخرى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء
مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية،
ومتمتعا بكافة حقوقه املدنية ال�سيا�سية)3( .
ً
.ب�أن يكون ا�سمه مدرجـًا يف جدول انتخاب الدائرة التي ير�شح نف�سه فيها.
.ج�أال يقل �سنه يوم االنتخاب عن ثالثني �سنة كاملة.
 .د�أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

ه��ـ� .أال تكون ع�ضويته مبجل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب قد �أ�سقطت بقرار
من املجل�س الذي ينتمي �إليه ب�سبب فقد الثقة �أو االعتبار �أو ب�سبب الإخالل
بواجبات الع�ضوية .ومع ذلك يجوز ملن �أ�سقطت ع�ضويته الرت�شيح �إذا انق�ضى
الف�صل الت�شريعي الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية� ،أو �صدر قرار من
املجل�س الذي كان ع�ض ًوا فيه ب�إلغاء الأثر املانع مـن الرت�شيح املرتتب على �إ�سقاط
الع�ضوية بعد انق�ضاء دور االنعقاد الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية.

و� .أال تكون ع�ضويته مبجل�س النواب قد زالت ب�سبب اال�ستقالة ،وذلك خالل الف�صل
الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته)4( .

( )3عدل البند (�أ) من املادة ( ،)11وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 30 / 3067
�أغ�سط�س 2012م.
( )4متت �إ�ضافة البند (و) للمادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 30 / 3067
�أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()12

يقدم من يرغب يف تر�شيح نف�سه لع�ضوية جمل�س النواب طلب الرت�شيح كتابة
على اال�ستمارة اخلا�صة بذلك �إىل جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب
املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�ش�أن
مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،على �أن يُحدد يف هذا الطلب الدائرة التي ير�شح نف�سه
فيها ،وال يجوز �أن يت�ضمن طلب الرت�شيح �أية عبارات �أو بيانات غري املحددة فيه و�إال
كان غري مقبول.
ويجب �أن يكون طلب الرت�شيح م�صحوبـًا ب�إي�صال يفيد �إيداع خزانة وزارة العدل
وال�شئون الإ�سالمية مبلغـًا نقديـًا  -غري قابل للرد  -مقداره مائتا دينار ،وت�ؤول
ح�صيلة هذه املبالغ �إىل �أحد الأن�شطة االجتماعية التي تتوالها وزارة العمل وال�شئون
االجتماعية .وتقيد طلبات الرت�شيح بح�سب تواريخ وروده��ا يف �سجل خا�ص،
وتـُعطى عنها �إي�صاالت.
مادة ()13

يعر�ض يف مقر كل دائرة انتخابية ك�شف يت�ضمن �أ�سماء مر�شحيها ،وذلك ملدة الثالثة
�أيام التالية لقفل باب الرت�شيح.
ولكل من تقدم للرت�شيح ومل يرد ا�سمه يف الك�شف املعد لذلك �أن يطلب من اللجنة
امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �إدراج ا�سمه �ضمن املر�شحني� ،أو االعرتا�ض على
�إدراج ا�سم �أي من املر�شحني ،وذلك خالل مدة عر�ض ذلك الك�شف.
وت�صدر اللجنة قرارها يف الطلب �أو االعرتا�ض خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه،
ويعترب عدم �إ�صدار اللجنة لقرارها يف ذلك الأجل قرا ًرا �ضمنيـًا بالرف�ض ،ويكون
ل�صاحب ال�ش�أن حق الطعن يف قرار الرف�ض �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية يف
موعد ال يتجاوز ثالثة �أيام من تاريخ �صدوره ،وتف�صل املحكمة يف الطعن خالل
�سبعة �أيام من تاريخ �إقامة الدعوى بحكم نهائي غري قابل للطعن.
وتعر�ض الك�شوف النهائية لأ�سماء املر�شحني كل يف مقر دائرته االنتخابية ،وتعلن
هذه الأ�سماء يف �إحدى و�سائل الن�شر املحلية.
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مادة ()14

للمر�شح بعد عر�ض الك�شوف النهائية للمر�شحني احلق يف احل�صول على �صورة
ر�سمية واحدة من جدول الناخبني يف الدائرة املر�شح فيها.
مادة ()15

للمر�شح �أن يتنازل عن الرت�شيح ب�إخطار اللجنة امل�شار �إليها يف املادة ( )12من هذا
القانون كتابة ،وذلك قبل يوم االنتخاب بع�شرة �أيام على الأقل ،ويثبت التنازل �أمام
ا�سمه يف ك�شف املر�شحني يف الدائرة ،ويعلن هذا التنازل يوم االنتخاب على باب
مقر اللجان الفرعية يف الدائرة املر�شح فيها.
وتن�شر وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية �إعالنـًا عن هذا التنازل يف �إحدى و�سائل
الن�شر املحلية قبل املوعد املحدد لالنتخاب بثالثة �أيام على الأقل.
مادة ()16

مينح كل موظف مر�شح لع�ضوية جمل�س النواب �إجازة بدون راتب � -إذا مل يكن
له ر�صيد ٍ
كاف من الإج��ازات  -ابتدا ًء من اليوم التايل لقفل باب الرت�شيح حتى
انتهاء عملية االنتخاب ،وال يجوز له خالل تلك الفرتة ممار�سة �أي اخت�صا�ص من
اخت�صا�صات الوظيفة العامة.
مادة ()17

ال يقبل طلب تر�شيح الوزراء ورجال الق�ضاء والنيابة العامة لع�ضوية جمل�س النواب
�إال �إذا ا�ستقالوا مقدمـًا من منا�صبهم.
مادة ()18

ي�سري يف �ش�أن منت�سبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�س الوطني فيما
يتعلق مببا�شرة حق الرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب ما تن�ص عليه القوانني والأنظمة
والتعليمات اخلا�صة بخدمتهم يف هذا ال�ش�أن.
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مادة ()19

�إذا مل يتقدم للرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب يف دائرة انتخابية �إال العدد املحدد
لها� ،أو مل يبق �إال هذا العدد لأي �سبب كان� ،أعلن وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية
فوز ه�ؤالء املر�شحني بالع�ضوية دون احلاجة �إىل �إجراء االنتخاب يف الدائرة.
مادة ()5( )20

ينتخب ع�ضو جمل�س النواب بالأغلبية املطلقة لعدد الأ�صوات ال�صحيحة التي
�أعطيت يف االنتخاب ،ف�إن مل تتحقق هذه الأغلبية لأحد املر�شحني يف الدائرة �أعيد
االنتخاب بني الإثنني احلا�صلني على �أكرب عدد من الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما
غريه يف عدد الأ�صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية ،ويف هذه احلالة
يعترب فائزًا من ح�صل على �أكرب عدد من الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد جترى
القرعة فيما بينهم مبعرفة رئي�س جلنة الإ�شراف على �سالمة االنتخاب.
ويف جميع الأحوال يثبت رئي�س اللجنة الفرعية يف حم�ضر الفرز عدد ما ح�صل عليه
كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته ،ويوقع رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر هذا املح�ضر،
وتقفل �صناديق �أوراق االقرتاع ،وير�سل املح�ضر والأوراق االنتخابية �إىل رئي�س جلنة
الإ�شراف على �سالمة االنتخاب الذي يتوىل الإعالن عن ا�سم املر�شح الفائز.

( )5عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
 2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 30 /3067أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()21

لكل مر�شح يف الدائرة االنتخابية حق الطعن يف نتيجة االنتخاب الذي جرى يف
دائرته �أمام حمكمة التمييز خالل خم�سة ع�شر يومـًا من تاريخ �إعالن النتيجة العامة
لالنتخاب.
ف�إذا ثبت لهذه املحكمة  -بعد االطالع على الأوراق و�سماع �أقوال كل من الطاعن
واملطعون يف انتخابه ومن تراه حمال ل�سماع �شهادته � -صحة الطعن �أبطلت جناح
الع�ضو املطعون يف انتخابه ،ويجوز للمحكمة يف هذه احلالة �أن تق�ضي بفوز املر�شح
الذي يتبني لها �صحة انتخابه ،وذلك �إذا مل تكن �أ�سباب الطعن ومالب�ساته تقت�ضي
�إعادة االنتخاب.
وال يحول تقدمي الطعن االنتخابي بني الع�ضو املطعون �ضده وممار�سته ل�صالحياته يف
جمل�س النواب خالل الفرتة ال�سابقة على �صدور حكم املحكمة يف الطعن .ويكون
�أثر احلكم ببطالن انتخاب الع�ضو مق�صو ًرا على امل�ستقبل دون �أن يرتد هذا الأثر �إىل
ما قبل �صدور احلكم.
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الفصل الثالث
الدعاية االنتخابية
مادة ()6( )22

تكون الدعاية االنتخابية حرة وفق �أحكام هذا القانون وي�سمح لأي مر�شح القيام بها
ابتدا ًء من تاريخ قبول الرت�شيح وفقـًا لل�ضوابط الآتية:
�أ .يتعني على املر�شح عند ممار�سته الدعاية االنتخابية التقيد مبا يلي:

1 .1االلتزام ب�أحكام الد�ستور واحرتام �سيادة القانون.
2 .2احرتام حرية الر�أي والفكر لدى الغري.

3 .3االلتزام باملحافظة على الوحدة الوطنية و�أمن الوطن وا�ستقراره وعدم
القيام بكل ما يثري الفرقة �أو الطائفية بني املواطنني.
4 .4االلتزام بعدم �إجراء الدعاية االنتخابية يف الوزارات والإدارات التابعة لها
والأجهزة امللحقة بها والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
5 .5االلتزام بعدم التعر�ض يف الدعاية االنتخابية لغريه من املر�شحني �سوا ًء
ب�صورة �شخ�صية �أو بوا�سطة معاونيه يف حملته االنتخابية.
ب .مينع تنظيم وعقد االجتماعات االنتخابية و�إلقاء اخلطب االنتخابية يف دور العبادة
واجلامعات واملعاهد العلمية واملدار�س احلكومية واخلا�صة وامليادين وال�شوارع
والطرق العامة ،وكذلك يف الأبنية التي ت�شغلها ال��وزارات والإدارات التابعة لها
والأجهزة امللحقة بها والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.

( )6عدلت املادة ب�إلغاء البند (ب) ،مع �إعادة ترقيم بنود هذه املادة ،وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة 2002
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة
الر�سمية العدد رقم � 18 / 2548سبتمرب 2002م.
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مادة ()23

�أ .حتدد كل بلدية يف نطاق املحافظة �أماكن خا�صة تعلق بها الإعالنات مبا يف ذلك
املل�صقات والبيانات االنتخابية وتخ�ص�ص يف كل هذه الأماكن م�ساحات مت�ساوية
للمر�شحني.
.بللمر�شحني ن�شر الإعالنات مبا يف ذلك املل�صقات والبيانات املت�ضمنة �أهدافهم
وخططهم ومناهج عملهم يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك على �أن حتمل �أ�سماءهم
ال�صريحة وتعفى هذه الإعالنات والبيانات من الرتخي�ص والر�سوم.
.جيحظر �إل�صاق �إي �إعالن �أو بيان انتخابي مبا يف ذلك املل�صقات وال�صور والر�سوم
والكتابات يف غري املكان املخ�ص�ص لذلك ،وملدير عام البلدية احلق يف �إ�صدار
قرار ب�إزالة �أية خمالفة لهذا احلظر على نفقة من تتعلق بهم تلك املل�صقات وال�صور
والر�سوم والكتابات من املر�شحني دون احلاجة �إىل �إنذارهم.
 .ديحظر �إقامة املهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز االقرتاع والفرز.
هـ .ال يجوز ا�ستعمال �شعار الدولة الر�سمي يف االجتماعات والإعالنات والبيانات
االنتخابية مبا يف ذلك املل�صقات وال�صور و الر�سوم والكتابات التي ت�ستخدم يف
الدعاية االنتخابية ،كما مينع ا�ستعمال مكربات ال�صوت خارج القاعات وعلى و�سائل
النقل.
مادة ()24

يحظر على موظفي احلكومة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ور�ؤ�ساء املجال�س البلدية
و�أع�ضائها القيام بالدعاية االنتخابية ل�صالح �أي من املر�شحني يف �أماكن عملهم.
مادة ()25

يحظر على �أي مر�شح �أن يقدم من خالل قيامه بالدعاية االنتخابية هدايا �أو تربعات
�أو م�ساعدات نقدية �أو عينية �أو غري ذلك من املنافع �أو يعد بتقدميها ل�شخ�ص طبيعي
�أو اعتباري �سواء كان ب�صورة مبا�شرة �أو بوا�سطة الغري ،كما يحظر على �أي �شخ�ص
�أن يطلب مثل تلك الهدايا �أو التربعات �أو امل�ساعدات �أو الوعد بها من �أي مر�شح.
كما يحظر على املر�شح تلقي �أية �أموال للدعاية االنتخابية من �أية جهة كانت.
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مادة ()26

على كافة و�سائل الإعالم مراعاة امل�ساواة يف التعامل الإعالمي بني جميع املر�شحني.
مادة ()27

توقف جميع �أعمال الدعاية االنتخابية يف �أنحاء اململكة قبل املوعد املحدد لعملية
االقرتاع ب�أربع وع�شرين �ساعة.
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الفصل الرابع
انتهاء العضوية وخلو احملل
مادة ()28

ت�سقط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س النواب �إذا فقد �أحد �شروط الع�ضوية� ،أو �إذا فقد
الثقة واالعتبار �أو �أخل بواجبات الع�ضوية ،وتبطل الع�ضوية �إذا تبني �أن الع�ضـو كان
فاقدً ا ل�شروط الع�ضوية عند االنتخاب .ويجب �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية �أو
بطالنها ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،ويكون الت�صويت يف هذه احلالة باملناداة على
الأع�ضاء ب�أ�سمائهم.
مادة ()29

يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن ي�ستقيل بكتاب يقدمه �إىل رئي�س
جمل�س النواب ،وتعترب اال�ستقالة نهائية من تاريخ �صدور قرار املجل�س بقبولها،
وي�صبح مقعد النائب �شاغ ًرا من تاريخ ذلك القبول .ويجوز للع�ضو �أن يعدل عن
ا�ستقالته قبل �صدور قرار املجل�س.
مادة ()30

�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل انتهاء مدة ع�ضويته ،لأي �سبب من
الأ�سباب ،يجرى انتخاب تكميلي النتخاب من يحل حمله خالل �شهرين من تاريخ
�إعالن املجل�س هذا اخللو.
وتكون مدة الع�ضو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
و�إذا وقع اخللو خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي للمجل�س
فال يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
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الفصل اخلامس
عقوبات
مادة ()7( )31

"مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو � ِّأي قانون �آخر
يُعا َقب باحلب�س ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن
ثالثمائة دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل َمن خالف � َّأي
حكم من الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواَد (،)27( ،)26( ،)25( ،)23( ،)22
من هذا القانون .ومع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يُعا َقب
ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص بغرامة تعادل �ضعف الغرامة املق َّررة للجرمية اذا اُرتُكبت
�أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد املُ�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة با�سمه
�أو حل�سابه� ،أو من �أحد ممثليه.
ويُعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن
خم�سمائة دينار وال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل َمن
خالف حك ًما من الأحكام املنو�ص عليها يف املادة ( )24من هذا القانون”.
مادة ()32

ال يجوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة.
مادة ()33

تنق�ضي الدعوى اجلنائية وال ت�سمع الدعوى املدنية يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون مب�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب� ،أو من تاريخ �آخر
�إجراء ق�ضائي يف �ش�أنها.

( )7عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )33ل�سنة 2017م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002م
ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية /العدد رقم � 31/ 3329أغ�سط�س 2017م.
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الباب الثالث
أحكام مشرتكة للمجلسني
مادة ()34

ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وع�ضوية جمل�س النواب .كما ال يجوز
اجلمع بني ع�ضوية �أي من املجل�سني وع�ضوية املجال�س البلدية �أو تويل الوظائف العامة.
مادة ()35

يعترب من يعني يف جمل�س ال�شورى �أو من ينتخب لع�ضوية جمل�س النواب متخليـًا عن
ع�ضويته الأخرى �أو وظيفته مبجرد توليه عمله يف املجل�س.
مادة ()36

يعترب م�ستقيال من ع�ضوية جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب الع�ضو الذي يقبل وظيفة
�أو عمال ال يجوز اجلمع بينه وبني ع�ضوية �أحد املجل�سني .وي�صبح حمله �شاغ ًرا بقرار
من املجل�س املخت�ص ،على �أنه بالن�سبة �إىل ع�ضو جمل�س ال�شورى ال يعترب املحل �شاغ ًرا
�إال �إذا �صدر �أمر ملكي بذلك.
مادة ()37

ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أثناء مدة ع�ضويته �أن يعني يف
جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �إال
يف الأحوال التي يبينها القانون .وال يجوز له خالل تلك املدة �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ماال
من �أموال الدولة �أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئـًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ،ما مل يكن
ذلك بطريق املزايدة �أو املناق�صة العلنيتني� ،أو بالتطبيق لنظام اال�ستمالك للمنفعة العامة.
مادة ()38

ميتنع على كل من رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب ،مبجرد اختياره
رئي�سا ،مزاولة مهنة جتارية �أو غري جتارية.
ً
مادة ()39

ال مينح �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء جمل�س النواب �أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم.
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مادة ()40

يتقا�ضى ع�ضو جمل�س ال�شورى وع�ضو جمل�س النواب مكاف�أة �شهرية مقدارها �ألفا
دينار .وت�ستحق املكاف�أة اعتبا ًرا من تاريخ اكت�ساب الع�ضوية.
مادة ()41

يتقا�ضى كل من رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب مكاف�أة �شهرية تعادل
راتب وزير .وت�ستحق املكاف�أة من تاريخ اختياره رئي�سـًا.
مادة ()42

يتقا�ضى كل من نائبي رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبي رئي�س جمل�س النواب مكاف�أة
�شهرية مقدارها �ألفان وخم�سمائة دينار .وت�ستحق املكاف�أة من تاريخ انتخابه نائبـًا للرئي�س.
مادة ( 42مكرر) ()8

ي�صدر مبر�سوم الئحة موحدة مبخ�ص�صات كل من رئي�سي جمل�سي ال�شورى والنواب،
ونائبي كل من رئي�س و�أع�ضاء املجل�سني تدرج اعتماداتها رق ًما واحدً ا �ضمن ميزانية
كل جمل�س ،وحتدد الالئحة م�سمى ومقدار هذه املخ�ص�صات ونظام و�شروط ومواعيد
�صرفها ،وما يعترب من تلك املخ�ص�صات جز ًءا �أ�سا�س ًيا من املكاف�أة ال�شهرية.
مادة ()43

ي�ستقل كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب مبوازنته ،وتدرج االعتمادات
املخ�ص�صة له رقمـًا واح��دً ا يف ميزانية الدولة .وتبني الالئحة الداخلية لكل من
املجل�سني كيفية �إعداد م�شروع موازنة املجل�س ال�سنوية وبحثه و�إق��راره ،وطريقة
�إع��داد ح�سابات املجل�س وتنظيمها ،وكيفية �إع��داد احل�ساب اخلتامي ال�سنوي
واعتماده ،وذلك دون التقيد بالقواعد احلكومية.
مادة ()44

ي�ضع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب الئحة تنظم �شئون العاملني به،
( )8ا�ضيفت املادة بالقانون رقم ( )31ل�سنة 2009م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002م ب�ش�أن
جمل�سي ال�شورى والنواب.
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وت�سري عليهم ،فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف الالئحة ،الأحكام املن�صو�ص عليها يف
�أنظمة اخلدمة املدنية .و�إىل �أن يتم و�ضع الالئحة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ،تطبق
على العاملني بكل من املجل�سني الأحكام املن�صو�ص عليها يف �أنظمة اخلدمة املدنية.
مادة ()45

تقت�صر رقابة كل من جمل�سي ال�شورى والنواب ،فيما يتعلق ب�أعمال �أع�ضاء ال�سلطة
التنفيذية وت�صرفاتهم ،على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد املجل�سني يف �أول ف�صل
ت�شريعي ،وال يجوز لهما التعر�ض ملا مت من �أفعال �أو ت�صرفات �سابقة على هذا التاريخ.
مادة ()46

يتوىل رئي�س جمل�س ال�شورى �أثناء فرتة حل جمل�س النواب جميع االخت�صا�صات
الإدارية واملالية املخولة ملكتب املجل�س ورئي�سه.
مادة ()47

يلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة ()48

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل
به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ  22ربيع الآخر 1423هـ
املوافق  3يوليو 2002م
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مرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 2002
بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ()1

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد االطالع على الد�ستور،

وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�س ال�شورى والنواب املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة ،2002
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء على ذلك،
ر�سمنا بالقانون الآتي:
الباب األول
أحكام عامة
مادة ()1

يبا�شر جمل�س ال�شورى اخت�صا�صاته على الوجه املبني يف الد�ستور ،وقانون جمل�سي
ال�شورى والنواب ،ووف ًقا لأحكام هذه الالئحة.
مادة ()2

يلتزم �أع�ضاء املجل�س فيما يجرونه من مناق�شات ،وما يتخذونه من قرارات ،ب�أحكام
الد�ستور والقانون وهذه الالئحة.

( )1اجلريدة الر�سمية  -العدد  - 2554الأربعاء � 30أكتوبر 2003م
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مادة ()2( )3

�أ .تبد�أ مرا�سم االحتفال بانعقاد املجل�س الوطني بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي.
.بيفتتح دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني مبجل�سيه (ال�شورى والنواب) وف ًقا
لأحكام املواد ( )71و( )73و( )74من الد�ستور باال�ستماع �إىل اخلطاب ال�سامي،
ثم يف�ض االجتماع عقب �إلقاء هذا اخلطاب.
مادة ()4

بعد اال�ستماع للخطاب ال�سامي ،يعقد جمل�س ال�شورى جل�سته الأوىل يف دور
االنعقاد الأول ،برئا�سة رئي�سه يف جل�سة �إجراءات.
مادة ()5

ي�ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة �أعماله يف
املجل�س �أو جلانه اليمني التالية:
خمل�صا للوطن وللملك ،و�أن �أحرتم الد�ستور وقوانني
((�أق�سم بـاهلل العظيم �أن �أكون ً
الدولة ،و�أن �أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل بالأمانة
وال�صدق)).
ويبد�أ ب�أداء هذه اليمني يف بداية الف�صل الت�شريعي رئي�س املجل�س.
مادة ()6

يبد�أ جمل�س ال�شورى �أول اجتماع له يف بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئي�س.
مادة ()7

يختار مكتب جمل�س ال�شورى جلنة من �أع�ضاء املجل�س لإعداد م�شروع الرد على
اخلطاب ال�سامي ،ويعر�ض ت�شكيل هذه اللجنة على املجل�س لإقراره .وتقوم اللجنة
بدرا�سة اخلطاب ال�سامي و�إعداد م�شروع للرد عليه يعر�ض على املجل�س يف املوعد
الذي يحدده ،ويرفع الرد �إىل امللك بعد �إقراره.
( )2عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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مادة ()3( )8

جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب هما �شعبة مملكة البحرين يف امل�ؤمترات الربملانية
الدولية.
ويكون لل�شعبة جلنة تنفيذية ت�شكل عند بدء كل دور انعقاد برئا�سة رئي�س جمل�س
النواب وع�ضوية ثمانية �أع�ضاء يختار كل جمل�س �أربعة منهم من بني �أع�ضائه
باالنتخاب.
وتقدم الرت�شيحات كتابة يف كل جمل�س �إىل رئي�سه خالل الفرتة التي يحددها ،ويعلن
الرئي�س هذه الرت�شيحات ،وجتري االنتخابات بني املر�شحني بطريق االقرتاع ال�سري
حتت �إ�شراف جلنة ي�شكلها لهذا الغر�ض.
و�إذا مل يتقدم للرت�شيح �أحد غري العدد املطلوب �أعلن انتخاب املر�شحني بالتزكية.
وت�ضع اللجنة التنفيذية القواعد املنظمة ل�سري العمل يف ال�شعبة ،ويخطر بها جميع
�أع�ضاء ال�شعبة.

( )3عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م
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الباب الثاين
أجهزة اجمللس
مادة ()9

�أجهزة جمل�س ال�شورى الرئي�سية هي:
ج.رئي�س املجل�س.
د .مكتب املجل�س.
هـ .جلان املجل�س.

الفصل األول
رئيس اجمللس
مادة ()10

يعني امللك ب�أمر ملكي رئي�س جمل�س ال�شورى ملثل مدة املجل�س.
مادة ()11

يف حالة خلو مكان رئي�س املجل�س لأي �سبب من الأ�سباب يعني امللك من يحل حمله
خالل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ اخللو �إذا كان املجل�س يف دور االنعقاد ،وقبل اجتماع
املجل�س �إذا حدث اخللو �أثناء العطلة.
مادة ()12

رئي�س املجل�س هو الذي ميثله يف ات�صاله بالهيئات الأخرى ،ويتحدث با�سمه ،وي�شرف
على جميع �أعماله ،ويراقب مكتبه وجلانه ،كما يتوىل الإ�شراف على الأمانة العامة
للمجل�س ،ويراعي يف ذلك كله تطبيق �أحكام الد�ستور والقوانني وتنفيذ ن�صو�ص
هذه الالئحة .وله �أن ي�ستعني يف ذلك بهيئة املكتب �أو مبن يرى من الأع�ضاء �أو
�إحدى اللجان.
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وهو الذي يفتتح اجلل�سات وير�أ�سها ،ويعلن انتهاءها وي�ضبطها ،ويدير املناق�شات،
وي�أذن يف الكالم ،وبوا�سطته توجه الأ�سئلة ،ويعلن نتائج االقرتاع ،وله الكالم يف
�أي وقت �إذا ر�أى يف ذلك فائدة لنظام املناق�شة �أو لإي�ضاحها.
وهو الذي يحدد مو�ضوع البحث ويرد �إليه من خرج عنه من املتكلمني ،وينبه �إىل
املحافظة على النظام ،وله �أن يو�ضح �أو ي�ستو�ضح م�س�ألة يراها غام�ضة ،ويطرح
املو�ضوعات لأخذ الر�أي عليها ،ويعلن ما ي�صدره املجل�س من القرارات ،وبوجه
عام ي�شرف على ح�سن �سري �أعمال املجل�س.
ولرئي�س املجل�س �أن ي�شرتك يف املناق�شات ،وعندئذ يتخلى عن رئا�سة اجلل�سة ،وال
يعود �إىل من�صة الرئا�سة حتى تنتهي املناق�شة التي ا�شرتك فيها.
مادة ()13

لرئي�س املجل�س دعوة �أية جلنة من جلان املجل�س لالنعقاد لبحث مو�ضوع هام �أو
عاجل ،وير�أ�س جل�سات اللجان التي يح�ضرها.
وجترى املخاطبات بني �أية جلنة من جلان املجل�س وال�سلطة التنفيذية �أو غريها من
اجلهات خارج املجل�س عن طريق رئي�س املجل�س.
مادة ()14

�إذا غاب رئي�س املجل�س ،توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول ،ويف حالة غيابه يتوىل
الرئا�سة النائب الثاين ،ويف حالة غيابهما معـًا عن �إحدى اجلل�سات بعد افتتاحها ،توىل
رئا�سة اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنـًّا .وتكون لرئي�س اجلل�سة االخت�صا�صات
املقررة يف هذه الالئحة لرئي�س املجل�س يف �إدارة اجلل�سة.
ولرئي�س املجل�س �أن يفو�ض �أحد نائبي الرئي�س يف بع�ض اخت�صا�صاته.
ويف جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاين حمل الرئي�س يف جميع
اخت�صا�صاته �إذا امتد غيابه �أكرث من ثالثة �أ�سابيع مت�صلة.
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الفصل الثاين
مكتب اجمللس
مادة ()4( )15

يتكون مكتب املجل�س من الرئي�س ونائبيه ،وي�ضم �إليهم ر�ؤ�ساء اللجان النوعية
و�ساد�سا من الفقرة
وخام�سا
املن�صو�ص عليها يف البنود �أوال وثان ًيا وثال ًثا وراب ًعا
ً
ً
الأوىل من املادة ( )21من هذه الالئحة مبجرد انتخابهم.
مادة ()16

يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�شورى بالتتابع يف
�أول جل�سة للمجل�س يف بداية كل دور انعقاد ،وذلك بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين،
ف�إن مل تتحقق هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أعيد االنتخاب بني االثنني احلائزين لأكرث
الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب
املرة الثانية ،ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من
واحد يف احل�صول على هذه الأغلبية الن�سبية �أجرى املجل�س االختيار بينهم بالقرعة.
وتقدم الرت�شيحات �إىل رئي�س املجل�س خالل املدة التي يحددها ،و�إذا مل يتقدم
ل�شغل من�صب النائب �إال مر�شح واحد� ،أعلن رئي�س املجل�س فوزه بالتزكية.
وتكون عملية االنتخاب �سرية ،وجترى يف جل�سة علنية .ويعلن رئي�س املجل�س
انتخاب النائب الأول لرئي�س املجل�س ثم النائب الثاين.
و�إذا خال مكان �أيهما لأي �سبب من الأ�سباب يجرى انتخاب من يحل حمله بذات
الطريقة ،وذلك خالل �أ�سبوعني من تاريخ اخللو.

( )4عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )4ل�سنة  2013بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  21 /3096مار�س 2013م.
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مادة ()17

يخطر رئي�س املجل�س امللك بت�شكيل مكتب املجل�س فور ا�ستكمال هذا الت�شكيل.
مادة ()18

يخت�ص مكتب املجل�س بالأمور الآتية:

�أ .و�ضع جدول �أعمال جل�سات املجل�س ،مراع ًيا �أولوية �إدراج م�شروعات القوانني
املحالة من رئي�س جمل�س النواب التي انتهت اللجان املخت�صة من درا�ستها،
وكذلك املو�ضوعات الهامة اجلارية .ويعلن الرئي�س جدول الأعمال ويخطر به
الأع�ضاء واحلكومة قبل انعقاد اجلل�سة بوقت كاف.
 .بالف�صل فيما يحيله �إليه املجل�س من اعرتا�ضات على ما ُ�س ِّجل يف م�ضابط اجلل�سات.
 .جالنظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ،ويف م�شروع ح�سابه اخلتامي ،بنا ًء
على �إحالة من الرئي�س ،وذلك قبل عر�ضهما على املجل�س لإقرارهما.
 .دمتابعة �أعمال جلان املجل�س وتقاريرها ،ومعاونة تلك اللجان على و�ضع القواعد
املنظمة لإدارة �أعمالها والتن�سيق بني �أوجه ن�شاطها.
هـ .اقرتاح من يراه لتمثيل املجل�س يف الداخل ،وذلك بنا ًء على تر�شيح الرئي�س،
متهيدً ا لعر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه.
و .درا�سة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ،وذلك قبل عر�ضها
على املجل�س.
ز .ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية فيما بني �أدوار االنعقاد ،وذلك بنا ًء على
طلب من رئي�س املجل�س.
خا�صا بحاالت الأع�ضاء الذين ال يقومون بواجباتهم �أو
ح .درا�سة ما يعر�ضه الرئي�س ً
ي�سلكون م�سل ًكا ال يتفق مع كرامة الع�ضوية ،وذلك قبل عر�ض املو�ضوع على
املجل�س التخاذ الإجراء املنا�سب.
ط .بحث �أي �أمر �آخر يرى رئي�س املجل�س �أخذ ر�أيه يف �ش�أنه.
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مادة ()5( )19

يجتمع مكتب املجل�س بدعوة من رئي�سه ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو �أحد نائبيه.
وت�صدر قراراته ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب
الذي منه الرئي�س.
وال يجوز �أن يح�ضر اجتماعات املكتب غري �أع�ضائه ،ويقوم من يختاره املكتب بعمل
حما�ضر الجتماعات هيئة املكتب يف الأمور الهامة التي يلزم عر�ضها على املجل�س
�أو على اللجان املختلفة.
ويدعو الرئي�س الوزير املخت�ص ب�شئون جمل�سي ال�شورى والنواب حل�ضور اجتماعات
املكتب ،عند �إعداد جدول �أعمال املجل�س.
ويجوز �أن يح�ضر �أمني عام املجل�س جل�سات مكتب املجل�س بنا ًء على طلب رئي�س
املجل�س ،ويف هذه احلالة يتوىل كتابة حما�ضر اجتماعات املكتب.
مادة ()20

يخت�ص �أمني عام املجل�س بالإ�شراف على حترير م�ضابط جل�سات املجل�س وقيد �أ�سماء
الأع�ضاء الذين يطلبون الكلمة بح�سب ترتيب طلباتهم ،وب�إثبات التنبيهات باملحافظة
على النظام وت�سجيل نتائج االقرتاع ،وغري ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئي�س
يف �ش�أن �إدارة اجلل�سة.

( )5عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
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جلان اجمللس
مادة ()6( )21

ت�شكل خالل الأ�سبوع الأول من بدء دور االنعقاد العادي اللجان النوعية الآتية،
لدرا�سة الأعمال الداخلة يف اخت�صا�ص املجل�س:
�أوال -جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء .وتخت�ص
بالنظر يف م�شروعات القوانني ومطابقتها لأحكام الد�ستور ،ومعاونة
املجل�س وجلانه الأخ��رى يف �صياغة الن�صو�ص الت�شريعية ،كما تخت�ص
ب�شئون الأع�ضاء ،وبحث حاالت �إ�سقاط الع�ضوية ،والإذن برفع احل�صانة،
وبكل الأمور التي ال تدخل يف اخت�صا�ص جلنة �أخرى.
ثان ًيا  -جلنة ال�شئون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء.
وتخت�ص بدرا�سة املوقف الدويل ،وتطورات ال�سيا�سة الدولية ،وال�سيا�سة
اخلارجية ململكة البحرين ،واالتفاقيات واملعاهدات الدولية .كما تخت�ص
بدرا�سة كافة ال�شئون املتعلقة بالأمن الداخلي ،ومكافحة اجلرمية ،و�أمن
الدولة اخلارجي.
ثال ًثا  -جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية ،وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء .وتخت�ص
بدار�سة امل�شروعات الإن�شائية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تت�ضمنها
ميزانية الدولة ،واخلطط االقت�صادية و�إبداء مالحظاتها حولها ،كما تخت�ص
بدار�سة اجلوانب املالية واالقت�صادية املتعلقة ب�أعمال الوزارات وامل�صالح
املختلفة ،وب�صفة خا�صة امليزانيات واحل�سابات اخلتامية للدولة.
راب ًعا  -جلنة اخلدمات ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء .وتخت�ص ب�أمور التعليم بجميع
�أنواعه ومراحله ،والتدريب املهني وحمو الأمية ،واملو�ضوعات املتعلقة
باخلدمات االجتماعية والثقافية وال�صحية والإعالم والأمور العمالية.
( )6عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
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خام�سا  -جلنة املرافق العامة والبيئة ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء .وتخت�ص بدرا�سة
ً
املو�ضوعات املتعلقة بالإ�سكان وال�بري��د والكهرباء وامل��اء وال��زراع��ة
واملوا�صالت والطرق والبلديات والبيئة.
�ساد�سا  -جلنة �شئون املر�أة والطفل ،وتُ�شكل من �سبعة �أع�ضاء ،وتخت�ص بدرا�سة
ً
مدى مالءمة الت�شريعات النافذة ذات ال�صلة باملر�أة والطفل مع االتفاقيات
امل�صادق عليها ،وكل ما يحال �إليها من م�شروعات القوانني واقرتاحات
القوانني وجميع املو�ضوعات ذات ال�صلة باملر�أة والطفل ،وتقدمي الر�أي
�إىل اللجان املخت�صة الأخرى ذات ال�صلة ب�شئون املر�أة والطفل ،ومتابعة
التو�صيات والقرارات التي ت�صدر عن امل�ؤمترات الربملانية ذات العالقة
باملر�أة والطفل واملحالة من ال�شعبة الربملانية ،ورفع تقاريرها �إىل املجل�س()7
وللمجل�س �أن ي�شكل جلانًا �أخرى نوعية دائمة خالل امليعاد املن�صو�ص عليه
يف الفقرة الأوىل �أو جلانًا م�ؤقتة وذلك كله وف ًقا حلاجة العمل ويف حدود
اخت�صا�صاته ،على �أال يزيد عدد �أع�ضاء �أي منها على �سبعة ،وله �أن ي�ضع
لكل جلنة ما قد يراه من �أحكام خا�صة يف �ش�أنها ،وتنتهي اللجنة امل�ؤقتة
بانتهاء الغر�ض الذي �شكلت من �أجله.
مادة ()22

يتلقى رئي�س املجل�س يف بداية دور االنعقاد العادي ويف املوعد الذي يحدده،
طلبات الأع�ضاء لالن�ضمام �إىل ع�ضوية اللجان.
ويتوىل مكتب املجل�س التن�سيق بني هذه الطلبات وف ًقا للقواعد وال�ضوابط التي يحددها.

(�ساد�سا) وف ًقا للقانون رقم ( )4ل�سنة  2013بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة
( )7متت �إ�ضافة البند
ً
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مادة ()8( )23

يجب �أن ي�شرتك الع�ضو يف �إحدى جلان املجل�س النوعية املن�صو�ص عليها يف البنود
� ً
وخام�سا من الفقرة الأوىل من املادة ( )21من هذه الالئحة،
أول وثان ًيا وثال ًثا وراب ًعا
ً
�ساد�سا.
وله �أن ي�شرتك يف اللجنة املن�صو�ص عليها يف البند ً
كما للع�ضو �أن ي�شرتك يف جلنة دائمة واحدة �أخرى من تلك اللجان التي قد يُ�شكلها
املجل�س.
مادة ()24

يعلن مكتب املجل�س قوائم الرت�شيح لع�ضوية اللجان قبل عر�ضها على املجل�س،
ولكل ع�ضو �أن يقدم اقرتاحاته �أو اعرتا�ضاته كتابة �إىل رئي�س املجل�س لعر�ضها على
املكتب للنظر فيها.
ويعر�ض الرئي�س القوائم على املجل�س طب ًقا ملا انتهى �إليه املكتب بعد درا�سة
االعرتا�ضات واالقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء ،وتقت�صر املناق�شة يف املجل�س على
القواعد وال�ضوابط التي التزمها مكتب املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،وتعترب هذه القوائم
نافذة مبجرد �إقرار املجل�س لها.
مادة ()25

رئي�سا ونائ ًبا للرئي�س ،وذلك بالأغلبية الن�سبية لعدد
تنتخب كل جلنة من بني �أع�ضائها ً
�أع�ضائها .ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات �أجري االختيار بينهم بالقرعة ،ويتوىل �أمانة اللجنة
�أحد موظفي الأمانة العامة .ويتكون مكتب اللجنة من الرئي�س ونائب الرئي�س.
وير�أ�س اجتماع اللجنة لأول مرة يف بداية دور االنعقاد �أكرب �أع�ضائها �سنـًّا وتقدم
الرت�شيحات كتاب ًة �إليه خالل الفرتة التي يحددها مكتب املجل�س ،ويعلن الرئي�س
هذه الرت�شيحات لأع�ضاء اللجنة ،وجترى االنتخابات بني املر�شحني بطريق االقرتاع
ال�سري حتت �إ�شراف جلنة ي�شكلها مكتب املجل�س من بني �أع�ضاء اللجان غري املتقدمني
للرت�شيح ملنا�صب مكاتب اللجان.
( )8عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )4ل�سنة  2013بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
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و�إذا مل يتقدم للرت�شيح �أحد غري العدد املطلوب �أعلن انتخاب املر�شحني بالتزكية.
ويعلن رئي�س املجل�س نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ،ويبلغها �إىل جمل�س الوزراء.
مادة ()26

ير�أ�س نائب رئي�س املجل�س جل�سات اللجنة التي يح�ضرها.
مادة ()27

ال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية احلا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
و�إذا مل تكتمل �أغلبية اللجنة �أجل رئي�سها االجتماع �إىل جل�سة مقبلة يحددها،
ومع ذلك ففي احلاالت التي يقرر فيها املجل�س نظر مو�ضوع بطريق اال�ستعجال،
يجوز ت�أجيل انعقاد اللجنة ملوعد �آخر يف ذات اليوم مع �إعادة �إخطار �أع�ضائها بهذا
�صحيحا يف اجلل�سة التي �أجل االنعقاد �إليها بح�ضور
املوعد .ويكون انعقاد اللجنة
ً
ثلث �أع�ضائها .ف�إذا نق�ص عدد احلا�ضرين عن ذلك وجب على رئي�س اللجنة عر�ض
الأمر على رئي�س املجل�س.
ويجوز للجنة �أن ت�ستعني يف �أعمالها بواحد �أو �أكرث من خرباء املجل�س �أو موظفيه .ولها
�أن تطلب  -من خالل رئي�س املجل�س وعن طريق الوزير املخت�ص  -اال�ستعانة بواحد
�أو �أكرث من خرباء احلكومة �أو موظفيها ،كما يجوز للجنة اال�ستعانة بخرباء م�ستقلني بعد
موافقة رئي�س املجل�س ،وال يجوز لأي من ه�ؤالء �أن ي�شرتك يف الت�صويت.
مادة ()28

تتوىل اللجان بحث ما يحال �إليها من م�شروعات القوانني �أو االقرتاحات �أو املو�ضوعات
التي تدخل يف ن�شاط الوزارات .وعليها �أن جتمع كل البيانات واملعلومات التي تتعلق
باملو�ضوعات املحالة �إليها لتمكني املجل�س من تكوين ر�أيه يف املو�ضوع عند مناق�شته.
ولها يف �سبيل ذلك �أن تطلب  -من خالل رئي�س املجل�س وعن طريق الوزير املخت�ص -
من الوزارات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها الزمة
لدرا�سة املو�ضوع املحال �إليها .وعلى تلك اجلهات تقدمي ما يطلب منها قبل �أن ت�ضع
بوقت ٍ
اللجنة تقريرها ٍ
كاف.
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مادة ()29

تخطر جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية بجميع م�شروعات القوانني التي تقدم من
احلكومة �أو االقرتاحات بقوانني التي تقدم من الأع�ضاء ،وعليها �أن تبلغ اللجنة
املخت�صة مبالحظاتها يف املوعد الذي يحدده رئي�س املجل�س.
مـادة ()9( )30

�إذا ارتبط الأمر املعرو�ض ب�أكرث من جلنة حدد املجل�س اللجنة التي تتوىل درا�سته �أو
�أحال ُه �إىل جلنة م�شرتكة ت�ضم �أكرث من جلنة.

وللجان التي ت�شرتك يف بحث مو�ضوع واحد �أن تعقد اجتماعات م�شرتكة بينها بعد
�إخطار رئي�س املجل�س ،ويف هذه احلالة تكون الرئا�سة لأكرب ر�ؤ�ساء اللجان �سنـًّا� ،أو
لأحد نائبي الرئي�س ،ويجب ل�صحة االجتماع امل�شرتك ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل
جلنة على حدة على الأقل .وت�صدر قرارات اللجنة امل�شرتكة مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين.
وذلك كله مع مراعاة �أحكام املادة ( )27من هذه الالئحة.
مـادة ()31

�إذا ر�أت �إحدى اللجان �أنها خمت�صة بنظر مو�ضوع �أحيل �إىل جلنة �أخرى �أو �أنها غري
خمت�صة باملو�ضوع املحال �إليها� ،أبدت ذلك لرئي�س املجل�س لعر�ضه على املجل�س
لإ�صدار قرار ب�ش�أنه.
مـادة ()32

يتوىل رئي�س كل جلنة �إدارة �أعمالها ،ويعاونه يف ذلك �أمني اللجنة ،ويحل حمل
الرئي�س عند غيابه نائب رئي�س اللجنة ثم �أكرب �أع�ضائها احلا�ضرين �سنـًّا.

( )9عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
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مـادة ()33

ي�ضع مكتب اللجنة جدول �أعمالها بنا ًء على اقرتاح رئي�سها.
مـادة ()34

جتتمع اللجان بنا ًء على دعوة من رئي�سها �أو من رئي�س املجل�س ،وجتب دعوتها
لالنعقاد �إذا طلب ذلك �أغلبية �أع�ضائها ،وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها
ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل ،ويخطر الأع�ضاء والأمانة العامة للمجل�س بجدول
�أعمال اجتماع اللجنة.
وال يحول ت�أجيل املجل�س جلل�ساته ،دون انعقاد اللجان لإجناز ما لديها من �أعمال،
ولرئي�س املجل�س �أن يدعو اللجان لالجتماع فيما بني �أدوار االنعقاد �إذا اقت�ضى الأمر
ذلك� ،أو بنا ًء على طلب احلكومة �أو رئي�س اللجنة.
مـادة ()10( )35

جل�سات اللجان غري علنية ،ويحرر حم�ضر لكل اجتماع تدون فيه �أ�سماء الأع�ضاء
احلا�ضرين والغائبني ،وملخ�ص املناق�شات ،ون�صو�ص القرارات ،ويوقعه رئي�س
اللجنة و�أمني �سرها .وتودع �صورة من حما�ضر اجتماعات اللجان مكتب رئي�س
املجل�س ومكتبي نائبي الرئي�س.
ولكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أن يح�ضر جل�سات اللجان ولو مل يكن ع�ض ًوا فيها
ب�شرط موافقة اللجنة على ذلك ،على �أال يتدخل يف املناق�شة والت�صويت ،وال يبدي
�أية مالحظة �إال �إذا طلبت منه اللجنة ذلك.
ويجوز لكل ع�ضو �أن يبعث بر�أيه كتابة ،يف مو�ضوع حمال �إىل جلنة لي�س هو ع�ض ًوا
فيها �إىل رئي�س اللجنة لعر�ضه عليها ،وللجنة �أن ت�أذن له يف ح�ضور اجلل�سة التي
تعينها ل�شرح وجهة نظره دون �أن ي�شرتك يف املناق�شة �أو الت�صويت.
ولكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س االطالع على حما�ضر اللجان.
( )10عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
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مـادة ()36

للوزير املخت�ص �أن يح�ضر جل�سات اللجان عند نظر مو�ضوع يتعلق بوزارته ،ويجوز
له �أن ي�صطحب معه واحدً ا �أو �أكرث من كبار املوظفني املخت�صني �أو اخلرباء� ،أو �أن
ينيب عنه �أيـّـًا منهم ،وال يكون للوزير وال ملن ي�صطحبه �أو ينيبه حق الت�صويت،
وتـُثبت �آرا�ؤهم يف التقرير.
ويجوز للجنة �أن تطلب عن طريق رئي�س املجل�س ح�ضور الوزير املخت�ص لبحث
الأمر املعرو�ض عليها ،ويف هذه احلالة يجب �أن يح�ضر الوزير �أو من ينيبه عنه.
مـادة ()37

تكون �أولوية الكالم يف اجتماعات اللجان ملمثلي احلكومة ثم لأع�ضاء اللجنة،
فلمقدمي االقرتاحات املحالة �إليها.
وت�سري فيما يتعلق بنظام الكالم يف جل�سات اللجان القواعد املقررة لذلك يف �ش�أن
جل�سات املجل�س ،والتي ال تتعار�ض مع الأحكام املن�صو�ص عليها ب�ش�أن اللجان يف
هذه الالئحة.
مـادة ()38

تقدم اللجنة �إىل رئي�س املجل�س تقري ًرا عن كل مو�ضوع يحال �إليها تلخ�ص فيه عملها،
وذلك خالل املدة التي يحددها ،ما مل يقرر املجل�س غري ذلك .و�إذا تكرر ت�أخري تقدمي
التقرير يف املوعد املحدد له ،عر�ض رئي�س املجل�س الأمر على املجل�س يف �أول جل�سة
تالية ،وللمجل�س �أن مينح اللجنة �أجال جديدً ا �أو يحيل املو�ضوع �إىل جلنة �أخرى �أو �أن
يقرر البت يف املو�ضوع مبا�شرة.
ويجب �أن ي�شمل تقرير اللجنة بيان �إجراءاتها ور�أيها يف املو�ضوع املحال �إليها،
والأ�سباب التي ا�ستندت �إليها يف ر�أيها ،ور�أي اللجنة �أو اللجان التي تكون قد
ا�ست�أن�ست مبالحظاتها ،وجممل الآراء الأخرى التي �أبديت يف اجتماعات اللجنة
ب�ش�أن املو�ضوع ،وكذلك الآراء واالقرتاحات املكتوبة التي �أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة ن�صو�ص امل�شروعات �أو الت�شريعات حمل التقرير مع مذكراتها
الإي�ضاحية �إن وجدت.
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ويجوز لكل جلنة �أن تطلب من رئي�س املجل�س ،عن طريق رئي�سها �أو مقرر املو�ضوع
رد التقرير �إليها ولو كان املجل�س قد بد�أ نظره �إذا جد ما ي�ستوجب هذا الطلب ،ما
مل يقرر املجل�س غري ذلك.
مـادة ()39

يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناق�شة املو�ضوع املحال �إليها� ،أحد �أع�ضائها
ليكون مقر ًرا للمو�ضوع ،وليبني ر�أيها فيه �أمام املجل�س ،كما يختار املكتب مقر ًرا
احتياط ًيا يحل حمل املقرر الأ�صلي عند غيابه ،ف�إذا غاب عن جل�سة املجل�س فلرئي�سه
�أن يطلب من رئي�س اللجنة �أو من �أحد احلا�ضرين من �أع�ضائها� ،أن يتوىل �شرح
التقرير نيابة عنها.
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الباب الثالث
جلسات اجمللس وقراراته
الفصل األول
اجتماع اجمللس
مـادة ()40

يتلى يف �أول جل�سة لدور االنعقاد ال�سنوي الأمر امللكي بالدعوة وما قد يكون هناك
من �أوامر ومرا�سيم خا�صة بت�شكيل ال��وزارة �أو تعديل ت�شكيلها ،ثم ي�ؤدي اليمني
الد�ستورية �أع�ضاء املجل�س الذين مل ي�سبق لهم �أدا�ؤها.
مـادة ()41

�صحيحا �إال بح�ضور �أكرث
مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ال يكون انعقاد املجل�س
ً
من ن�صف �أع�ضائه.
�صحيحا ،ا�ستمر كذلك ،ولو غادر بع�ض الأع�ضاء احلا�ضرين
و�إذا بد�أ اجتماع املجل�س
ً
قاعة اجلل�سة.
وللمجل�س يف هذه احلالة �أن ي�ستمر يف مناق�شة املو�ضوعات املعرو�ضة عليه بعد تنبيه
رئي�س املجل�س الأع�ضاء �إىل احل�ضور لقاعة املجل�س.
مـادة ()42

مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين،
وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
مـادة ()43

جل�سات املجل�س علنية ،ويجوز عقدها �سرية بنا ًء على طلب احلكومة �أو رئي�س
املجل�س �أو ع�شرة من �أع�ضائه على الأقل .ويف احلالة الأخرية ،يقدم الطلب كتاب ًة
�إىل مكتب املجل�س ،ويقرر املجل�س يف جل�سة �سرية ما �إذا كانت املناق�شة يف املو�ضوع
املطروح �أمامه جترى يف جل�سة علنية �أم ال ،وي�صدر هذا القرار بعد مناق�شة ي�شرتك
فيها على الأكرث اثنان من م�ؤيدي ال�سرية واثنان من املعار�ضني لها.
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مـادة ()44

عند انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية تخلى قاعته و�شرفاته ممن �صرح لهم بدخوله،
وال يجوز �أن يح�ضر اجلل�سة �أحد غري الأع�ضاء �إال من ي�صرح لهم املجل�س بذلك من
موظفيه �أو موظفي احلكومة �أو خربائها.
و�إذا زال �سبب انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية� ،أخذ الرئي�س ر�أي املجل�س يف
�إنهائها ،وعندئذ تعود اجلل�سة علنية.
مـادة ()45

للمجل�س �أن يقرر تدوين م�ضبطة اجلل�سة ال�سرية ،ويتوىل حترير امل�ضبطة يف اجلل�سة
الأم�ين العام �أو من يختاره املجل�س لذلك ،وحتفظ هذه امل�ضبطة مبعرفة رئي�س
املجل�س ،وال يجوز لغري الأع�ضاء �أو من �سمح لهم بح�ضور اجلل�سة االطالع عليها،
�إال ب�إذن من رئي�س املجل�س ،وللمجل�س �أن يقرر يف �أي وقت يف جل�سة �سرية ن�شر
هذه امل�ضبطة �أو بع�ضها.
مـادة ()46

يعقد املجل�س جل�سة عادية يوم االثنني من كل �أ�سبوع ،ما مل يقرر غري ذلك� ،أو مل
تكن هناك �أعمال تقت�ضي هذا االجتماع.
مـادة ()47

يدعو الرئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمان و�أربعني �ساعة
على الأق��ل ،على �أن يرفق بالدعوة جدول �أعمال اجلل�سة واملذكرات والتقارير
وامل�شروعات اخلا�صة بها �إذا مل يكن قد �سبق توزيعها.
وللرئي�س �أن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي �إذا ر�أى �ضرورة لذلك،
وعليه �أن يدعوه �إذا طلبت ذلك احلكومة �أو ع�شرة من الأع�ضاء على الأقل ،ويحدد
يف الدعوة املو�ضوع املطلوب عر�ضه ،وال تتقيد هذه الدعوة امل�ستعجلة بامليعاد
املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة.
ويجوز �أن ت�ؤجل اجلل�سة �إىل يوم غري معني ،فيكون االجتماع يف يوم االثنني التايل
ما مل يحدد الرئي�س موعدً ا غريه.
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الفصل الثاين
نظام العمل يف اجللسات
مـادة ()48

يو�ضع حتت ت�صرف الأع�ضاء قبل افتتاح اجلل�سة بن�صف �ساعة �سجل للح�ضور
يوقعون فيه عند ح�ضورهم ،كما يو�ضع �سجل �آخر يوقعون فيه عقب انتهاء اجلل�سة،
وذلك طب ًقا للنظام الذي ي�صدر به قرار من مكتب املجل�س.
مـادة ()49

يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه ،ف�إذا تبني عند حلول
موعد االجتماع �أن هذا الن�صاب القانوين مل يكتمل �أخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة
ن�صف �ساعة .ف�إذا مل يكتمل الن�صاب ت�ؤجل اجلل�سة �إىل موعد الحق حمدد .و�إذا مل
�صحيحا،
يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س
ً
على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
مـادة ()50

بعد افتتاح اجلل�سة تتلى �أ�سماء املعتذرين من الأع�ضاء والغائبني عن اجلل�سة املا�ضية
دون �إذن �إخطار ،ثم ي�ؤخذ ر�أي املجل�س يف الت�صديق على ما مت �إعداده من م�ضابط
اجلل�سات ال�سابقة .ولكل ع�ضو ح�ضر اجلل�سة �أن يطلب ت�صحيح ما �أثبت خط�أ على
ل�سانه عند الت�صديق على م�ضبطتها ،ومتى �صدر قرار املجل�س بقبول الت�صحيح يثبت
ذلك يف م�ضبطة اجلل�سة التي �صدر فيها ،وت�صحح مبقت�ضاه امل�ضبطة ال�سابقة .وال
يجوز �إجراء �أي ت�صحيح يف م�ضبطة مت الت�صديق عليها� ،إال ب�إذن من املجل�س .ويبلغ
الرئي�س املجل�س بعد ذلك مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة
يف جدول الأعمال .ولكل ع�ضو حق التعليق على مو�ضوع الأوراق والر�سائل مرة
واحدة ب�شرط �أال تتعدى مدة كالم الع�ضو خم�س دقائق وال جتاوز مدة التعليق كلها
ن�صف �ساعة ،وذلك مع مراعاة حكم املادة ( )55من هذه الالئحة .وللمجل�س �أن
يتجاوز احلدود الزمنية امل�شار �إليها .ويبد�أ املجل�س بعد ذلك يف نظر امل�سائل الواردة
يف جدول الأعمال.
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مـادة ()11( )51

ال جتوز املناق�شة يف مو�ضوع غري وارد يف جدول الأعمال �إال للأمور امل�ستعجلة،
وحتت بند ما ي�ستجد من الأعمال ،ويكون ذلك بنا ًء على طلب احلكومة �أو الرئي�س �أو
طلب كتابي مقدم من ثالثة �أع�ضاء على الأقل .وي�شرتط يف جميع الأحوال موافقة
املجل�س على الطلب ،وللوزير املخت�ص �أن يطلب ت�أجيل النظر يف املو�ضوع املثار
لأول مرة ولو كانت مناق�شته قد بد�أت.
وي�صدر قرار املجل�س يف هذه الطلبات دون مناق�شة ،ومع ذلك يجوز للرئي�س �أن
ي�أذن بالكالم لواحد من م�ؤيدي الطلب وواحد من معار�ضيه ملدة ال تزيد على خم�س
دقائق لكل منهما ،وذلك قبل �إ�صدار املجل�س قراره.
مـادة ()52

ال يجوز لأحد �أن يتكلم يف اجلل�سة �إال بعد �أن يطلب الكلمة وي�أذن له الرئي�س بذلك.
وال يجوز للرئي�س �أن يرف�ض الإذن بالكالم �إال ل�سبب تقت�ضيه �أحكام هذه الالئحة،
وعند اخلالف على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قرار فيه دون مناق�شة.
وال يجوز �أن يدون يف م�ضبطة اجلل�سة� ،أو ين�شر ب�أي طريق من طرق الن�شر ،الكالم
الذي يجرى على خالف حكم هذه املادة .وفيما عدا طلب ا�ستعجال �إنهاء التقارير
يف املو�ضوعات املحالة �إىل جلان املجل�س �أو الإجراءات املتعلقة مببا�شرتها ملهمتها،
ال يقبل طلب الكالم يف مو�ضوع �سبق �أن �أحاله املجل�س �إىل �إحدى اللجان �إال
بعد تقدمي تقريرها ،و�إدراجه بجدول �أعمال املجل�س ،ما مل يقرر املجل�س غري ذلك
لأ�سباب جدية.
مـادة ()53

يجوز لكل ع�ضو �أن يقدم كتابة �إىل رئي�س املجل�س طلب ا�ستي�ضاح يف �أي مو�ضوع
يود الع�ضو اال�ستف�سار عنه يف �شئون املجل�س ،ويجوز لرئي�س املجل�س �أن يرد على
اال�ستف�سار يف اجلل�سة ب�إيجاز ،دون �أن جترى فيه �أية مناق�شة ،ثم ينظر املجل�س يف
باقي امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.
( )11عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
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مـادة ()54

يعد الأمني العام قائمة ب�أ�سماء من يطلبون الكالم بح�سب ترتيب طلباتهم ،وال يتقيد
الوزراء واملقررون بهذا الرتتيب� ،إذ يكون لهم احلق دائ ًما يف �أن يتكلموا كلما طلبوا
ذلك ،وللوزراء �أن ي�ستعينوا بكبار املوظفني �أو من ينيبونهم عنهم.
مـادة ()55

يعطي الرئي�س الكالم �أوال للأع�ضاء املقيدة �أ�سما�ؤهم يف �أمانة املجل�س قبل اجلل�سة،
ثم للأع�ضاء الذين يطلبون الكالم �أثناء اجلل�سة ،وذلك كله ح�سب ترتيب الطلبات.
ويكون طلب القيد يف �أمانة املجل�س كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل مو�ضوع
على حدة� ،إذا كان طلب القيد قبل انعقاد اجلل�سة.
وعند ت�شعب الآراء يراعي الرئي�س بقدر الإمكان �أن يتناوب الكالم امل�ؤيدون
واملعار�ضون للمو�ضوعات املعرو�ضة للمناق�شة .ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة
ال�سابقة يجوز لكل من طلب الكالم التنازل عن دوره لغريه ،وعندئذ يحل املتنازل
له حمله يف الدور.
مـادة ()56

تعطى دائ ًما الكلمة لرئي�س جمل�س الوزراء وال��وزراء وممثلي احلكومة كلما طلبوا
الكالم من رئي�س املجل�س ،وذلك بعد انتهاء املتكلم الأ�صلي من كلمته.
ولر�ؤ�ساء اللجان واملقررين ،خالل املناق�شة يف املو�ضوعات ال�صادرة عن جلانهم،
احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�س املجل�س ذلك.
مادة ()57

مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ،ال يجوز للع�ضو �أن يتحدث يف املو�ضوع
الواحد يف اجلل�سة ذاتها �أكرث من مرتني �أو �أن يجاوز حديثه يف املرة الأوىل خم�س
ع�شرة دقيقة ويف الثانية ع�شر دقائق� ،إال �إذا �أجاز املجل�س غري ذلك.
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مادة ()58

ي�أذن الرئي�س دائ ًما بالكالم يف الأحوال الآتية:

�أ .توجيه النظر �إىل خمالفة املناق�شة اجلارية لأحكام الد�ستور �أو قانون جمل�سي ال�شورى
والنواب �أو �أحكام هذه الالئحة ،دون اتخاذ ذلك و�سيلة للتحدث يف �صلب
املو�ضوع.
.بت�صحيح واقعة معينة مدعى بها �أو الرد على قول فيه جتريح ل�شخ�ص طالب الكالم.
.جطلب �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح للبحث ل�ضرورة البت �أوال يف مو�ضوع
�آخر مرتبط به.
 .دطلب �إقفال باب املناق�شة.

ولهذه الطلبات برتتيبها املذكور� ،أولوية على املو�ضوع الأ�صلي ،ويرتتب عليها
وقف املناق�شة فيه حتى ي�صدر قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
وال يجوز لطالب الكالم التكلم يف طلبه قبل �أن يتم املتكلم الأ�صلي �أقواله� ،إال �إذا
�أذن له الرئي�س بذلك ،وكان مبنى طلب الكالم �أحد الأ�سباب املبينة يف البند (�أ) من
هذه املادة.
مادة ()59

�إذا تبني بعد الإذن بالكالم للع�ضو �أنه قد تكلم باملخالفة لأي حكم من �أحكام املادة
ال�سابقة ،كان لرئي�س املجل�س �سحب الكلمة منه .كما يجوز للمجل�س بنا ًء على اقرتاح
رئي�سه� ،أن يقرر تنبيهه �إىل عدم تكرار ذلك� ،أو حرمانه من الكالم يف املو�ضوع
املعرو�ض حتى نهاية اجلل�سة.
مادة ()60

للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بنا ًء على طلب
كتابي موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل� ،أن يحدد وقتًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد
املو�ضوعات ،و�أخذ الر�أي فيه.
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مادة ()61

للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بنا ًء على طلب
كتابي موقع من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،قفل باب املناق�شة يف �أحد املو�ضوعات،
وي�شرتط لقفل باب املناق�شة �أن يكون قد �سبق الإذن بالكالم الثنني من امل�ؤيدين
واثنني من املعار�ضني على الأقل ،وي�ؤذن دائ ًما لع�ضو واحد بالكالم عقب املتكلم
عن احلكومة.
مـادة ()62

يتكلم من ي�ؤذن لهم وقو ًفا من �أماكنهم� ،أو من على املنرب �إذا �سمح لهم رئي�س املجل�س
بذلك .ويتكلم املقرر دائ ًما من على املنرب ،وكذلك كل من يتكلم �أثناء مناق�شة
اخلطاب ال�سامي� ،أو برنامج احلكومة ويف الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئي�س
املجل�س املتكلم للكالم من على املنرب.
وال يجوز للمتكلم �أن يوجه كالمه لغري الرئي�س �أو املجل�س.
مـادة ()63

يجب على املتكلم التعبري عن ر�أيه ووجهة نظره ،مع املحافظة على كرامة وهيبة
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية بالدولة ،وكرامة املجل�س ورئي�سه و�أع�ضائه.
كما يجب على املتكلم �أال يكرر �أقواله وال �أق��وال غريه ،وال يجوز له �أن يخرج
على املو�ضوع املطروح للبحث ،وال �أن ي�أتي ب�صفة عامة �أم ًرا خمال بالنظام والوقار
الواجبني للجل�سة .وكذلك ال يجوز الكالم يف الأمور ال�شخ�صية لأحد ،ما مل يكن
ذلك م�ؤيدً ا بحكم ق�ضائي نهائي.
مـادة ()64

ال يجوز لأحد غري رئي�س املجل�س مقاطعة املتكلم ،وال �إبداء �أي مالحظة �إليه.
وللرئي�س وحده احلق يف �أن ينبه املتكلم يف �أية حلظة �أثناء كالمه �إىل خمالفته لأحكام
و�ضوحا
املادة ال�سابقة� ،أو غريها من �أحكام هذه الالئحة� ،أو �إىل �أن ر�أيه قد و�ضح
ً
كاف ًيا ،و�أنه ال حمل ال�سرت�ساله يف الكالم .ف�إذا مل ميتثل فله �أن يلفت نظره مرة �أخرى
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مع �إثبات ذلك يف امل�ضبطة .ف�إن �أ�صر الع�ضو على موقفه عر�ض الأمر على املجل�س
للبت فيه مبراعاة حكم املادة ( )67من هذه الالئحة.
مـادة ()65

�إذا �أخل املتكلم بالنظام مبخالفة حكم من الأحكام املتقدمة يف هذه الالئحة �أو
ب�أية طريقة �أخرى� ،أو �أبدى �أقواال غري الئقة �أو فيها �إ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد،
�أو ع ّر�ض ب�سوء نية ب�أحد زمالئه �أو �أع�ضاء احلكومة �أو الهيئات النظامية� ،أو وجه
�إىل �أحد �أولئك �إهانة �أو عبارة مثرية �أو تهديدً ا �أو خرج ب�أي وجه من الوجوه عن
مقت�ضيات اللياقة ،ناداه الرئي�س با�سمه ونبهه �إىل املحافظة على النظام� ،أو منعه من
اال�ستمرار يف الكالم.
مـادة ()66

�إذا لفت الرئي�س نظر املتكلم طب ًقا لأحكام املادتني ال�سابقتني ثم عاد يف ذات اجلل�سة
�إىل اخلروج على نظام الكالم ،فللرئي�س �أن يعر�ض على املجل�س منعه من الكالم يف
ذات املو�ضوع �أو حتى انتهاء اجلل�سة ،وي�صدر قرار املجل�س يف ذلك دون مناق�شة.
مـادة ()67

للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أن يتخذ قبل الع�ضو الذي �أخل بالنظام �أثناء
اجلل�سة� ،أو مل ميتثل لقرار املجل�س مبنعه من الكالم� ،أحد اجلزاءات الآتية:
�أ .املنع من الكالم يف مو�ضوع معني بقية اجلل�سة.
.بالإنذار.
.جاللـوم.
 .داحلرمان من الكالم بقية اجلل�سة.

هـ� .إخراجه من قاعة االجتماع مع احلرمان من اال�شرتاك يف بقية �أعمال اجلل�سة.
و .احلرمان من احل�ضور يف قاعة االجتماع جلل�سة واحدة.
ز .احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة ال تزيد على �أ�سبوعني.

وي�صدر قرار املجل�س بتوقيع �أحد اجلزاءات ال�سابقة يف ذات اجلل�سة دون مناق�شة
وبعد �سماع �أقوال الع�ضو �إذا اقت�ضى احلال ذلك.
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مـادة ()68

�إذا مل ميتثل الع�ضو لقرار املجل�س ،فللرئي�س �أن يتخذ ما يراه من الو�سائل الكفيلة
بتنفيذ هذا القرار بعد �إنذار الع�ضو بذلك .وله �أن يوقف اجلل�سة �أو يرفعها ،ويف
هذه احلالة ميتد احلرمان �إىل �ضعف املدة التي قررها املجل�س.
مـادة ()69

للع�ضو الذي حرم من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س مبقت�ضى �أي من �أحكام املادتني
قدم اعتذا ًرا مكتوبًا لرئي�س املجل�س،
ال�سابقتني �أن يطلب وقف �أحكام هذا القرار �إذا ّ
�سجـل فيه �أ�سفه لعدم احرتامه نظام املجل�س ،ويتلى هذا االعتذار يف اجلل�سة،
ّ
وي�صدر املجل�س قراره يف الطلب دون مناق�شة.
مـادة ()70

�إذا تكرر من الع�ضو يف ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من اال�شرتاك يف �أعمال
املجل�س فال يقبل منه اعتذار .وللمجل�س يف هذه احلالة حرمانه من اال�شرتاك يف
�أعماله مدة ال تزيد على �شهر� ،أو �إحالة �أمره �إىل مكتب املجل�س لتقدمي تقرير �إىل
املجل�س عما بدر منه من خمالفة للنظام.
مـادة ()71

�إذا �أختل النظام ومل يتمكن الرئي�س من �إعادته� ،أعلن عزمه على وقف اجلل�سة،
ف�إن مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل
بالنظام بعد �إعادة اجلل�سة �أجلها الرئي�س و�أعلن موعد اجلل�سة القادمة.
مـادة ()72

للرئي�س �أن يرفع اجلل�سة م�ؤقتًا لال�سرتاحة مدة ال تزيد على ن�صف �ساعة .وعليه �أن
يرفعها لل�صالة �إذا حان وقتها.
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الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس
مـادة ()73

ي�أخذ رئي�س املجل�س الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض فور �إعالن قرار املجل�س قفل
باب املناق�شة فيه وبعد التحقق من تكامل الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة �إبداء
الر�أي.
مـادة ()74

ال يعر�ض �أي اقرتاح لأخذ الر�أي عليه �إال من رئي�س املجل�س .وي�ؤخذ الر�أي �أوال على
االقرتاحات املقدمة ب�ش�أن املو�ضوع املعرو�ض ،وتكون الأولوية يف عر�ضها لأو�سعها
مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي .ويف حالة رف�ض املجل�س لالقرتاحات املذكورة،
ي�ؤخذ الر�أي على الن�ص الأ�صلي.
مـادة ()75

�إذا ت�ضمن االق�تراح املعرو�ض عدة �أم��ور ،وطلب مقدمه �أو خم�سة من الأع�ضاء
الآخرين جتزئته ،عر�ض الرئي�س الر�أي يف كل �أمر منها على حدة.
مـادة ()76

مع مراعاة احلاالت التي ي�ؤخذ فيها الر�أي ندا ًء باال�سم ي�ؤخذ الر�أي ب�إحدى الو�سائل
الآتية:
�أ .الت�صويت الإلكرتوين.
.برفـع الأيـدي.
.جالقيام واجللو�س.
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مـادة ()77

�إذا مل يتبني الرئي�س ر�أي الأغلبية عند �أخذ الر�أي بطريقة رفع الأيدي� ،أخذ الر�أي
بطريقة القيام واجللو�س ،ب�أن يطلب من امل�ؤيدين القيام ،ف�إذا مل يتبني النتيجة ،يعاد
�أخذ الر�أي بطريقة عك�سية ب�أن يطلب من املعار�ضني القيام ،و�إذا مل يتبني النتيجة مع
ذلك ي�ؤخذ الر�أي ندا ًء باال�سم.
مـادة ()78

يجب �أخذ الر�أي ندا ًء باال�سم يف احلاالت الآتية:
�أ .احلاالت التي ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
.ب�إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو احلكومة.
.ج�إذا قدم بذلك طلب كتابي من �سبعة �أع�ضاء على الأقل قبل ال�شروع يف �أخذ الآراء،
وال يقبل هذا الطلب �إال بعد التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة.

ويعرب الع�ضو عن ر�أيه عند النداء على ا�سمه بكلمة (موافق) �أو (غري موافق) �أو
(ممتنع) دون �أي تعليق.

ويجوز يف الأحوال اال�ستثنائية ،مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين ،جعل
الت�صويت �سريًا.

ويف جميع الأحوال يكون �إدالء الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء .وعند
ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
مـادة ()12( )79

يجب على كل ع�ضو �إبداء ر�أيه يف �أي مو�ضوع يعر�ض لأخذ الر�أي عليه ،ومع ذلك
فللع�ضو �أن ميتنع عن �إبداء ر�أيه وله �أن يعر�ض �أ�سباب امتناعه على املجل�س بعد �أخذ
الر�أي يف املو�ضوع وقبل �إعالن النتيجة.

( )12عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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مـادة ()80

ال يعترب املمتنعون عن �إبداء ر�أيهم من املوافقني على املو�ضوع �أو الراف�ضني له .و�إذا
تبني �أن عدد الأع�ضاء الذين �أبدوا ر�أيهم فعال يقل عن الأغلبية الالزمة لإ�صدار
القرار �أجل �أخذ الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض �إىل جل�سة تالية.
ويعاد االقرتاع على املو�ضوع يف تلك اجلل�سة ،ف�إن مل تتوافر له الأغلبية الالزمة
لإقراره وف ًقا لأحكام هذه الالئحة �أرجئ �إىل دور انعقاد تالٍ .
مـادة ()81

يعلن الرئي�س قرار املجل�س يف املو�ضوع املعرو�ض طب ًقا ملا انتهى �إليه الر�أي ،وال
يجوز بعد �إعالن القرار �إبداء �أي تعليق عليه.
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الفصل الرابع
مضبطة اجللسة
مـادة ()82

م�ضبطة اجلل�سة هي البيان الر�سمي عن كل ما يح�صل يف اجلل�سة من �أمور وما قيل فيها
من �أقوال ،وتت�ضمن تف�صيال ملا يتلى يف اجلل�سة من مذكرات وم�شروعات واقرتاحات
وما دار فيها من مناق�شات وما �أبدي من �آراء وما �صدر من قرارات وتو�صيات ،كما
تت�ضمن بيانًا ب�أ�سماء من ا�شرتكوا يف الت�صويت ور�أي كل منهم �سواء �أكان م�ؤيدً ا
ً
معار�ضا �أم ممتن ًعا ،و�أ�سماء الأع�ضاء الغائبني .وحترر لكل جل�سة م�ضبطة مبعرفة
�أم
موظفي املجل�س وب�إ�شراف �أمني عام املجل�س.
مـادة ()83

توزع امل�ضبطة على الأع�ضاء مبجرد طبعها ،وتعر�ض للت�صديق عليها يف اجلل�سة التالية
لتوزيعها طب ًقا للمادة ( )50من هذه الالئحة ،ويُكتفى بت�صديق مكتب املجل�س على
م�ضابط اجلل�سات الأخرية لدور االنعقاد التي مل يتم ت�صديق املجل�س عليها.
مـادة ()84

بعد الت�صديق على امل�ضبطة ،يوقع عليها كل من رئي�س املجل�س والأمني العام ،وحتفظ
ب�سجالت املجل�س ،وتن�شر يف ملحق خا�ص باجلريدة الر�سمية بعد �إر�سالها �إىل احلكومة.
مـادة ()85

لرئي�س املجل�س من تلقاء نف�سه �أو بنا ًء على طلب احلكومة �أن يحذف من م�ضبطة اجلل�سة
�أي كالم ي�صدر من �أحد الأع�ضاء خال ًفا لأحكام هذه الالئحة ،وعند االعرتا�ض على
ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قراره يف هذا ال�ش�أن دون مناق�شة.
مـادة ()86

يعد ب�صفة عاجلة بعد كل جل�سة موجز مل�ضبطتها ،تبني به خال�صة املو�ضوعات التي
عر�ضت على املجل�س وما اتخذ من قرارات وتو�صيات ،ليكون يف متناول �أجهزة
الإعالم املختلفة.
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الباب الرابع
أعمال اجمللس
الفصل األول
الشئون التشريعية
الفرع األول
االقرتاحات بتعديل الدستور
مـادة ()87

يخطر رئي�س جمل�س النواب رئي�س جمل�س ال�شورى مبا انتهى �إليه جمل�س النواب
ب�ش�أن الكتاب املحال �إليه من رئي�س جمل�س الوزراء بالإرادة امللكية بطلب تعديل
الد�ستور طب ًقا لأحكام املادتني ( )35و( )120منه.
ويجب �أن يت�ضمن كتاب رئي�س جمل�س النواب حتديد مواد الد�ستور املطلوب
حذفها �أو �إ�ضافتها �أو املطلوب تغيري �أحكامها ،و�أن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان
باملربرات الداعية �إىل ذلك ،وتقرير جمل�س النواب ب�ش�أنه.
وي�أمر رئي�س املجل�س بطبع كتاب رئي�س جمل�س النواب ب�ش�أن التعديل والتقرير املرفق
به خالل �أربع وع�شرين �ساعة من وروده �إىل املجل�س ،كما ي�أمر بتوزيعه على كافة
الأع�ضاء.
مـادة()88

يعقد جمل�س ال�شورى جل�سة خا�صة خالل �أ�سبوع من تاريخ و�صول كتاب رئي�س
جمل�س النواب ب�ش�أن تعديل الد�ستور والتقرير املرفق به �إىل رئي�س املجل�س.
�شارحا لطلب التعديل وتقرير جمل�س
ويعر�ض رئي�س املجل�س بيانًا على املجل�س
ً
النواب ب�ش�أنه قبل �أن يقرر �إحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لإعداد تقرير
عنه خالل خم�سة ع�شر يو ًما من �إحالته �إليها .ويجب �أن ت�ض ّمن اللجنة تقريرها ر�أيها
يف مبد�أ التعديل ،ويف ال�صياغة التي وافق عليها جمل�س النواب مل�شروع املواد
املقرتح تعديلها �أو �إ�ضافتها يف حالة موافقتها على مبد�أ التعديل.
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ويتلى م�شروع تقرير اللجنة عليها يف جل�سة يح�ضرها ثلثا �أع�ضائها على الأقل قبل
تقدميه �إىل املجل�س ،كما جتب موافقة اللجنة ب�أغلبية �أع�ضائها على م�شروع تقريرها
بعد مناق�شتها له.
مـادة ()89

يحدد املجل�س جل�سة لنظر تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ب�ش�أن تعديل
الد�ستور خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية لتقدميه لرئي�س املجل�س ،مرف ًقا به ن�ص طلب
التعديل ومربراته ،والتقرير الذي انتهى �إليه جمل�س النواب.
ويتلى تقرير اللجنة باملجل�س قبل مناق�شته ،وي�صدر قرار املجل�س باملوافقة على
التعديل ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه ،ويجرى الت�صويت يف هذه احلالة ندا ًء باال�سم.
مـادة ()90

�إذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من �أع�ضاء املجل�س وف ًقا للمادة ( )92من
الد�ستور ،وجب �أن يت�ضمن االق�تراح حتديد مواد الد�ستور املطلوب حذفها �أو
�إ�ضافتها �أو املطلوب تغيري �أحكامها ،و�أن يرفق بطلب التعديل بيان باملربرات الداعية
لذلك.
وحتفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن الن�صاب الد�ستوري املقرر ،ويخطر
رئي�س املجل�س مقدمي هذه الطلبات كتاب ًة بذلك.
ويعر�ض رئي�س املجل�س الطلب املقدم باقرتاح التعديل خالل �سبعة �أيام من تقدميه
على جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لإعداد تقرير ب�ش�أن مبد�أ التعديل ومو�ضوعاته،
ويعر�ض التقرير على املجل�س ،وي�ؤخذ الر�أي عليه ندا ًء باال�سم .ف�إذا وافق املجل�س
على مبد�أ التعديل ومو�ضوعاته ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه� ،أحال االقرتاح �إىل احلكومة
لت�ضع �صيغة م�شروع تعديل الد�ستور ،وحتيله بعد ذلك �إىل جمل�س النواب.
مـادة ()91

يعقد جمل�س ال�شورى جل�سة خا�صة خالل خم�سة ع�شر يو ًما من تاريخ ورود م�شروع
تعديل الد�ستور الذي �أعدته احلكومة مرف ًقا به تقرير جمل�س النواب ،ويتلى امل�شروع
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والتقرير قبل مناق�شته ،وي�صدر قرار املجل�س باملوافقة على التعديل وف ًقا للأحكام
الواردة يف الفقرة الثانية من املادة ( )89من هذه الالئحة ،وللمجل�س �أن يقرر �إحالة
م�شروع التعديل وتقرير جمل�س النواب �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية قبل
اتخاذ قرار ب�ش�أنه.
الفرع الثاين
مشروعات القوانني واالقرتاح بقانون
مـادة ()92

تقدم االقرتاحات بقوانني من �أع�ضاء املجل�س �إىل رئي�سه م�صاغة وحمددة بقدر
امل�ستطاع ،ومرف ًقا بها مذكرة �إي�ضاحية تت�ضمن حتديد ن�صو�ص الد�ستور املتعلقة
باالقرتاح واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها .وال يجوز �أن
يوقع االقرتاح بقانون �أكرث من خم�سة �أع�ضاء.
مـادة ()93

لرئي�س املجل�س �أن يخطر مقدم االقرتاح كتاب ًة مبخالفته للد�ستور� ،أو عدم ا�ستيفائه
لل�شكل املطلوب� ،أو وجود الأحكام التي تت�ضمنها مواده يف القوانني النافذة ،و�أن
يطلب منه ت�صحيحه �أو �سحبه.
ف�إذا �أ�صر الع�ضو على ر�أيه وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة لرئي�س املجل�س بوجهة
نظره خالل �أ�سبوع من تاريخ �إخطاره ،ويعر�ض الرئي�س الأمر على مكتب املجل�س.
ويخطر الرئي�س الع�ضو كتاب ًة مبا يقرره املكتب يف هذا ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو خالل
�أ�سبوع على وجهة نظره عر�ض الرئي�س الأمر على املجل�س.
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مـادة ()13( )94

يحيل الرئي�س االقرتاح بقانون �إىل اللجنة املخت�صة لإبداء الر�أي يف فكرته ،وللجنة
�أن ت�أخذ ر�أي مقدم االقرتاح قبل و�ضع تقريرها ب�ش�أنه .وتعد اللجنة تقري ًرا يعر�ض
على املجل�س مت�ضمنًا الر�أي يف جواز نظر االقرتاح� ،أو رف�ضه� ،أو �إرجائه .وللجنة
�أن ت�شري على املجل�س برف�ض االقرتاح لأ�سباب تتعلق باملو�ضوع ب�صفة عامة .ف�إذا ما
وافق املجل�س على نظر االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لت�ضع �صيغة م�شروع القانون.
وكل اقرتاح بقانون قدمه �أحد الأع�ضاء ورف�ضه املجل�س ال يجوز لأحد من الأع�ضاء
تقدميه ثانية يف ذات دور االنعقاد.
مادة ( 94مكررا) ()14

ً

اقرتاحا بقانون ،قبل و�ضع اللجنة املخت�صة تقريرها ب�ش�أن اقرتاحه
لكل ع�ضو قدم
ً
املحال �إليها� ،أن يطلب كتابة ً من رئي�س املجل�س ت�أجيل نظر اللجنة املخت�صة لالقرتاح
وذلك ملرة واحدة وملدة ال تزيد على ثالثني يو ًما من تاريخ تقدمي طلب الت�أجيل،
م�شفو ًعا مبربراته ،وملقدم االقرتاح �أن يطلب ال�سري يف درا�سة اقرتاحه خالل هذه
املدة ،و�إال اعترب طلب الت�أجيل املقدم منه مبثابة ا�سرتداد القرتاحه طب ًقا للمادة ()115
من هذه الالئحة.
مـادة ()95

�إذا وافقت �إحدى اللجان على اقرتاح بقانون من �ش�أنه زيادة يف امل�صروفات� ،أو
نق�ص يف الإيرادات ،عما ورد يف امليزانية العامة للدولة� ،أحالته �إىل جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية �أو مكتبها لإبداء الر�أي فيه .ويجب يف هذه الأحوال �أن يت�ضمن
تقرير اللجنة الأ�صلية ر�أي جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية �أو مكتبها.

( )14-13عدلت املادتان وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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مـادة ()96

يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني املقدمة من احلكومة �أو التي اقرتحها
الأع�ضاء وقامت احلكومة ب�صياغتها وف ًقا للمادة ( )94من هذه الالئحة يف �أول
جل�سة تالية لورودها ،للنظر يف �إحالتها �إىل اللجان املخت�صة ،ما مل تطلب احلكومة
نظر امل�شروع على وجه اال�ستعجال �أو يرى رئي�س املجل�س �أن له �صفة اال�ستعجال،
فيحيله الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة مبا�شرة ،ويخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة
تالية مع توزيع امل�شروع على الأع�ضاء برفقة جدول �أعمال هذه اجلل�سة.
مـادة ()97

�إذا قدم اقرتاح �أو م�شروع بقانون مرتبط باقرتاح �أو م�شروع �آخر معرو�ض على
�إحدى اللجان� ،أحاله الرئي�س مبا�شرة �إىل هذه اللجنة و�أخطر املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية.
مـادة ()98

�إذا تعددت م�شروعات �أو مقرتحات القوانني يف املو�ضوع الواحد ،اعترب �أ�سبقها هو
الأ�صل ،واعترب ما عداه مبثابة تعديل له.
مـادة ()99

�إذا �أدخلت اللجنة املخت�صة تعديالت م�ؤثرة على �صياغة م�شروع قانون ،جاز لها
قبل رفع تقريرها �إىل املجل�س �أن حتيله ،بعد موافقة رئي�س املجل�س� ،إىل جلنة ال�شئون
الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها ،لتبدي ر�أيها يف �صياغة امل�شروع وتن�سيق مواده
و�أحكامه خالل املدة التي يحددها رئي�س املجل�س ،وت�شري اللجنة يف تقريرها �إىل
ر�أي جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها.
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مـادة ()100

ت�ست�أنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث م�شروعات القوانني املوجودة
لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة �إىل �إحالة جديدة.
وعند حدوث تغيري وزاري يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �أن يطلب من رئي�س املجل�س
ت�أجيل النظر يف هذه امل�شروعات كلها �أو بع�ضها بلجان املجل�س ،لفرتة ال تزيد على
ثالثني يو ًما ،لت�ستعد احلكومة للمناق�شة فيها� ،أو لتتخذ الإجراءات الد�ستورية املقررة
لتعديلها �أو ا�سرتدادها.
�أما التقارير اخلا�صة مب�شروعات القوانني واقرتاحاتها التي بد�أ املجل�س النظر فيها
يف دور انعقاد �سابق ،في�ست�أنف نظرها باحلالة التي كانت عليها ،ما مل يقرر املجل�س
�إعادتها �إىل اللجنة بنا ًء على طلب احلكومة طب ًقا لأحكام الفقرة ال�سابقة.
مـادة ()15( )101

يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية الفتتاح
دور االنعقاد الأول من كل ف�صل ت�شريعي ،مب�شروعات القوانني التي مل يف�صل فيها
املجل�س ال�سابق.
و�إذا مل تطلب احلكومة من رئي�س املجل�س ا�ستمرار النظر يف امل�شروعات املذكورة
املقدمة منها ابتداء خالل �شهرين من تاريخ �إخطار رئي�س جمل�س الوزراء اعتربت غري
قائمة.
و�إذا طلبت احلكومة نظرها� ،أحالها املجل�س �إىل اللجنة املخت�صة ،وللجنة �أن تكتفي
يف �ش�أنها مبا انتهى �إليه ر�أي اللجنة ال�سابقة� ،إذا كانت قد و�ضعت تقري ًرا فيها.
مـادة ()102

يناق�ش املجل�س م�شروعات القوانني يف مداولة واحدة ،ومع ذلك يجوز �أن جترى
مداولة ثانية طب ًقا للأحكام الواردة يف هذه الالئحة.
( )15عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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مـادة ()103

تبد�أ مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع الأ�صلي وتقرير اللجنة املخت�صة وما
يت�ضمنه من تعديالت ،ما مل ير املجل�س االكتفاء بتوزيع بع�ض �أو كل هذه الوثائق
مع �إثباتها يف امل�ضبطة .وتعطى الكلمة عند مناق�شة امل�شروع ملقرر اللجنة فاحلكومة
فالأع�ضاء.
وتبد�أ املداولة مبناق�شة املبادئ والأ�س�س العامة للم�شروع �إجماال ،ف�إذا مل يوافق
عد ذلك ً
رف�ضا للم�شروع.
املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أّ ،
ف�إذا وافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ ،انتقل �إىل مناق�شة مواده مادة مادة
بعد تالوة كل منها واالقرتاحات التي قدمت ب�ش�أنها ،وي�ؤخذ الر�أي يف كل مادة على
حدة ،ثم ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع يف جمموعه.
مـادة ()104

لكل ع�ضو عند نظر م�شروع قانون� ،أن يقرتح التعديل بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التجزئة
يف املواد �أو فيما يعر�ض من تعديالت .ويجب �أن يقدم التعديل كتابة ً قبل اجلل�سة
التي �ستنظر فيها املواد التي ي�شملها التعديل بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل ليعمم
على الأع�ضاء.
ويجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجلل�سة مبا�شرة �أو �أثناءها،
وي�صدر قرار املجل�س بنظره �أو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم االقرتاح� ،إن كان لذلك
حمل ،دون مناق�شة .ف�إذا �أقر املجل�س النظر يف هذه التعديالت ،عر�ضها الرئي�س
على املجل�س ،وله �أن يقرر بحثها يف احلال �أو �إحالتها �إىل اللجنة املخت�صة لبحثها
و�إعداد تقرير عنها.
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مـادة ()105

تخطر اللجنة املخت�صة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها الأع�ضاء قبل اجلل�سة املحددة
لنظر امل�شروع �أمام املجل�س لبحثها ،ويبني املقرر ر�أي اللجنة فيها �أثناء املناق�شة يف
اجلل�سة .ويجب �أن يكون اقرتاح التعديل حمد ًدا وم�صا ًغا.
ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب �إحالة التعديل ال��ذي يقرتح �أثناء جل�سة
املجل�س �إىل اللجنة ،وتلزم �إجابة هذا الطلب �إذا كان اقرتاح التعديل جوهريًا ومل
ي�سبق نظره فيها.
مـادة ()106

�إذا قرر املجل�س �إحالة التعديل املقرتح �إىل اللجنة وجب عليها �أن تقدم تقريرها يف
امليعاد الذي يحدده املجل�س ،و�إذا كان لهذا التعديل ت�أثري على باقي مواد امل�شروع
�أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها يف �ش�أنه و�إال كان للمجل�س �أن ي�ستمر يف
مناق�شة باقي املواد.
وتعترب التعديالت ك�أن مل تكن ،وال تعر�ض للمناق�شة� ،إذا تنازل عنها مقدموها دون
�أن يتبناها �أحد الأع�ضاء.
مـادة ()107

بعد االنتهاء من مناق�شة امل��ادة والتعديالت املقدمة ب�ش�أنها ،ي�ؤخذ ال��ر�أي على
التعديالت �أوال ،ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ،ثم ي�ؤخذ
الر�أي على املادة يف جمموعها.
مـادة ()108

�إذا قرر املجل�س حك ًما يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن وافق
عليها ،فله �أن يعود �إىل مناق�شة تلك املادة .ويجوز للمجل�س ،بنا ًء على طلب احلكومة
�أو اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء� ،أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق �إقرارها �إذا �أبديت
لذلك �أ�سباب جديدة ،وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�شروع.
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مـادة ()109

للمجل�س قبل �أخذ الر�أي على م�شروع القانون ب�صفة نهائية� ،إذا كانت قد �أدخلت
على ن�صو�صه تعديالت باجلل�سة� ،أن يحيله �إىل اللجنة املخت�صة لتبدي ر�أيها باال�شرتاك
مع جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها يف �صياغة وتن�سيق �أحكامه .وعلى
اللجنة املحال �إليها امل�شروع �أن تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده لها املجل�س.
وال يجوز بعدئذ �إجراء مناق�شة يف امل�شروع �إال فيما يتعلق بال�صياغة.
مـادة ()110

يجب �إجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�شروع القانون �إذا قدم طلب كتابي بذلك
�إىل رئي�س املجل�س من احلكومة �أو رئي�س اللجنة �أو مقررها �أو خم�سة �أع�ضاء على
الأقل ،وذلك قبل اجلل�سة �أو املوعد املحدد لأخذ الر�أي نهائ ًيا على م�شروع القانون،
ويبني بالطلب املادة �أو املواد املطلوب �إعادة املداولة فيها وتعديلها و�أ�سباب ومربرات
هذا التعديل وال�صياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.
مـادة ()111

ال يجوز يف املداولة الثانية املناق�شة يف غري التعديالت املقرتحة والتي قدم الطلب
ب�ش�أنها طب ًقا للمادة ال�سابقة ،ثم ي�ؤخذ الر�أي بعد املناق�شة على املواد التي اقرتح
تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�شروع ،وبعدئذ ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع ب�صفة نهائية.
مـادة ()112

ت�سري الأحكام اخلا�صة بالتعديالت املقدمة يف املداولة الأوىل على ما يقدم من
تعديالت �أثناء املداولة الثانية.
مـادة ()113

ال يجوز �أن يقر املجل�س �أي مو�ضوع �أو �أن يرف�ضه �إال بعد نظره يف اللجنة �أو اللجان
املخت�صة ،ويف �ضوء ما تقدمه من تقارير يف �ش�أنه ،وذلك مع مراعاة ما ورد من
�أحكام خا�صة يف هذه الالئحة.
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مـادة ()114

ال يجوز �أخذ الر�أي نهائ ًيا يف م�شروع القانون قبل م�ضي �أربعة �أيام على الأقل من
انتهاء املداولة فيه.
ويجوز مبوافقة املجل�س  -يف الأحوال امل�ستعجلة � -أخذ الر�أي النهائي على امل�شروع
يف ذات اجلل�سة التي متت املوافقة عليه فيها ،وذلك بعد �ساعة على الأقل من االنتهاء
من نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري ذلك.
مـادة ()16( )115

لكل من تقدم باقرتاح بقانون �أن ي�سرتده بطلب كتابي لرئي�س املجل�س ،ولو كان ذلك
�أثناء مناق�شته ،فال ي�ستمر املجل�س يف نظره �إال �إذا كان موق ًعا من ع�ضو �أو �أع�ضاء
غريه� ،أو طلب �أحد الأع�ضاء اال�ستمرار يف نظره بطلب كتابي يقدم �إىل رئي�س
املجل�س.
مـادة ()17( )116

ت�سقط االقرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�ضويته من الأع�ضاء� ،إال �إذا كانت
موقعة من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه ،وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التي �سبق �أن
وافق عليها املجل�س وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة لو�ضعها يف �صيغة م�شروع قانون،
فيجب عليها اال�ستمرار يف �صياغتها و�إحالتها �إىل جمل�س النواب.
مـادة ()117

االقرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها �أو التي ت�سقط طب ًقا لأحكام املادة ال�سابقة
ال يجوز �إعادة تقدميها يف دور االنعقاد ذاته.

( )17-16عدلت املادتان وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م
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مـادة ()18( )118

ت�سقط جميع االق�تراح��ات بقوانني بنهاية الف�صل الت�شريعي ،وذل��ك فيما عدا
االقرتاحات بقوانني التي �سبق �أن وافق عليها املجل�س ال�سابق وتقرر �إحالتها �إىل
احلكومة لو�ضع �صياغتها ،وت�ست�أنف اللجان نظر االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها يف
دور انعقاد �سابق ،ما مل يطلب مقدموها من رئي�س املجل�س كتابة ا�سرتدادها خالل
ثالثني يو ًما من بدء دور االنعقاد اجلديد ،ويخطر الرئي�س اللجان بهذا الطلب.
مـادة ()119

�إذا كان امل�شروع �أو االقرتاح م�ؤل ًفا من مادة واحدة ،اكتفي بتالوته ومناق�شته ،ثم
�أخذ الر�أي النهائي فيه مرة واحدة.
مـادة ()120

�إذا اعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى والنواب ورده طب ًقا
لأحكام املادة ( )35من الد�ستور� ،أخطر الرئي�س املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع
القانون و�أ�سباب االعرتا�ض.
ويعقد املجل�س جل�سة عاجلة لهذا الغر�ض ،ويجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �أو من
ينيبه الإدالء ببيان يف هذا ال�ش�أن ،ويحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به
يف ذات اجلل�سة وتقرير جمل�س النواب يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية لدرا�سة امل�شروع املعرت�ض عليه ،واملبادئ والن�صو�ص التي هي حمل
االعرتا�ض ،و�أ�سبابه الد�ستورية �أو الت�شريعية بح�سب الأحوال.
ويعر�ض تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية على املجل�س لنظره على وجه
اال�ستعجال ،ويجب لإق��رار امل�شروع �أن توافق عليه �أغلبية ثلثي �أع�ضاء كل من
جمل�سي ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني.

( )18عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م
211

الفرع الثالـث
املراسـيم بقوانني
مـادة ()121

يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام املادة ( )38من
الد�ستور ،وحتال �إليه من رئي�س جمل�س النواب� ،إىل اللجان املخت�صة لإبداء ر�أيها
فيها ،ويكون لها يف املجل�س ويف اللجان الأولوية على �أية �أعمال �أخرى.
مـادة ()122

ال يجوز التقدم ب�أية اقرتاحات بالتعديل يف ن�صو�ص �أي مر�سوم بقانون �صادر طب ًقا
لأحكام املادة ( )38من الد�ستور.
مـادة ()123

ت�سري ب�ش�أن املرا�سيم بقوانني الإج ��راءات اخلا�صة مبناق�شة م�شروعات القوانني
املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة .وي�صوت املجل�س على هذه املرا�سيم باملوافقة
�أو بالرف�ض.
وي�صدر قرار املجل�س بعدم �إقرار املر�سوم بقانون ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س ،وين�شر
هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية.
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الفرع الرابع
املعاهدات واالتفاقيات الدولية
مـادة ()19( )124

يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات �أو االتفاقيات التي تربم مبرا�سيم وف ًقا لن�ص الفقرة
الأوىل من املادة ( )37من الد�ستور م�شفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها ،ويتلى هذا
البيان يف اجلل�سة مع �إيداع املعاهدة �أو االتفاقية ومرفقاتها �أمانة املجل�س.
وللمجل�س ،بعد �إخطاره بانتهاء جمل�س النواب من نظر هذا املعاهدات �أو االتفاقية،
�إبداء ما يراه من مالحظات ب�صددها دون اتخاذ قرار يف �ش�أن املعاهدة �أو االتفاقية
ذاتها.
مـادة ()20( )125

يحيل الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة املعاهدات واالتفاقيات املن�صو�ص عليها يف
الفقرة الثانية من املادة ( )37من الد�ستور ،لبحثها وتقدمي تقرير عنها �إىل املجل�س.
وللمجل�س �أن يوافق عليها �أو يرف�ضها �أو ي�ؤجل نظرها ،ولي�س له �أن يعدل ن�صو�صها.
ويف حالة الرف�ض �أو الت�أجيل يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء ببيان ي�شمل
الن�صو�ص �أو الأحكام التي ت�ضمنتها املعاهدة �أو االتفاقية والتي �أدت �إىل الرف�ض �أو
الت�أجيل.

( )20-19عدلت املادتان وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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الفصل الثاين ()21

الشؤون السياسية
بيان احلكومة ()22
مادة ()23( )126

يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س ال�شورى �أو �إحدى جلانه عن
مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف ذلك.
ف�إذا كان البيان �أمام املجل�س جاز له مناق�شته �أو �إحالته �إىل �إحدى جلانه ملناق�شته و�إبداء
ما تراه من مالحظات ب�ش�أنه.

( )21مت �إلغاء املواد من ( )127حتى ( )136من الف�ضل وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2012بتعديل بع�ض
�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة
الر�سمية العدد رقم � 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
( )22مت ا�ستبدال عنوان (بيان احلكومة) حتت الف�صل الثاين من الباب الرابع من املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة ،2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى بعنوان (الأ�سئلة) ،وذلك وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2012
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور
يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
( )23عدلت املادة وف ًقا ملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 30 / 3067أغ�سط�س
2012م.
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الفصل الثالث
الشؤون املالية
امليزانيات العامة وحساباتها اخلتامية
مادة ()24( )137

يحيل رئي�س جمل�س ال�شورى م�شروع قانون امليزانية �إىل جلنة ال�شئون املالية
واالقت�صادية فور تقدميه �إىل املجل�س من احلكومة ،ويخطر املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية.
مادة ()25( )138

جتتمع جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية للمجل�س مع جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية
ملجل�س النواب يف اجتماع م�شرتك ملناق�شة م�شروع قانون امليزانية مع احلكومة،
ً
منف�صل يت�ضمن ً
عر�ضا عا ًما للأ�س�س
وتقدم كل جلنة للمجل�س الذي تتبعه تقري ًرا
التي يقوم عليها م�شروع امليزانية ،وبيانًا منا�س ًبا عن كل باب من �أبوابها ،مع التنويه
باملالحظات واالقرتاحات التي يقدمها �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب �أو اللجنتان
ب�ش�أنها.
وعلى جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية ملجل�س ال�شورى �أن تقدم تقريرها عقب انتهاء
املناق�شات امل�شرتكة ،وذلك يف ميعاد ال يتجاوز �ستة �أ�سابيع من تاريخ �إحالة امل�شروع
�إليها ،وللجنة �أن تطلب من رئي�س املجل�س منحها مهلة ال تتجاوز �أ�سبوعني لتقدمي
تقرير تكميلي يف �ضوء املناق�شات التي متت يف جمل�س النواب عن م�شروع القانون،
ف�إن مل تقدم اللجنة تقريرها الأ�صلي �أو التكميلي خالل املواعيد امل�شار �إليها جاز
للمجل�س �أن يناق�ش م�شروع قانون امليزانية باحلالة التي ورد بها من جمل�س النواب.

( )25-24عدلت املادتان وف ًقا ملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()55
ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 30 / 3067
�أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()26( )139

يعر�ض رئي�س جمل�س ال�شورى م�شروع قانون امليزانية على املجل�س فور �إحالته �إليه
من رئي�س جمل�س النواب ،مرف ًقا به تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية للمجل�س
وال�سابق �إع��داده عن م�شروع القانون والتقرير التكميلي �إن وجد ،ويكون نظر
امليزانية يف جمل�س ال�شورى وجلانه بطريق اال�ستعجال ،وي�سري يف �ش�أن م�شروع
قانون امليزانية والأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة ( )189من هذه الالئحة.
مادة ()27( )140

تكون مناق�شة امليزانية يف جمل�س ال�شورى على �أ�سا�س التبويب الوارد فيها ،ويجوز
�إع��داد امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأك�ثر ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إي��راد من
الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون.
مادة ()28( )141

كل تعديل تقرتحه جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية يف االعتمادات التي ت�ضمنها
م�شروع امليزانية ،يجب �أن يكون ذلك باالتفاق مع احلكومة ،و�أن تنوه عن هذا
االتفاق يف تقريرها.
مادة ()29( )142

على من يريد الكالم يف مو�ضوع خا�ص بباب من �أبواب امليزانية �أن يقيد ا�سمه بعد
توزيع م�شروع القانون ،مرف ًقا به تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وقبل املناق�شة
فيه ،وعلى طالب الكالم �أن يحدد امل�سائل التي �سيتناولها بحثه ،وتقت�صر املناق�شة يف
املجل�س على املو�ضوعات التي يثريها طالب الكالم ،وذلك كله ما مل ي�أذن املجل�س
بغري ذلك.
( )27-26عدلت املادتان وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()55
ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 30 / 3067
�أغ�سط�س 2012م.
( )28عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
( )29عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()143

ال يجوز �إلغاء �أو تعديل دائرة �أو وظيفة قائمة مبوجب نظام قانوين معمول به� ،أو
تعديل قانون قائم عن طريق �إلغاء �أو تعديل االعتمادات املدونة يف امليزانية ،ف�إذا ر�أى
املجل�س ذلك وجب تقدمي اقرتاح بقانون خا�ص بهذا ال�ش�أن.
مادة ()144

يقدم احل�ساب اخلتامي لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي �إىل جمل�س النواب
�أوال خالل اخلم�سة الأ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويحيله رئي�س جمل�س النواب
بعد �أن ي�ضع املجل�س تقريره �إىل رئي�س جمل�س ال�شورى ،ويكون اعتماده بقرار من
املجل�سني م�شفو ًعا مبالحظاتهما ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()145

ت�سري الأحكام اخلا�صة مبناق�شة امليزانية العامة و�إ�صدارها على احل�ساب اخلتامي
واالعتمادات الإ�ضافية والنقل من باب �إىل �آخر من �أبواب امليزانية ،كما ت�سري هذه
الأحكام على امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة واالعتمادات الإ�ضافية املتعلقة بها والنقل
من باب �إىل �آخر من �أبوابها وح�ساباتها اخلتامية.
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الباب اخلامس
حقوق األعضاء وواجباتهم
الفصل األول
احلصانة الربملانية
مادة ()146

ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،يف غري حالة اجلرم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو الع�ضو
�إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي �إجراء جنائي
�آخر �إال ب�إذن �سابق من املجل�س .ويف غري دور انعقاد املجل�س ،يتعني التخاذ �أي من
هذه الإجراءات �أخذ �إذن من رئي�س املجل�س.
ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س �أو الرئي�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر
من تاريخ و�صوله �إليه.
ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إجراءات وف ًقا للفقرة ال�سابقة �أثناء انعقاده،
كما يجب �إخطاره دومـًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراء اتخذ �أثناء عطلة املجل�س
ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه.
مادة ()30( )147

يقدم طلب الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو �إىل رئي�س املجل�س من وزير العدل.
ويجب �أن يرفق بالطلب �صورة ر�سمية من �أوراق الق�ضية املطلوب اتخاذ �إجراءات
فيها.
ويحيل الرئي�س الطلب املذكور �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لبحثه و�إبداء
الر�أي فيه .ويجب على اللجنة �إعداد تقريرها ب�ش�أن طلب رفع احل�صانة خالل ع�شرة
�أيام على الأكرث من تاريخ �إحالة الأوراق �إليها.

( )30عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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مادة ()148

ال يجوز للع�ضو �أن يتنازل عن احل�صانة دون �إذن املجل�س ،وللمجل�س �أن ي�أذن
للع�ضو بنا ًء على طلبه ب�سماع �أقواله �إذا وجه �ضده �أي اتهام ولو قبل �أن يقدم طلب
رفع احل�صانة ،وال يجوز يف هذه احلالة اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى �ضد الع�ضو� ،إال
بعد �صدور قرار من املجل�س بالإذن بذلك طب ًقا لأحكام املادتني ال�سابقتني.
مادة ()149

ال يجوز للجنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وال للمجل�س ،البحث يف توافر الأدلة
�أو عدم توافرها للإدانة يف مو�ضوع االتهام اجلنائي ،ويقت�صر البحث على مدى
كيدية االدعاء ،والتحقق مما �إذا كان يق�صد منه منع الع�ضو من �أداء م�سئولياته الربملانية
باملجل�س .وي�ؤذن دائمـًا باتخاذ الإجراءات اجلنائية متى ثبت �أن الإجراء لي�س مق�صو ًدا
منه منع الع�ضو من �أداء م�سئولياته الربملانية باملجل�س.
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الفصل الثاين
حضور األعضاء وغيابهم
مادة ()150

يجب على الع�ضو االنتظام يف ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه.
مادة ()151

على الع�ضو الذي يطر�أ ما ي�ستوجب غيابه عن �إحدى جل�سات املجل�س �أو اجتماعات
جلانه� ،أن يخطر رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال كتاب ًة بذلك.
وال يجوز للع�ضو �أن يتغيب �أكرث من جل�ستني للمجل�س �أو ثالثة اجتماعات متتالية
للجنة� ،إال �إذا ح�صل على �إجازة �أو �إذن من رئي�س املجل�س لأ�سباب تربر ذلك� ،أو
�إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئي�س املجل�س �أو لرئي�س اللجنة يف اجلل�سة �أو
االجتماع التايل .وال يجوز طلب الإجازة ملدة غري حمددة.
ويخطر الرئي�س املجل�س بالإجازات التي منحها للأع�ضاء يف �أول جل�سة تالية.
مادة ()152

�إذا تغيب الع�ضو عن ح�ضور جل�سات املجل�س �أو جلانه بغري �إجازة �أو �إذن� ،أو مل
يح�ضر بعد م�ضي املدة املرخ�ص له فيها ،يعترب متغي ًبا بغري �إذن وي�سقط حقه يف
املكاف�أة عن مدة الغياب.
مادة ()153

على الع�ضو الذي يطر�أ ما ي�ستوجب ان�صرافه من جل�سة املجل�س �أو جل�سات جلانه
نهائ ًيا قبل ختامها �أن ي�ست�أذن يف ذلك كتابة من رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة
بح�سب الأحوال.
مادة ()154

يعترب ع�ضو املجل�س الذي يوفد للخارج يف مهمة خا�صة للمجل�س يف �إجازة طوال
املدة املحددة لهذه املهمة.
مادة ()155

يعر�ض رئي�س اللجنة على رئي�س املجل�س �شهريـًا ،وكلما ر�أى رئي�س اللجنة �ضرورة
لذلك ،تقري ًرا عن ح�ضور �أع�ضاء اللجنة وغيابهم.
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الفصل الثالث
واجبات األعضاء
مادة ()156

يجب على الع�ضو �أن يراعي االحرتام الواجب مل�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية و�أ�صول
اللياقة مع زمالئه باملجل�س ورئا�سة اجلل�سة.
مادة ()157

ال يجوز للع�ضو �أن ي�أتي �أفعاال داخل املجل�س �أو خارجه تخالف �أحكام الد�ستور �أو
القانون �أو هذه الالئحة.
مادة ()158

يحظر على الع�ضو �أن ي�سمح با�ستغالل �صفته يف احل�صول على مزايا خا�صة بدون
وجه حق.
مادة ()159

ال يجوز للع�ضو فور �إعالن الأمر امللكي بتعيينه يف املجل�س �أن يقبل التعيني يف �إحدى
ال�شركات الأجنبية ،وال �أن يقبل ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة �أو جمال�س
املراقبة يف �شركات التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة� ،إال �إذا كان
�أحد امل�ؤ�س�سني� ،أو مال ًكا لع�شرة يف املائة على الأقل من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة� ،أو كان
قد �سبق له �شغل ع�ضوية هذه املجال�س قبل �إعالن تعيينه ع�ض ًوا يف املجل�س.
مادة ()160

على كل ع�ضو فور �إعالن الأمر امللكي بتعيينه �أن يخطر رئي�س املجل�س ببيان ع�ضويته
يف ال�شركات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة� ،أو باملهنة احلرة التي يزاولها� ،أو �أي
ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي يقوم به.
وعليه �أن يخطر رئي�س املجل�س عن �أي تغيري يطر�أ خالل مدة ع�ضويته على هذه
البيانات ،وذلك خالل �شهر على الأكرث من وقت حدوثه.
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مادة ()161

على الع�ضو عند مناق�شة �أي مو�ضوع معرو�ض على املجل�س �أو مكتبه �أو على �إحدى
جلانه يتعلق مب�صلحة �شخ�صية له �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو لأحد موكليه،
�أن يخطر املجل�س �أو املكتب �أو اللجنة بذلك قبل املناق�شة.
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الفصل الرابع
اجلزاءات الربملانية
مادة()162

مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )99من الد�ستور ،ومع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية
�أو املدنية ،يوقع على الع�ضو الذي يثبت �أنه �أخل بواجبات الع�ضوية �أو ارتكب عمال
من الأعمال املحظورة عليه �أحد اجلزاءات التالية:
�أ .التنبيه ال�شفوي.
.بالتنبيه املكتوب.
.جاللوم.
 .داحلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س مدة ال تقل عن جل�ستني وال تزيد على ع�شر
جل�سات.

هـ .احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س ملدة تزيد على ع�شر جل�سات وال جتاوز
نهاية دور االنعقاد.
و� .إ�سقاط الع�ضوية.
ومع مراعاة اجلزاءات املن�صو�ص عليها وامل�شار �إليها يف املواد ( )65و( )66و()67
و( )68من هذه الالئحة ،ال يجوز توقيع �أي من اجل��زاءات املن�صو�ص عليها يف
البنود ال�سابقة على الع�ضو �إال بعد �سماع �أقواله وحتقيق دفاعه ،ويعهد املجل�س بذلك
�إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وي�شرتط لتوقيع �أحد اجلزاءات املن�صو�ص
عليها يف البنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه املادة موافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س.
وي�شرتط لإ�سقاط الع�ضوية موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س ومبراعاة الإج��راءات
املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
مادة ()163

ي�سقط حق الع�ضو يف مكاف�أة الع�ضوية طوال املدة التي قرر فيها املجل�س عدم
رئي�سا �أو نائ ًبا
ا�شرتاكه يف �أعماله .و�إذا كان الع�ضو من وقع عليه اجلزاء ال�سابق ً
لرئي�س �إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن من�صبه يف اللجنة ،يف دور االنعقاد
الذي وقع خالله اجلزاء.
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الباب السادس
انتهاء العضوية
الفصل األول
مادة()164

يف حالة �إخطار رئي�س املجل�س من �إحدى اجلهات الر�سمية ب�صدور �أحكام ق�ضائية �أو
ت�صرفات �أو قرارات مما يرتتب عليه �إ�سقاط الع�ضوية طب ًقا للمادة ( )99من الد�ستور،
يحيل رئي�س املجل�س الأمر �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية خالل ثالثة �أيام من
تاريخ الإخطار ،ويبلغ املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.
وتقوم اللجنة بعد �سماع �أقوال الع�ضو وحتقيق دفاعه ببحث املو�ضوع من الناحيتني
الد�ستورية والقانونية ،ف�إذا انتهت اللجنة �إىل �أن ما ثبت لديها يرتتب عليه �إ�سقاط
الع�ضوية قدمت تقري ًرا بر�أيها �إىل مكتب املجل�س لإحالته �إىل املجل�س لنظره يف �أول
جل�سة تالية ليقرر يف �ش�أنه ما يراه.
مادة ()165

يجوز لع�شرة من �أع�ضاء املجل�س على الأقل �أن يتقدموا بطلب كتابي �إىل رئي�س
املجل�س باقرتاح ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه ،وذلك لأحد الأ�سباب املبينة يف
املادة ( )99من الد�ستور ،ويجب �أن يبني يف الطلب الأ�سباب الداعية لذلك.
ويخطر رئي�س املجل�س الع�ضو كتاب ًة ب�صورة من اقرتاح �إ�سقاط الع�ضوية عنه ،وذلك
بعد �أن يتحقق مكتب املجل�س من توافر ال�شروط ال�شكلية يف الطلب.
ويدرج طلب �إ�سقاط الع�ضوية يف جدول �أعمال �أول جل�سة للمجل�س تالية لإخطار
الع�ضو ب�صورة من الطلب ،ليقرر �إحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية.
مادة ()166

ال يجوز للجنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية البدء يف �إجراءاتها �إال بعد �إخطار الع�ضو
كتاب ًة للح�ضور يف امليعاد الذي حتدده لذلك ،على �أال تقل املدة بني تاريخ الإخطار
وامليعاد املحدد النعقاد اللجنة عن ثالثة �أيام.
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وعلى اللجنة �أن ت�ستمع لأقوال الع�ضو و�أن حتقق �أوجه دفاعه ،ويغادر الع�ضو مقر
االجتماع عند �أخذ الأ�صوات.
و�إذا تخلف الع�ضو عن احل�ضور �أعادت اللجنة �إخطاره طب ًقا للقواعد ال�سابقة ،ف�إذا
تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول ت�ستمر اللجنة يف مبا�شرة �إجراءاتها.
وللع�ضو �أن يختار �أحد �أع�ضاء املجل�س ملعاونته يف �إبداء دفاعه �أمام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها �إىل رئي�س املجل�س بعد موافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضائها عليه خالل
�أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ �إحالته �إليها .ويعر�ض هذا التقرير على املجل�س يف
�أول جل�سة تالية ،ويجب �صدور قرار املجل�س ب�ش�أنه يف مدة ال جتاوز �أ�سبوعني من
تاريخ عر�ض التقرير عليه.
مادة ()167

يتلى تقرير اللجنة عن �إ�سقاط الع�ضوية �أمام املجل�س ،وي�ؤخذ ال��ر�أي عليه ندا ًء
باال�سم ،وال ي�صدر قرار املجل�س ب�إ�سقاط الع�ضوية �إال مبوافقة ثلثي �أع�ضائه على
الأقل ،ويجوز للمجل�س �أن يقرر جعل الت�صويت �سريًا.
مادة ()168

يقدم طلب �إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح املرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية طب ًقا للبند (د)
من املادة ( )57من الد�ستور كتاب ًة �إىل رئي�س املجل�س ،ويجب �أن يرفق بالطلب بيان
بقرار املجل�س و�أ�سبابه ومربرات �إزالة الأثر املانع من الرت�شيح وامل�ستندات امل�ؤيدة له.
ويعر�ض الرئي�س الطلب على املجل�س لإحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية
لإعداد تقرير عنه للمجل�س .وعلى اللجنة �أن ت�ستدعي من �سبق �إ�سقاط الع�ضوية عنه
و�أن ت�ستمع �إىل �أقواله و�أن حتقق �أوجه دفاعه ،ويجب �أن يت�ضمن تقريرها مناق�شة ما
�أبداه من �أ�سباب و�أ�سانيد لطلبه .ويعر�ض التقرير على املجل�س ،ويجب �أن ي�صدر
املجل�س قراره يف �ش�أنه خالل �أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ عر�ض التقرير عليه.
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اإلعفاء من العضوية وخلو املكان
مادة ()169

يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية املجل�س
بالتما�س مكتوب خالٍ من �أي قيد �أو �شرط يقدم �إىل رئي�س املجل�س.
يعر�ض الرئي�س االلتما�س بعد �سبعة �أيام من تاريخ تقدميه على مكتب املجل�س ملناق�شته
يف جل�سة يُدعى �إليها الع�ضو مقدم االلتما�س ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو على التما�سه تعني على
الرئي�س �أن يرفعه �إىل امللك ،وال تنتهي الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
مادة ()170

�إذا انتهت ع�ضوية �أحد الأع�ضاء بالوفاة �أو بالإعفاء من الع�ضوية �أو ب�إ�سقاطها ،يعلن
رئي�س املجل�س خلو مكانه يف ذات اجلل�سة التي �أعلن فيها عن وفاة الع�ضو �أو تقرر
فيها انتهاء الع�ضوية ،ويخطر رئي�س املجل�س امللك بذلك.
الباب السابع
شـئون اجملـلس
الفصل األول
احملافظة على النظام يف اجمللس
مادة ()171

املحافظة على النظام داخل املجل�س من اخت�صا�ص رئي�سه.
ويحدد الرئي�س بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�س الالزم حلفظ الأمن والنظام.
ويكون هذا احلر�س حتت �إمرة رئي�س املجل�س وم�ستقال عن كل �سلطة �أخرى.
وال يجوز لأية قوة م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه
�إال بطلب من الرئي�س.
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وال يجوز لغري احلر�س امل�سئول عن املحافظة على الأمن والنظام حمل �أي نوع من
ال�سالح داخل حرم املجل�س ،وي�ضع رئي�س املجل�س النظام الذي يكفل حتقيق ذلك.
مادة ()172

ال يجوز لأحد الدخول يف حرم املجل�س �إال بت�صريح ي�صدر طب ًقا للنظام الذي ي�ضعه
مكتب املجل�س .وعلى امل�صرح لهم بالدخول �أن يتبعوا التعليمات التي ت�صدر �إليهم
من حر�س املجل�س.
مادة ()173

ال يجوز دخول قاعة اجلل�سة �أو �أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغري
�أع�ضاء املجل�س واملكلفني بالعمل فيه ومن يندبهم رئي�س جمل�س الوزراء �أو غريه من
�أع�ضاء احلكومة ملعاونتهم ،ومن ي�أذن املجل�س �أو اللجنة لهم يف احل�ضور.
مادة ()174

تخ�ص�ص �أماكن ملمثلي ال�صحف وغريها من و�سائل الإعالم ،وللجمهور ،يف �شرفات
املجل�س مل�شاهدة جل�ساته .وي�ضع رئي�س املجل�س قواعد و�إجراءات الت�صريح يف
الدخول �إىل هذه ال�شرفات.
مادة ()175

يجب على من ي�صرح لهم يف دخول �شرفات املجل�س �أن يلزموا ال�سكون التام مدة
انعقاد اجلل�سة ،و�أن يظلوا جال�سني ،و�أال يظهروا عالمات ا�ستح�سان �أو ا�ستهجان،
و�أن يراعوا التعليمات واملالحظات التي يبديها لهم املكلفون بحفظ النظام.
وللقائمني بحفظ النظام �أن يكلفوا من يقع منهم �ضو�ضاء �أو �إخالل بالنظام ممن
�صرح لهم يف دخول ال�شرفات مبغادرة ال�شرفة ،ف�إن مل ميتثل فللرئي�س �أن ي�أمر حر�س
املجل�س ب�إخراجه وت�سليمه للجهة املخت�صة �إذا اقت�ضى احلال.
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الفصل الثاين
ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي
مادة ()176

تدرج االعتمادات املخ�ص�صة مليزانية املجل�س رق ًما واحدً ا يف ميزانية الدولة ويقر
املجل�س ميزانيته ال�سنوية يف حدود االعتماد املدرج بهذا اخل�صو�ص يف ميزانية
الدولة باالتفاق مع احلكومة.
وت�صدر ميزانية املجل�س بقانون ،ملحقة بامليزانية العامة الدولة ،وت�سري يف �ش�أنها
الأحكام اخلا�صة بامليزانية العامة للدولة.
مادة ()177

بعد �صدور القانون اخلا�ص مبيزانية املجل�س ،يودع االعتماد املخ�ص�ص لها مبيزانية
الدولة يف اجلهة التي يختارها مكتب املجل�س ،وال ي�صرف من هذا االعتماد �إال ب�إذن
من رئي�س املجل�س �أو من ينوب عنه يف ذلك.
مادة ()178

ي�ضع مكتب املجل�س القواعد اخلا�صة بتنظيم ح�سابات املجل�س ،ونظام ال�صرف
واجلرد وغري ذلك من ال�شئون املالية.
مادة ()179

ت�سري يف �ش�أن االعتمادات الإ�ضافية ملجل�س ال�شورى الأحكام املقررة يف املواد
ال�سابقة ب�ش�أن ميزانية املجل�س.
مادة ()180

تعد الأمانة العامة للمجل�س احل�ساب اخلتامي له خالل ثالثني يومـًا من انتهاء ال�سنة املالية،
ويحيله الرئي�س �إىل مكتب املجل�س للنظر فيه قبل عر�ضه على املجل�س ملناق�شته و�إقراره.
وملكتب املجل�س �إحالة احل�ساب اخلتامي �إىل جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية لبحثه
وتقدمي تقرير عنه يعر�ض على املجل�س يف �أول جل�سة تالية.
وتتبع يف �إق��رار احل�ساب اخلتامي و�إ�صداره الإج��راءات املتبعة يف �إق��رار ميزانية
املجل�س و�إ�صدارها.
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الفصل الثالث
األمانة العامة للمجلس
مادة ()181

تكون للمجل�س �أمانة عامة ي�صدر بتنظيمها قرار من رئي�س املجل�س بعد موافقة مكتب
املجل�س ،ويت�ضمن القرار الأحكام التف�صيلية اخلا�صة بال�شئون الإدارية واملالية ،و�إىل
�أن ي�صدر هذا القرار يجوز لرئي�س املجل�س �أن ي�صدر قرارات م�ؤقتة لتنظيم �شئون
الأمانة العامة.
مادة ()182

يتوىل رئي�س املجل�س الإ�شراف على الأمانة العامة ،وعلى جميع �شئون و�أعمال
املجل�س الإدارية واملالية والفنية.
مادة ()183

يكون للمجل�س �أم�ين ع��ام يعني مبر�سوم يف درج��ة وكيل وزارة .وت��ك��ون له
االخت�صا�صات وال�صالحيات املالية والإدارية املقررة يف القوانني والأنظمة لوكالء
الوزارات .ويعد الأمني العام م�شروع جدول �أعمال اجتماعات املجل�س لإقراره من
املكتب ومن رئي�س املجل�س.
ويح�ضر جل�سات املجل�س ،كما يح�ضر جل�سات اللجان بنا ًء على طلبها ،ويكون
م�سئوال عن عمله �أمام رئي�س املجل�س.
مادة ()184

يكون لرئي�س املجل�س ال�سلطات املخولة للوزير ووزير املالية واالقت�صاد الوطني
املن�صو�ص عليها يف القوانني واللوائح ،ويكون ملكتب املجل�س االخت�صا�ص يف
امل�سائل التي يجب �أن ي�صدر بها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء ،وكذلك امل�سائل
التي تق�ضي فيها القوانني واللوائح ب�أخذ ر�أي �أو موافقة وزارة املالية واالقت�صاد
الوطني �أو ديوان اخلدمة املدنية� ،أو �أي جهة �أخرى ح�سب الأحوال.
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الباب الثامن
أحـكام متنوعـة
مادة ()31( )185

مادة ()186

حتدد لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء �أماكن خا�صة يف �صدر قاعة اجلل�سة ،ويكون
ملمثلي احلكومة �أماكن �أخرى حتدد بقرار من رئي�س املجل�س.
مادة ()187

ي�ضع مكتب املجل�س القواعد التنظيمية العامة املتعلقة بالت�سهيالت التي تقدم لأع�ضاء
املجل�س لتمكينهم من القيام مب�سئولياتهم.
مادة ()188

خا�صا بالأ�سبقية يف املرا�سم بني
ي�ضع مكتب املجل�س بنا ًء على ما يقرتحه رئي�سه نظا ًما ً
�أع�ضاء املجل�س يف اجتماعاته الر�سمية ويف االجتماعات التي يعقدها �أو التي يدعو �إليها.
ويخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء بهذا النظام.
مادة ()32( )189

يجرى بحث املو�ضوعات امل�ستعجلة قبل غريها يف املجل�س وجلانه ،وال ت�سري عليها
�أحكام املواعيد العادية املقررة يف هذه الالئحة.
وللمجل�س �أن يقرر مناق�شة املو�ضوعات امل�ستعجلة يف اجلل�سة ذاتها على �أن تقدم
اللجنة املخت�صة تقريرها �إىل املجل�س يف ذات اجلل�سة ،كما يجوز يف هذه احلالة �أن
يقرر املجل�س �أخذ الر�أي النهائي على م�شروع القانون يف ذات اجلل�سة وف ًقا للمادة
( )114من هذه الالئحة.
( )31الغيت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 30 / 3067أغ�سط�س
2012م.
( )32عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم  31 / 2741مايو 2006م.
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ويعترب املو�ضوع م�ستعجال �إذا طلبت ذلك احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو خم�سة على
الأقل من �أع�ضاء املجل�س.
وفيما عدا ما ن�صت عليه املادة ( )87من الد�ستور ،للمجل�س يف جميع الأحوال �أن
يقرر العدول عن اال�ستعجال واتباع الإجراءات العادية ،ويجب الن�ص على �صفة
اال�ستعجال يف قرار الإحالة �إىل كل من املجل�س واللجان.
وال تخل �أحكام هذه املادة ب�أي حكم خا�ص بحالة من حاالت اال�ستعجال املن�صو�ص
عليها يف هذه الالئحة.
مادة ()190

على ال�صحافة وغريها من و�سائل الإعالم حتري الدقة يف نقل وتلخي�ص جل�سات
املجل�س ،ويحق لكل ع�ضو �أن يطلب من رئي�س املجل�س ت�صحيح الأخطاء بكتاب
ير�سله الرئي�س �إىل ال�صحيفة �أو و�سيلة الإع�لام التي حرفت الوقائع ،وعليها �أن
تن�شر الكتاب �أو تعلنه يف �أقرب وقت دون تعقيب .وال مينع هذا من �إقامة الدعوى
العمومية.
مادة ()191

يعمل بهذا القانون اعتبا ًرا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ � 17شعبان 1423هـ
املوافق � 23أكتوبر 2002م
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مرسوم بقانون رقم ( )54لسنة 2002
بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب ()1

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  1974ب�ش�أن الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة ،2002
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء على ذلك،
ر�سمنا بالقانون الآتي:
الباب األول أحكام عامة
مادة ()1

يبا�شر جمل�س النواب اخت�صا�صاته على الوجه املبني يف الد�ستور ،وقانون جمل�سي
ال�شورى والنواب ،ووف ًقا لأحكام هذه الالئحة.
مادة ()2

يلتزم �أع�ضاء املجل�س فيما يجرونه من مناق�شات ،وما يتخذونه من قرارات ،ب�أحكام
الد�ستور والقانون وهذه الالئحة.
مادة ()3

يفتتح دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني مبجل�سيه (ال�شورى والنواب) وف ًقا
لأحكام املواد ( )71و( )73و( )74من الد�ستور باال�ستماع �إىل اخلطاب ال�سامي،
ثم يف�ض االجتماع عقب �إلقاء هذا اخلطاب ،وين�صرف �أع�ضاء جمل�س النواب �إىل
مقر جمل�سهم.
( )1عدل املر�سوم وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة 2010م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1 /2954يوليو 2010م.
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مادة ()4

بعد اال�ستماع للخطاب ال�سامي ،يعقد جمل�س النواب جل�سته الأوىل فى دور
االنعقاد الأول ،ويتوىل الرئا�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنـّـًا ،وي�ساعده �أ�صغر
ع�ضوين حا�ضرين �سنـّـًا ،وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئي�س املجل�س.
مادة ()5

ي�ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب ،يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة �أعماله يف
املجل�س �أو جلانه اليمني التالية:

خمل�صا للوطن وللملك ،و�أن �أحرتم الد�ستور
((�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون ً
وقوانني الدولة ،و�أن �أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�ؤدي
�أعمايل بالأمانة وال�صدق)).
ويبد�أ ب�أداء هذه اليمني يف بداية الف�صل الت�شريعي رئي�س ال�سن والع�ضوان املعاونان.
مادة ()6

ال يجوز للمجل�س يف بداية الف�صل الت�شريعي �أن ميار�س �أيـّـًا من اخت�صا�صاته �إال بعد
انتخاب رئي�سه ونائبيه.
مادة ()7

يختار مكتب جمل�س النواب جلنة من �أع�ضاء املجل�س لإعداد م�شروع الرد على
اخلطاب ال�سامي ،ويعر�ض ت�شكيل هذه اللجنة على املجل�س لإقراره .وتقوم اللجنة
بدرا�سة اخلطاب ال�سامي و�إعداد م�شروع للرد عليه يعر�ض على املجل�س يف املوعد
الذي يحدده ،ويرفع الرد �إىل امللك بعد �إقراره.
مادة ()8

جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب هما �شعبة مملكة البحرين يف امل�ؤمترات الربملانية
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الدولية .وتتكون اجلمعية العمومية لل�شعبة يف كل جمل�س من جميع �أع�ضائه.
ويكون للجمعية جلنة تنفيذية برئا�سة رئي�س جمل�س النواب وع�ضوية ثمانية �أع�ضاء
يختار كل جمل�س �أربعة منهم من بني �أع�ضائه .وت�ضع اللجنة التنفيذية القواعد املنظمة
ل�سري العمل يف ال�شعبة.
الباب الثاين أجهزة اجمللس
مادة ()9

�أجهزة جمل�س النواب الرئي�سية هي:
�أ  -رئي�س املجل�س.
ب -مكتب املجل�س.
ج -جلان املجل�س.
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مادة ()10

يتم اختيار رئي�س جمل�س النواب يف �أول جل�سة للمجل�س يف بداية الف�صل الت�شريعي،
وملثل مدته ،وذلك وف ًقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )60من الد�ستور.
وتقدم الرت�شيحات �إىل رئي�س اجلل�سة خالل املدة التي يحددها ،و�إذا مل يتقدم
ل�شغل املن�صب �إال مر�شح واحد� ،أعلن رئي�س اجلل�سة فوزه بالتزكية .وتكون عملية
االنتخاب �سرية ،وجترى يف جل�سة علنية .ويعلن رئي�س اجلل�سة انتخاب رئي�س
املجل�س ،ويبا�شر مهام الرئا�سة فور �إعالن انتخابه.
مادة ()11

يف حالة خلو مكان رئي�س املجل�س لأي �سبب من الأ�سباب يختار املجل�س من يحل
حمله خالل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ اخللو �إذا كان املجل�س يف دور االنعقاد ،وخالل
الأ�سبوع الأول من اجتماع املجل�س �إذا حدث اخللو �أثناء العطلة.
مادة ()12

رئي�س املجل�س هو الذي ميثله يف ات�صاله بالهيئات الأخرى ،ويتحدث با�سمه ،وي�شرف
على جميع �أعماله ،ويراقب مكتبه وجلانه ،كما يتوىل الإ�شراف على الأمانة العامة
للمجل�س ،ويراعي يف ذلك كله تطبيق �أحكام الد�ستور والقوانني وتنفيذ ن�صو�ص
هذه الالئحة .وله �أن ي�ستعني يف ذلك بهيئة املكتب �أو مبن يرى من الأع�ضاء �أو
�إحدى اللجان.
وهو الذي يفتتح اجلل�سات وير�أ�سها ،وي�ضبطها ويعلن انتهاءها ورفعها ،ويدير
املناق�شات ،وي�أذن يف الكالم ،وبوا�سطته توجه الأ�سئلة ،ويعلن نتائج االقرتاع ،وله
الكالم يف �أي وقت �إذا ر�أى يف ذلك فائدة لنظام املناق�شة �أو لإي�ضاحها)2( .
وهو الذي يحدد مو�ضوع البحث ويرد �إليه من خرج عنه من املتكلمني ،وينبه �إىل
املحافظة على النظام ،وله �أن يو�ضح �أو ي�ستو�ضح م�س�ألة يراها غام�ضة ،ويطرح
( )2عدلت الفقرة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
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املو�ضوعات لأخذ الر�أي عليها ،ويعلن ما ي�صدره املجل�س من القرارات،وبوجه
عام ي�شرف على ح�سن �سري �أعمال املجل�س.
ولرئي�س املجل�س �أن ي�شرتك يف املناق�شات ،وعندئذ يتخلى عن رئا�سة اجلل�سة ،وال
يعود �إىل من�صة الرئا�سة حتى تنتهي املناق�شة التي ا�شرتك فيها.
مادة ()13

لرئي�س املجل�س دعوة �أية جلنة من جلان املجل�س لالنعقاد لبحث مو�ضوع هام �أو
عاجل ،وير�أ�س جل�سات اللجان التي يح�ضرها.
وجترى املخاطبات بني �أية جلنة من جلان املجل�س وال�سلطة التنفيذية �أو غريها من
اجلهات خارج املجل�س عن طريق رئي�س املجل�س.
مادة ()14

�إذا غاب رئي�س املجل�س ،توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول ،ويف حالة غيابه يتوىل
الرئا�سة النائب الثاين ،ويف حالة غيابهما معـًا عن �إحدى اجلل�سات بعد افتتاحها ،توىل
رئا�سة اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنًا .وتكون لرئي�س اجلل�سة االخت�صا�صات
املقررة يف هذه الالئحة لرئي�س املجل�س يف �إدارة اجلل�سة.
ولرئي�س املجل�س �أن يفو�ض �أحد نائبي الرئي�س يف بع�ض اخت�صا�صاته .ويف جميع
الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاين حمل الرئي�س يف جميع اخت�صا�صاته �إذا
امتد غيابه �أكرث من ثالثة �أ�سابيع مت�صلة.
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الفصل الثاين
مكتب اجمللس
مادة ()3( )15

يتكون مكتب املجل�س من الرئي�س ونائبيه .وي�ضم �إليهم ر�ؤ�ساء اللجان النوعية
املن�صو�ص عليها يف البنود � ً
وخام�سا من الفقرة الأوىل من
أول وثان ًيا وثال ًثا وراب ًعا
ً
املادة ( )21من هذه الالئحة مبجرد انتخابهم.
مادة ()16

بعد انتهاء انتخاب رئي�س املجل�س ،ي�شرع املجل�س يف انتخاب نائبي الرئي�س بالتتابع،
وبالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )10من هذه الالئحة .و�إذا خال مكان �أيهما
لأي �سبب من الأ�سباب يجرى انتخاب من يحل حمله بذات الطريقة ،وذلك خالل
�أ�سبوعني من تاريخ اخللو.
مادة ()17

يخطر رئي�س املجل�س امللك بت�شكيل مكتب املجل�س فور ا�ستكمال هذا الت�شكيل.
مادة ()18

يخت�ص مكتب املجل�س بالأمور الآتية:

�أ -و�ضع ج��دول �أعمال جل�سات املجل�س ،مراع ًيا �أول��وي��ة �إدراج م�شروعات
القوانني املقدمة من احلكومة التي انتهت اللجان املخت�صة من درا�ستها ،وكذلك
املو�ضوعات الهامة اجلارية .ويعلن الرئي�س جدول الأعمال ويخطر به الأع�ضاء
واحلكومة قبل انعقاد اجلل�سة االعتيادية مبا ال يقل عن يومني)4( .
ب-الف�صل فيما يحيله �إليه املجل�س من اعرتا�ضات على ما ُ�س ّجـل يف م�ضابط
اجلل�سات.
( )3عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
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ج  -النظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ،ويف م�شروع ح�سابه اخلتامي،
بنا ًء على �إحالة من الرئي�س ،وذلك قبل عر�ضهما على املجل�س لإقرارهما.

د -متابعة �أعمال جلان املجل�س وتقاريرها ،ومعاونة تلك اللجان على و�ضع القواعد
املنظمة لإدارة �أعمالها والتن�سيق بني �أوجه ن�شاطها.
هـ  -اقرتاح من يراه لتمثيل املجل�س يف الداخل ،وذلك بنا ًء على تر�شيح الرئي�س،
متهيدً ا لعر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه.
و -درا�سة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ،وذلك قبل عر�ضها
على املجل�س.
ز -ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية فيما بني �أدوار االنعقاد ،وذلك بنا ًء على
طلب من رئي�س املجل�س.
خا�صا بحاالت الأع�ضاء الذين ال يقومون بواجباتهم
ح  -درا�سة ما يعر�ضه الرئي�س ً
�أو ي�سلكون م�سل ًكا ال يتفق مع كرامة الع�ضوية ،وذلك قبل عر�ض املو�ضوع على
املجل�س التخاذ الإجراء املنا�سب.
ط  -بحث �أي �أمر �آخر يرى رئي�س املجل�س �أو �أي من �أع�ضاء املكتب �أخذ ر�أيه يف
�ش�أنه)5( .

ي � -أية اخت�صا�صات �أخرى ين�ص الد�ستور �أو هذه الالئحة على �إ�سنادها للمكتب)6(.

( )5عدل البند وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة 2010م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1 / 2954يوليو 2010م.
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2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
240

الالئحة الداخلية جمللس النواب

مادة ()19

ا�ستثنا ًء من الأحكام الواردة يف املادة ( )14يجتمع مكتب املجل�س بدعوة من رئي�سه
�أو �أحد نائبيه يف حالة غيابه ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على
�أن يكون من بينهم الرئي�س �أو �أحد نائبيه)7( .
وت�صدر قراراته ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع)8( .
وال يجوز �أن يح�ضر اجتماعات املكتب غري �أع�ضائه ،ويقوم من يختاره املكتب بعمل
حما�ضر الجتماعات هيئة املكتب يف الأمور الهامة التي يلزم عر�ضها على املجل�س
�أو على اللجان املختلفة.
ويدعو الرئي�س الوزير املخت�ص ب�شئون جمل�سي ال�شورى والنواب حل�ضور اجتماعات
املكتب ،عند �إعداد جدول �أعمال املجل�س.
ويجوز �أن يح�ضر �أمني عام املجل�س جل�سات مكتب املجل�س بنا ًء على طلب رئي�س
املجل�س ،ويف هذه احلالة يتوىل كتابة حما�ضر اجتماعات املكتب.
مادة ()20

يخت�ص �أمني عام املجل�س بالإ�شراف على حترير م�ضابط جل�سات املجل�س وقيد �أ�سماء
الأع�ضاء الذين يطلبون الكلمة بح�سب ترتيب طلباتهم ،وب�إثبات التنبيهات باملحافظة
على النظام وت�سجيل نتائج االقرتاع ،وغري ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئي�س
يف �ش�أن �إدارة اجلل�سة.

( )8 -7عدلت املادتان وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
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الفصل الثالث
جلان اجمللس
مادة ()9( )21

ت�شكل خالل الأ�سبوع الأول من بدء دور االنعقاد العادي اللجان النوعية الآتية،
لدرا�سة الأعمال الداخلة يف اخت�صا�ص املجل�س.
�أو ًال  -جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء .وتخت�ص بالنظر
يف م�شروعات القوانني ومطابقتها لأحكام الد�ستور ،ومعاونة املجل�س وجلانه
الأخ��رى يف �صياغة الن�صو�ص الت�شريعية ،كما تخت�ص ب�شئون الأع�ضاء،
وبحث حاالت �إ�سقاط الع�ضوية ،والإذن برفع احل�صانة ،وبكل الأمور التي
ال تدخل يف اخت�صا�ص جلنة �أخرى.
ثان ًيا  -جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية ،وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء .وتخت�ص بدرا�سة
امل�شروعات الإن�شائية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تت�ضمنها ميزانية
الدولة ،واخلطط االقت�صادية و�إبداء مالحظاتها حولها ،كما تخت�ص بدرا�سة
اجلوانب املالية واالقت�صادية املتعلقة ب�أعمال الوزارات وامل�صالح املختلفة،
وب�صفة خا�صة امليزانيات واحل�سابات اخلتامية.
ثال ًثا  -جلنة ال�شئون اخلارجية والدفاع والأم��ن الوطني ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء
وتخت�ص بدرا�سة املوقف ال��دويل ،وتطورات ال�سيا�سة الدولية ،وال�سيا�سة
اخلارجية ململكة البحرين ،واالتفاقيات واملعاهدات الدولية .كما تخت�ص بدرا�سة
كافة ال�شئون املتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة اجلرمية ،و�أمن الدولة اخلارجي.
راب ًعا  -جلنة اخلدمات ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء وتخت�ص ب�أمور التعليم بجميع �أنواعه
ومراحله ،والتدريب املهني وحمو الأمية ،واملو�ضوعات املتعلقة باخلدمات
االجتماعية والريا�ضية والثقافية وال�صحية والإعالم والأمور العمالية.

( )9عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن
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خام�سا  -جلنة املرافق العامة والبيئة ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء ،وتخت�ص بدرا�سة
ً
املو�ضوعات املتعلقة بالإ�سكان والربيد والكهرباء واملاء والزراعة واملوا�صالت
والطرق والبلديات والبيئة.
وللمجل�س بناء على طلب مقدم من خم�سة �أع�ضاء على الأقل �أن ي�شكل جلانًا �أخرى
نوعية دائمة وجلانًا م�ؤقتة وذلك كله وف ًقا حلاجة العمل ويف حدود اخت�صا�صاته ،على
�أال يزيد عدد �أع�ضاء �أي منها على خم�سة ،وله �أن ي�ضع لكل جلنة ما يراه من �أحكام
خا�صة يف �ش�أنها ،وتنتهي اللجان الدائمة غري املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من
هذه املادة بانتهاء الف�صل الت�شريعي ،كما تنتهي اللجنة امل�ؤقتة بانتهاء الغر�ض الذي
�شكلت من �أجله .وتزود كل جلنة مبا حتتاجه من م�ست�شارين مل�ساعدتها يف القيام
ب�أعمالها.
ويراعى يف ت�شكيل اللجان متثيل خمتلف الأطياف واالجتاهات داخل املجل�س)10( .

مادة ()22

يتلقى رئي�س املجل�س يف بداية دور االنعقاد العادي ويف املوعد الذي يحدده،
طلبات الأع�ضاء لالن�ضمام �إىل ع�ضوية اللجان.
ويتوىل مكتب املجل�س التن�سيق بني هذه الطلبات وف ًقا للقواعد وال�ضوابط التي
يحددها.
مادة ()11( )23

يجب �أن ي�شرتك الع�ضو يف �إحدى جلان املجل�س اخلم�س املن�صو�ص عليها يف املادة
( )21من هذه الالئحة ،وله �أن ي�شرتك يف اللجان الدائمة الأخرى واللجان امل�ؤقتة
التي ي�شكلها املجل�س .وال يجوز لرئي�س �إحدى اللجان النوعية الدائمة �أن ير�أ�س �أيًا
من اللجان الدائمة الأخرى.
( )10ا�ضيفت الفقرة الأخرية وفقا ً للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
( )11عدلت وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن
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مادة ()24

يعلن مكتب املجل�س قوائم الرت�شيح لع�ضوية اللجان قبل عر�ضها على املجل�س،
ولكل ع�ضو �أن يقدم اقرتاحاته �أو اعرتا�ضاته كتابة �إىل رئي�س املجل�س لعر�ضها على
املكتب للنظر فيها.
ويعر�ض الرئي�س القوائم على املجل�س طب ًقا ملا انتهى �إليه املكتب بعد درا�سة
االعرتا�ضات واالقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء ،وتقت�صر املناق�شة يف املجل�س على
القواعد وال�ضوابط التي التزمها مكتب املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،وتعترب هذه القوائم
نافذة مبجرد �إقرار املجل�س لها.
مادة ()25

رئي�سا ونائ ًبا للرئي�س ،وذلك بالأغلبية الن�سبية
تنتخب كل جلنة من بني �أع�ضائها ً
لعدد �أع�ضائها ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد يف احل�صول على هذه الأغلبية �أجري
االختيار بينهم بالقرعة .ويتوىل �أمانة اللجنة �أحد موظفي الأمانة العامة .ويتكون
مكتب اللجنة من الرئي�س ونائب الرئي�س .وير�أ�س اجتماع اللجنة لأول مرة يف دور
االنعقاد �أكرب �أع�ضائها �سنًا ،وتقدم الرت�شيحات كتابة �إليه خالل الفرتة التي يحددها
مكتب املجل�س ،ويعلن الرئي�س هذه الرت�شيحات لأع�ضاء اللجنة ،وجترى االنتخابات
بني املر�شحني بطريق االقرتاع ال�سري حتت �إ�شراف جلنة ي�شكلها مكتب املجل�س من
بني �أع�ضاء اللجان غري املتقدمني للرت�شيح ملنا�صب مكاتب اللجان .و�إذا مل يتقدم
للرت�شيح �أحد غري العدد املطلوب �أعلن انتخاب املر�شحني بالتزكية .ويعلن رئي�س
املجل�س نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ،ويبلغها �إىل جمل�س الوزراء.
مادة ()26

ير�أ�س نائب رئي�س املجل�س جل�سات اللجنة التي يح�ضرها.
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مادة ()12( )27

ال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية احلا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
و�إذا مل تكتمل �أغلبية اللجنة �أجل رئي�سها �أو نائبه يف حالة غيابه االجتماع �إىل جل�سة
مقبلة يحددها ،ومع ذلك ففي احلاالت التي يقرر فيها املجل�س نظر مو�ضوع بطريق
اال�ستعجال يجوز ت�أجيل انعقاد اللجنة �إىل موعد �آخر يف ذات اليوم مع �إعادة �إخطار
�صحيحا يف اجلل�سة التي �أجل االنعقاد
�أع�ضائها بهذا املوعد ،ويكون انعقاد اللجنة
ً
�إليها بح�ضور ثلث �أع�ضائها ،ف�إذا نق�ص عدد احلا�ضرين عن ذلك وجب على رئي�س
اللجنة �أو نائبه عر�ض الأمر على رئي�س املجل�س.
ويجوز للجنة �أن ت�ستعني يف �أعمالها بواحد �أو �أكرث من خرباء املجل�س �أو موظفيه.
ولها �أن تطلب  -من خالل رئي�س املجل�س وعن طريق الوزير املخت�ص  -اال�ستعانة
بواحد �أو �أكرث من خرباء احلكومة �أو موظفيها ،كما يجوز للجنة اال�ستعانة بخرباء
م�ستقلني بعد موافقة رئي�س املجل�س ،وال يجوز لأي من ه ��ؤالء �أن ي�شرتك يف
الت�صويت.
مادة ()28

تتوىل اللجان بحث ما يحال �إليها من م�شروعات القوانني �أو االق�تراح��ات �أو
املو�ضوعات التي تدخل يف ن�شاط ال���وزارات .وعليها �أن جتمع كل البيانات
واملعلومات التي تتعلق باملو�ضوعات املحالة �إليها لتمكني املجل�س من تكوين ر�أيه يف
املو�ضوع عند مناق�شته .ولها يف �سبيل ذلك �أن تطلب  -من خالل رئي�س املجل�س
وعن طريق الوزير املخت�ص  -من الوزارات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة
البيانات والوثائق التي تراها الزمة لدرا�سة املو�ضوع املحال �إليها .وعلى تلك اجلهات
بوقت ٍ
تقدمي ما يطلب منها قبل �أن ت�ضع اللجنة تقريرها ٍ
كاف.

( )12عدلت الفقرة الثانية وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
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مادة ()29

تخطر جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية بجميع م�شروعات القوانني التي تقدم من
احلكومة �أو االقرتاحات بقوانني التي تقدم من الأع�ضاء ،وعليها �أن تبلغ اللجنة
املخت�صة مبالحظاتها يف املوعد الذي يحدده رئي�س املجل�س.
مادة ()30

�إذا ارتبط الأمر املعرو�ض ب�أكرث من جلنة حدد املجل�س اللجنة التي تتوىل درا�سته �أو
�أحاله �إىل جلنة م�شرتكة ت�ضم �أكرث من جلنة.
وللجان التي ت�شرتك يف بحث مو�ضوع واحد �أن تعقد اجتماعات م�شرتكة بينها
مبوافقة رئي�س املجل�س ،ويف هذه احلالة تكون الرئا�سة لأكرب ر�ؤ�ساء اللجان �سنـّـًا� ،أو
لأحد نائبي رئي�س املجل�س ،ويجب ل�صحة االجتماع امل�شرتك ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء
كل جلنة على حدة على الأق��ل .وت�صدر ق��رارات اللجنة امل�شرتكة مبوافقة �أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين .وذلك كله مع مراعاة �أحكام املادة ( )27من هذه الالئحة.
مادة ()31

�إذا ر�أت �إحدى اللجان �أنها خمت�صة بنظر مو�ضوع �أحيل �إىل جلنة �أخرى �أو �أنها غري
خمت�صة باملو�ضوع املحال �إليها� ،أبدت ذلك لرئي�س املجل�س لعر�ضه على املجل�س
لإ�صدار قرار ب�ش�أنه.
مادة ()32

يتوىل رئي�س كل جلنة �إدارة �أعمالها ،ويعاونه يف ذلك �أمني اللجنة ،ويحل حمل
الرئي�س عند غيابه نائب رئي�س اللجنة ثم �أكرب �أع�ضائها احلا�ضرين �سنـّـًا.
مادة ()33

ي�ضع مكتب اللجنة جدول �أعمالها بنا ًء على اقرتاح رئي�سها.
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مادة ()34

جتتمع اللجان بنا ًء على دعوة من رئي�سها �أو من رئي�س املجل�س ،وجتب دعوتها
لالنعقاد �إذا طلب ذلك �أغلبية �أع�ضائها ،وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها
ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل ،ويخطر الأع�ضاء والأمانة العامة للمجل�س بجدول
�أعمال اجتماع اللجنة.
وال يحول ت�أجيل املجل�س جلل�ساته ،دون انعقاد اللجان لإجناز ما لديها من �أعمال،
ولرئي�س املجل�س �أن يدعو اللجان لالجتماع فيما بني �أدوار االنعقاد �إذا اقت�ضى الأمر
ذلك� ،أو بناء على طلب احلكومة �أو رئي�س اللجنة مع مراعاة املادة ()13( )36
ً
مادة ()35

جل�سات اللجان غري علنية ،ويحرر حم�ضر لكل اجتماع تدون فيه �أ�سماء الأع�ضاء
احلا�ضرين والغائبني ،وملخ�ص املناق�شات ،ون�صو�ص القرارات ،ويوقعه رئي�س
اللجنة و�أمني �سرها .وتودع �صورة من حما�ضر اجتماعات اللجان مكتب رئي�س
املجل�س ومكتبي نائبي الرئي�س.
ولكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أن يح�ضر جل�سات اللجان التي لي�س ع�ض ًوا فيها
ب�شرط موافقة اللجنة على ذلك ،على �أال يتدخل يف املناق�شة وال يبدي �أية مالحظة.
ويجوز لكل ع�ضو �أن يبعث بر�أيه كتابة ،يف مو�ضوع حمال �إىل جلنة لي�س هو ع�ض ًوا
فيها� ،إىل رئي�س اللجنة لعر�ضه عليها .وللجنة �أن ت�أذن له يف ح�ضور اجلل�سة التي
تعينها ل�شرح وجهة نظره دون �أن ي�شرتك يف املناق�شة �أو الت�صويت.
ولكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س االطالع على حما�ضر اللجان.

( )13عدلت املادة وفقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
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مادة ()14( )36

للوزير املخت�ص �أن يح�ضر اجتماعات اللجان عند نظر مو�ضوع يتعلق بوزارته،
ويجوز له �أن ي�صطحب معه واحدً ا �أو �أكرث من كبار املوظفني املخت�صني �أو اخلرباء� ،أو
�أن ينيب عنه �أيًا منهم ،وال يكون للوزير وال ملن ي�صطحبه �أو من ينيبه حق الت�صويت،
على �أن تثبت �آرا�ؤهم يف التقرير.
ويجوز للجنة �أن تطلب عن طريق رئي�س املجل�س ح�ضور الوزير املخت�ص لبحث
الأمر املعرو�ض عليها ،ويف هذه احلالة يجب �أن يح�ضر الوزير �أو من ينيبه عنه.
مادة ()37

تكون �أولوية الكالم يف اجتماعات اللجان ملمثلي احلكومة ثم لأع�ضاء اللجنة،
فلمقدمي االقرتاحات املحالة �إليها.
وت�سري فيما يتعلق بنظام الكالم يف جل�سات اللجان القواعد املقررة لذلك يف �ش�أن
جل�سات املجل�س ،والتي ال تتعار�ض مع الأحكام املن�صو�ص عليها ب�ش�أن اللجان يف
هذه الالئحة.
مادة ()38

تقدم اللجنة �إىل رئي�س املجل�س تقري ًرا عن كل مو�ضوع يحال �إليها تلخ�ص فيه عملها،
وذلك خالل املدة التي يحددها ،ما مل يقرر املجل�س غري ذلك.
و�إذا تكرر ت�أخري تقدمي التقرير يف املوعد املحدد له ،عر�ض رئي�س املجل�س الأمر
على املجل�س يف �أول جل�سة تالية ،وللمجل�س �أن مينح اللجنة �أجال جديدً ا �أو يحيل
املو�ضوع �إىل جلنة �أخرى �أو �أن يقرر البت يف املو�ضوع مبا�شرة.
ويجب �أن ي�شمل تقرير اللجنة بيان �إجراءاتها ور�أيها يف املو�ضوع املحال �إليها،
والأ�سباب التي ا�ستندت �إليها يف ر�أيها ،ور�أي اللجنة �أو اللجان التي تكون قد
ا�ست�أن�ست مبالحظاتها ،وجممل الآراء الأخرى التي �أبديت يف اجتماعات اللجنة
ب�ش�أن املو�ضوع ،وكذلك الآراء واالقرتاحات املكتوبة التي �أخطرت بها.
( )14عدلت الفقرة الأوىل وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1 / 2954يوليو 2010م.
248

الالئحة الداخلية جمللس النواب

وترفق بتقرير اللجنة ن�صو�ص امل�شروعات �أو الت�شريعات حمل التقرير مع مذكراتها
الإي�ضاحية �إن وجدت.
ويجوز لكل جلنة �أن تطلب من رئي�س املجل�س ،عن طريق رئي�سها �أو مقرر املو�ضوع،
رد التقرير �إليها ولو كان املجل�س قد بد�أ نظره �إذا جد ما ي�ستوجب هذا الطلب ،ما
مل يقرر املجل�س غري ذلك.
مادة ()39

يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناق�شة املو�ضوع املحال �إليها� ،أحد �أع�ضائها
ليكون مقر ًرا للمو�ضوع ،وليبني ر�أيها فيه �أمام املجل�س ،كما يختار املكتب مقر ًرا
احتياط ًيا يحل حمل املقرر الأ�صلي عند غيابه ،ف�إذا غابا عن جل�سة املجل�س فلرئي�سه �أن
يطلب من رئي�س اللجنة �أو من �أحد احلا�ضرين من �أع�ضائها� ،أن يتوىل �شرح التقرير
نيابة عنها.
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الباب الثالث
جلسات اجمللس وقراراته
الفصل األول
اجتماع اجمللس
مادة ()40

يتلى يف �أول جل�سة لدور االنعقاد ال�سنوي الأمر امللكي بالدعوة وما قد يكون هناك
من �أوامر ومرا�سيم خا�صة بت�شكيل ال��وزارة �أو تعديل ت�شكيلها ،ثم ي�ؤدي اليمني
الد�ستورية �أع�ضاء املجل�س الذين مل ي�سبق لهم �أدا�ؤها.
مادة ()41

�صحيحا �إال بح�ضور �أكرث
مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ال يكون انعقاد املجل�س
ً
من ن�صف �أع�ضائه.
�صحيحا ،ا�ستمر كذلك ،ولو غادر بع�ض الأع�ضاء احلا�ضرين
و�إذا بد�أ اجتماع املجل�س
ً
قاعة اجلل�سة.
وللمجل�س يف هذه احلالة �أن ي�ستمر يف مناق�شة املو�ضوعات املعرو�ضة عليه بعد تنبيه
رئي�س املجل�س الأع�ضاء �إىل احل�ضور لقاعة املجل�س.
مادة ()42

مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ت�صدر ق��رارات املجل�س بالأغلبية املطلقة
للحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من
يقوم مقامه.
مادة ()43

جل�سات املجل�س علنية ،ويجوز عقدها �سرية بنا ًء على طلب احلكومة �أو رئي�س
املجل�س �أو ع�شرة من �أع�ضائه على الأقل .ويف احلالة الأخرية ،يقدم الطلب كتابة
�إىل مكتب املجل�س ،ويقرر املجل�س يف جل�سة �سرية ما �إذا كانت املناق�شة يف املو�ضوع
املطروح �أمامه جترى يف جل�سة علنية �أم ال ،وي�صدر هذا القرار بعد مناق�شة ي�شرتك
فيها على الأكرث اثنان من م�ؤيدي ال�سرية واثنان من املعار�ضني لها.
250

الالئحة الداخلية جمللس النواب

مادة ()44

عند انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية تخلى قاعته و�شرفاته ممن �صرح لهم بدخولها،
وال يجوز �أن يح�ضر اجلل�سة �أحد غري الأع�ضاء �إال من ي�صرح لهم املجل�س بذلك من
موظفيه �أو موظفي احلكومة �أو خربائها .و�إذا زال �سبب انعقاد املجل�س يف جل�سة
�سرية� ،أخذ الرئي�س ر�أي املجل�س يف �إنهائها ،وعندئذ تعود اجلل�سة علنية.
مادة ()45

للمجل�س �أن يقرر تدوين م�ضبطة اجلل�سة ال�سرية ،ويتوىل حترير امل�ضبطة يف اجلل�سة
الأم�ين العام �أو من يختاره املجل�س لذلك ،وحتفظ هذه امل�ضبطة مبعرفة رئي�س
املجل�س ،وال يجوز لغري الأع�ضاء �أو من �سمح لهم بح�ضور اجلل�سة االطالع عليها،
�إال ب�إذن من رئي�س املجل�س .وللمجل�س �أن يقرر يف �أي وقت يف جل�سة �سرية ،ن�شر
هذه امل�ضبطة �أو بع�ضها.
مادة ()46

يعقد املجل�س جل�سة عادية يوم الثالثاء من كل �أ�سبوع ،ما مل يقرر غري ذلك� ،أو مل
تكن هناك �أعمال تقت�ضي هذا االجتماع.
مادة ()47

يدعو الرئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمان و�أربعني �ساعة
على الأق��ل ،على �أن يرفق بالدعوة جدول �أعمال اجلل�سة واملذكرات والتقارير
وامل�شروعات اخلا�صة بها �إذا مل يكن قد �سبق توزيعها.
وللرئي�س �أن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي �إذا ر�أى �ضرورة لذلك،
وعليه �أن يدعوه �إذا طلبت ذلك احلكومة �أو ع�شرة من الأع�ضاء على الأقل ،ويحدد
يف الدعوة املو�ضوع املطلوب عر�ضه ،وال تتقيد هذه الدعوة امل�ستعجلة بامليعاد
املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة.
ويجوز �أن ت�ؤجل اجلل�سة �إىل يوم غري معني ،فيكون االجتماع يف يوم الثالثاء التايل
ما مل يحدد الرئي�س موعدً ا غريه.
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الفصل الثاين
نظام العمل يف اجللسات
مادة ()15( )48

جما منا�س ًبا ينظم �آلية ت�سجيل ح�ضور الأع�ضاء جلل�سات املجل�س.
تعد الأمانة العامة برنا ً
مادة ()49

يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه ،ف�إذا تبني عند حلول
موعد االجتماع �أن هذا الن�صاب القانوين مل يكتمل �أخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة
ن�صف �ساعة .ف�إذا مل يكتمل الن�صاب ت�ؤجل اجلل�سة �إىل موعد الحق حمدد.
و�إذا مل يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س
�صحيحا ،على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
ً
مادة ()50

بعد افتتاح اجلل�سة تتلى �أ�سماء املعتذرين من الأع�ضاء والغائبني عن اجلل�سة املا�ضية
دون �إذن �أو �إخطار ،ثم ي�ؤخذ ر�أي املجل�س يف الت�صديق على ما مت �إع��داده من
م�ضابط اجلل�سات ال�سابقة .ولكل ع�ضو ح�ضر اجلل�سة �أن يطلب ت�صحيح ما �أثبت خط�أ
على ل�سانه عند الت�صديق على م�ضبطتها ،ومتى �صدر قرار املجل�س بقبول الت�صحيح
يثبت ذلك يف م�ضبطة اجلل�سة التي �صدر فيها ،وت�صحح مبقت�ضاه امل�ضبطة ال�سابقة.
وال يجوز �إجراء �أي ت�صحيح يف م�ضبطة مت الت�صديق عليها� ،إال ب�إذن من املجل�س.
ويبلغ الرئي�س املجل�س بعد ذلك مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل
ال��واردة يف جدول الأعمال .ولكل ع�ضو حق التعليق على مو�ضوع الأوراق
والر�سائل مرة واحدة ب�شرط �أال تتعدى مدة كالم الع�ضو خم�س دقائق وال جتاوز
مدة التعليق كلها ن�صف �ساعة ،وذلك مع مراعاة حكم املادة ( )55من هذه الالئحة.
وللمجل�س �أن يتجاوز احلدود الزمنية امل�شار �إليها.
ويبد�أ املجل�س بعد ذلك يف نظر امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.
( )15عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
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مادة ()16( )51

ال جتوز املناق�شة يف مو�ضوع غري وارد على جدول الأعمال �إال للأمور امل�ستعجلة،
وحتت بند ما ي�ستجد من الأعمال ،ويكون ذلك بناء على طلب احلكومة �أو الرئي�س �أو
طلب كتابي مقدم من خم�سة �أع�ضاء على الأقل .وي�شرتط يف جميع الأحوال موافقة
املجل�س على الطلب .وللوزير املخت�ص �أن يطلب ت�أجيل النظر يف املو�ضوع املثار
لأول مرة على النحو املقرر يف �ش�أن الأ�سئلة ولو كانت مناق�شته قد بد�أت.
وي�صدر قرار املجل�س يف هذه الطلبات دون مناق�شة ،ومع ذلك يجوز للرئي�س �أن
ي�أذن بالكالم لواحد من م�ؤيدي الطلب وواحد من معار�ضيه ملدة ال تزيد على خم�س
دقائق لكل منهما ،وذلك قبل �إ�صدار املجل�س قراره.
مادة ()52

ال يجوز لأحد �أن يتكلم يف اجلل�سة �إال بعد �أن يطلب الكلمة وي�أذن له الرئي�س بذلك.
وال يجوز للرئي�س �أن يرف�ض الإذن بالكالم �إال ل�سبب تقت�ضيه �أحكام هذه الالئحة،
وعند اخلالف على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قرار فيه دون مناق�شة.
وال يجوز �أن يدون يف م�ضبطة اجلل�سة� ،أو ين�شر ب�أي طريق من طرق الن�شر ،الكالم
الذي يجري على خالف حكم هذه املادة.
وفيما عدا طلب ا�ستعجال �إنهاء التقارير يف املو�ضوعات املحالة �إىل جلان املجل�س �أو
الإجراءات املتعلقة مببا�شرتها ملهمتها ،ال يقبل طلب الكالم يف مو�ضوع �سبق �أن �أحاله
املجل�س �إىل �إحدى اللجان �إال بعد تقدمي تقريرها و�إدراجه بجدول �أعمال املجل�س ،ما
مل يقرر املجل�س غري ذلك لأ�سباب جدية.

( )16عدلت الفقرة الأوىل وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
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مادة ()53

يجوز لكل ع�ضو �أن يقدم كتابة �إىل رئي�س املجل�س طلب ا�ستي�ضاح يف �أي مو�ضوع
يود الع�ضو اال�ستف�سار عنه يف �شئون املجل�س ،ويجوز لرئي�س املجل�س �أن يرد على
اال�ستف�سار يف اجلل�سة ب�إيجاز ،دون �أن جترى فيه �أية مناق�شة ،ثم ينظر املجل�س يف
باقي امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.
مادة ()54

يعد الأمني العام قائمة ب�أ�سماء من يطلبون الكالم ،بح�سب ترتيب طلباتهم ،وال يتقيد
الوزراء واملقررون بهذا الرتتيب� ،إذ يكون لهم احلق دائ ًما يف �أن يتكلموا كلما طلبوا
ذلك ،وللوزراء �أن ي�ستعينوا بكبار املوظفني �أو من ينيبونهم عنهم.
مادة ()55

يعطي الرئي�س الكالم �أوال للأع�ضاء املقيدة �أ�سما�ؤهم يف �أمانة املجل�س قبل اجلل�سة،
ثم للأع�ضاء الذين يطلبون الكالم �أثناء اجلل�سة ،وذلك كله ح�سب ترتيب الطلبات.
ويكون طلب القيد يف �أمانة املجل�س كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل مو�ضوع
على حدة �إذا كان طلب القيد قبل انعقاد اجلل�سة.
وعند ت�شعب الآراء يراعي الرئي�س بقدر الإمكان� ،أن يتناوب الكالم امل�ؤيدون
واملعار�ضون للمو�ضوعات املعرو�ضة للمناق�شة.
ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة ال�سابقة يجوز لكل من طلب الكالم التنازل عن
دوره لغريه ،وعندئذ يحل املتنازل له حمله يف الدور.
مادة ()17( )56

تعطى دائ ًما الكلمة لرئي�س جمل�س الوزراء وال��وزراء وممثلي احلكومة كلما طلبوا
الكالم من رئي�س املجل�س ،وذلك بعد انتهاء املتكلم الأ�صلي من كلمته.
( )17عدلت الفقرة الثانية وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد  1/ 2954يوليو 2010م.
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ولر�ؤ�ساء اللجان واملقررين ،خالل املناق�شة يف املو�ضوعات ال�صادرة عن جلانهم،
احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�س املجل�س ذلك ،ويكون لر�ؤ�ساء اللجان الأخرى
التي �أبدت الر�أي يف املو�ضوع حمل املناق�شة احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�س
املجل�س ذلك.
مادة ()57

مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ،ال يجوز للع�ضو �أن يتحدث يف املو�ضوع
الواحد يف اجلل�سة ذاتها �أكرث من مرتني �أو �أن يجاوز حديثه يف املرة الأوىل خم�س
ع�شرة دقيقة ويف الثانية ع�شر دقائق� ،إال �إذا �أجاز املجل�س غري ذلك.
مادة ()58

ي�أذن الرئي�س دائ ًما بالكالم يف الأحوال التالية:

�أ .توجيه النظر �إىل خمالفة املناق�شة اجلارية لأحكام الد�ستور �أو قانون جمل�سي ال�شورى
والنواب �أو �أحكام هذه الالئحة ،دون اتخاذ ذلك و�سيلة للتحدث يف �صلب
املو�ضوع.
.بت�صحيح واقعة معينة مدعى بها �أو الرد على قول فيه جتريح ل�شخ�ص طالب الكالم.
.جطلب �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح للبحث ل�ضرورة البت �أوال يف مو�ضوع
�آخر مرتبط به.
 .دطلب �إقفال باب املناق�شة.

ولهذه الطلبات برتتيبها املذكور� ،أولوية على املو�ضوع الأ�صلي ،ويرتتب عليها
وقف املناق�شة فيه حتى ي�صدر قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
وال يجوز لطالب الكالم التكلم يف طلبه قبل �أن يتم املتكلم الأ�صلي �أقواله� ،إال �إذا
�أذن له الرئي�س بذلك ،وكان مبنى طلب الكالم �أحد الأ�سباب املبينة يف البند (�أ) من
هذه املادة.

255

مادة ()59

�إذا تبني بعد الإذن بالكالم للع�ضو �أنه قد تكلم باملخالفة لأي حكم من �أحكام املادة
ال�سابقة ،كان لرئي�س املجل�س �سحب الكلمة منه .كما يجوز للمجل�س بنا ًء على اقرتاح
رئي�سه� ،أن يقرر تنبيهه �إىل عدم تكرار ذلك� ،أو حرمانه من الكالم يف املو�ضوع
املعرو�ض حتى نهاية اجلل�سة.
مادة ()60

للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بنا ًء على طلب
كتابي موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل� ،أن يحدد وقتًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد
املو�ضوعات ،و�أخذ الر�أي فيه.
مادة ()61

للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بنا ًء على طلب
كتابي موقع من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،قفل باب املناق�شة يف �أحد املو�ضوعات،
وي�شرتط لقفل باب املناق�شة �أن يكون قد �سبق الإذن بالكالم الثنني من امل�ؤيدين
واثنني من املعار�ضني على الأقل ،وي�ؤذن دائ ًما لع�ضو واحد بالكالم عقب املتكلم
عن احلكومة.
مادة ()62

يتكلم من ي�ؤذن لهم وقو ًفا من �أماكنهم� ،أو من على املنرب �إذا �سمح لهم رئي�س املجل�س
بذلك .ويتكلم املقرر دائ ًما من على املنرب ،وكذلك كل من يتكلم �أثناء مناق�شة اخلطاب
ال�سامي� ،أو برنامج احلكومة ،ويف الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئي�س املجل�س
املتكلم للكالم من على املنرب.
وال يجوز للمتكلم �أن يوجه كالمه لغري الرئي�س �أو املجل�س.
مادة ()63

يجب على املتكلم التعبري عن ر�أيه ووجهة نظره ،مع املحافظة على كرامة وهيبة
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية بالدولة ،وكرامة املجل�س ورئي�سه و�أع�ضائه.
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كما يجب على املتكلم �أال يكرر �أقواله وال �أق��وال غريه ،وال يجوز له �أن يخرج
على املو�ضوع املطروح للبحث ،وال �أن ي�أتي ب�صفة عامة �أم ًرا خمال بالنظام والوقار
الواجبني للجل�سة .وكذلك ال يجوز الكالم يف الأمور ال�شخ�صية لأحد ،ما مل يكن
ذلك م�ؤيدً ا بحكم ق�ضائي نهائي.
مادة ()64

ال يجوز لأحد غري رئي�س املجل�س مقاطعة املتكلم ،وال �إبداء �أي مالحظة �إليه.
وللرئي�س وحده احلق يف �أن ينبه املتكلم يف �أية حلظة �أثناء كالمه �إىل خمالفته لأحكام
و�ضوحا
املادة ال�سابقة� ،أو غريها من �أحكام هذه الالئحة� ،أو �إىل �أن ر�أيه قد و�ضح
ً
كاف ًيا ،و�أنه ال حمل ال�سرت�ساله يف الكالم ،ف�إذا مل ميتثل فله �أن يلفت نظره مرة �أخرى
مع �إثبات ذلك يف امل�ضبطة .ف�إن �أ�صر الع�ضو على موقفه عر�ض الأمر على املجل�س
للبت فيه مبراعاة حكم املادة ( )67من هذه الالئحة.
مادة ()18( )65

�إذا �أخل املتكلم بالنظام مبخالفة حكم من الأحكام املتقدمة يف هذه الالئحة �أو �أبدى
�أقواال غري الئقة �أو فيها �إ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد �أو ع َّر�ض ب�سوء نية ب�أحد زمالئه
وجه �إىل �أحد �أولئك �إهانة �أو تهديدً ا �أو
�أو �أع�ضاء احلكومة �أو الهيئات النظامية �أو َّ
خرج ب�أي وجه من الوجوه عن مقت�ضيات اللياقة ،ناداه الرئي�س با�سمه ونبهه �إىل
املحافظة على النظام� ،أو منعه من اال�ستمرار يف الكالم.
مادة ()66

�إذا لفت الرئي�س نظر املتكلم طب ًقا لأحكام املادتني ال�سابقتني ثم عاد يف ذات اجلل�سة
�إىل اخلروج على نظام الكالم ،فللرئي�س �أن يعر�ض على املجل�س منعه من الكالم يف
ذات املو�ضوع �أو حتى انتهاء اجلل�سة ،وي�صدر قرار املجل�س يف ذلك دون مناق�شة.

( )18عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
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مادة ()67

للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أن يتخذ قبل الع�ضو الذي �أخل بالنظام �أثناء
اجلل�سة� ،أو مل ميتثل لقرار املجل�س مبنعه من الكالم� ،أحد اجلزاءات الآتية:
�أ .املنع من الكالم يف مو�ضوع معني بقية اجلل�سة.
.بالإنذار.
.جاللوم.
 .داحلرمان من الكالم بقية اجلل�سة.

هـ� .إخراجه من قاعة االجتماع مع احلرمان من اال�شرتاك يف بقية �أعمال اجلل�سة.
و .احلرمان من احل�ضور يف قاعة االجتماع جلل�سة واحدة.
ز .احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة ال تزيد على �أ�سبوعني.
وي�صدر قرار املجل�س بتوقيع �أحد اجلزاءات ال�سابقة يف ذات اجلل�سة دون مناق�شة
وبعد �سماع �أقوال الع�ضو �إذا اقت�ضى احلال ذلك.
مادة ()68

�إذا مل ميتثل الع�ضو لقرار املجل�س ،فللرئي�س �أن يتخذ ما يراه من الو�سائل الكفيلة
بتنفيذ هذا القرار بعد �إنذار الع�ضو بذلك .وله �أن يوقف اجلل�سة �أو يرفعها ،ويف
هذه احلالة ميتد احلرمان �إىل �ضعف املدة التي قررها املجل�س.
مادة ()69

للع�ضو الذي حرم من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س مبقت�ضى �أي من �أحكام املادتني
قدم اعتذا ًرا مكتوبـًا لرئي�س املجل�س،
ال�سابقتني �أن يطلب وقف �أحكام هذا القرار �إذا َّ
�سجل فيه �أ�سفه لعدم احرتامه نظام املجل�س ،ويتلى هذا االعتذار يف اجلل�سة،
وي�صدر املجل�س قراره يف الطلب دون مناق�شة.
مادة ()70

�إذا تكرر من الع�ضو يف ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من اال�شرتاك يف �أعمال
املجل�س فال يقبل منه اعتذار .وللمجل�س يف هذه احلالة حرمانه من اال�شرتاك يف
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�أعماله مدة ال تزيد على �شهر �أو �إحالة �أمره �إىل مكتب املجل�س لتقدمي تقرير �إىل
املجل�س عما بدر منه من خمالفة للنظام.
مادة ()71

�إذا اختل النظام ومل يتمكن الرئي�س من �إعادته� ،أعلن عزمه على وقف اجلل�سة،
ف�إن مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل
بالنظام بعد �إعادة اجلل�سةَّ � ،أجلها الرئي�س و�أعلن موعد اجلل�سة القادمة.
مادة ()72

للرئي�س �أن يرفع اجلل�سة م�ؤقتًا لال�سرتاحة مدة ال تزيد على ن�صف �ساعة.
وعليه �أن يرفعها لل�صالة �إذا حان وقتها.
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الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس
مادة ()73

ي�أخذ رئي�س املجل�س الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض فور �إعالن قرار املجل�س قفل باب
املناق�شة فيه وبعد التحقق من تكامل الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة �إبداء الر�أي.
مادة ()74

ال يعر�ض �أي اقرتاح لأخذ الر�أي عليه �إال من رئي�س املجل�س .وي�ؤخذ الر�أي �أوال على
االقرتاحات املقدمة ب�ش�أن املو�ضوع املعرو�ض ،وتكون الأولوية يف عر�ضها لأو�سعها
مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي .ويف حالة رف�ض املجل�س لالقرتاحات املذكورة،
ي�ؤخذ الر�أي على الن�ص الأ�صلي.
مادة ()75

�إذا ت�ضمن االق�تراح املعرو�ض عدة �أم��ور ،وطلب مقدمه �أو خم�سة من الأع�ضاء
الآخرين جتزئته ،عر�ض الرئي�س الر�أي يف كل �أمر منها على حدة.
مادة ()76

مع مراعاة احلاالت التي ي�ؤخذ فيها الر�أي نداء باال�سم ي�ؤخذ الر�أي ب�إحدى الو�سائل الآتية:

�أ .الت�صويت الإلكرتوين.
.برفع الأيدي.
.جالقيام واجللو�س.

مادة ()77

�إذا مل يتبني الرئي�س ر�أي الأغلبية عند �أخذ الر�أي بطريقة رفع الأيدي� ،أخذ الر�أي
بطريقة القيام واجللو�س ،ب�أن يطلب من امل�ؤيدين القيام ،ف�إذا مل يتبني النتيجة ،يعاد
�أخذ الر�أي بطريقة عك�سية ،ب�أن يطلب من املعار�ضني القيام ،و�إذا مل يتبني النتيجة مع
ذلك ي�ؤخذ الر�أي ندا ًء باال�سم.
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مادة ()19( )78

يجب �أخذ الر�أي نداء باال�سم يف احلاالت الآتية:

�أ .احلاالت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
.ب �إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س.
.ج�إذا قدم طلب من خم�سة �أع�ضاء على الأقل قبل ال�شروع يف �أخذ الآراء ،وال يقبل هذا
الطلب �إال بعد التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة .ويعرب الع�ضو عن ر�أيه عند النداء
على ا�سمه بكلمة موافق �أو غري موافق �أو ممتنع بدون �أي تعليق ،ويجوز يف الأحوال
اال�ستثنائية ومبوافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين جعل الت�صويت �سريًا ،ويف
جميع الأحوال يكون �إدالء الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء ،وعند ت�ساوي
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
مادة ()20( )79

يجب على كل ع�ضو �إبداء ر�أيه يف �أي مو�ضوع يعر�ض لأخذ الر�أي عليه ،ومع ذلك
فللع�ضو �أن ميتنع عن �إبداء ر�أيه وله �أن يعر�ض �أ�سباب امتناعه يف املجل�س بعد �أخذ
الر�أي يف املو�ضوع وقبل �إعالن النتيجة.
مادة ()80

ال يعترب املمتنعون عن �إبداء ر�أيهم من املوافقني على املو�ضوع �أو الراف�ضني له .و�إذا
تبني �أن عدد الأع�ضاء الذين �أبدوا ر�أيهم فعال ،يقل عن الأغلبية الالزمة لإ�صدار
القرار �أجل �أخذ الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض �إىل جل�سة تالية.
ويعاد االقرتاع على املو�ضوع يف تلك اجلل�سة ،ف�إن مل تتوافر له الأغلبية الالزمة
لإقراره وف ًقا لأحكام هذه الالئحة �أرجىء �إىل دور انعقادٍ تال ٍ.
مادة ()81

يعلن الرئي�س قرار املجل�س يف املو�ضوع املعرو�ض طب ًقا ملا انتهى �إليه الر�أي ،وال
يجوز بعد �إعالن القرار �إبداء �أي تعليق عليه.
( )20 - 19عدلت املادتان وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
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الفصل الرابع
مضبطة اجللسة
مادة ()82

م�ضبطة اجلل�سة هي البيان الر�سمي عن كل ما يح�صل يف اجلل�سة من �أمور وما قيل فيها
من �أقوال ،وتت�ضمن تف�صيال ملا يتلى يف اجلل�سة من مذكرات وم�شروعات واقرتاحات
وما دار فيها من مناق�شات وما �أبدي من �آراء وما �صدر من قرارات وتو�صيات ،كما
تت�ضمن بيانًا ب�أ�سماء من ا�شرتكوا يف الت�صويت ور�أي كل منهم �سواء �أكان م�ؤيدً ا
ً
معار�ضا �أم ممتن ًعا ،و�أ�سماء الأع�ضاء الغائبني .وحترر لكل جل�سة م�ضبطة مبعرفة
�أم
موظفي املجل�س وب�إ�شراف �أمني عام املجل�س.
مادة ()83

توزع امل�ضبطة على الأع�ضاء مبجرد طبعها ،وتعر�ض للت�صديق عليها يف اجلل�سة التالية
لتوزيعها طب ًقا للمادة ( )50من هذه الالئحة ،ويكتفي بت�صديق مكتب املجل�س على
م�ضابط اجلل�سات الأخرية لدور االنعقاد التي مل يتم ت�صديق املجل�س عليها.
مادة ()84

بعد الت�صديق على امل�ضبطة ،يوقع عليها كل من رئي�س املجل�س والأم�ين العام،
وحتفظ ب�سجالت املجل�س ،وتن�شر يف ملحق خا�ص باجلريدة الر�سمية بعد �إر�سالها
�إىل احلكومة.
مادة ()21( )85

لرئي�س املجل�س من تلقاء نف�سه �أو بنا ًء على طلب احلكومة �أن يحذف من م�ضبطة
اجلل�سة �أي كالم ي�صدر خال ًفا لأحكام هذه الالئحة ،وعند االعرتا�ض على ذلك،
يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قراره يف هذا ال�ش�أن دون مناق�شة.
( )21عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1 / 2954يوليو 2010م.
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مادة ()86

عد ب�صفة عاجلة بعد كل جل�سة موجز مل�ضبطتها ،تبني به خال�صة املو�ضوعات التي
يُ ُّ
عر�ضت على املجل�س وما اتخذ من قرارات وتو�صيات ،ليكون يف متناول �أجهزة
الإعالم املختلفة.
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الباب الرابع
أعمال اجمللس
الفصل األول
الشئون التشريعية
الفرع األول
االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور
مادة ()87

يخطر رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س النواب ب��الإرادة امللكية بطلب تعديل
الد�ستور طب ًقا للمادتني ( )35و( )120منه.
ويجب �أن يت�ضمن الطلب حتديد مواد الد�ستور املطلوب حذفها �أو �إ�ضافتها �أو
املطلوب تغيري �أحكامها ،و�أن يرفق بطلب التعديل بيان باملربرات الداعية �إىل ذلك.
وي�أمر رئي�س املجل�س بطبع كتاب رئي�س جمل�س الوزراء بطلب التعديل والبيان املرفق
به خالل �أربع وع�شرين �ساعة من وروده �إىل املجل�س ،كما ي�أمر بتوزيعه على كافة
الأع�ضاء.
مادة ()88

يعقد املجل�س جل�سة خا�صة خالل �أ�سبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الد�ستور من
رئي�س جمل�س الوزراء.
�شارحا لهذا الطلب على املجل�س قبل �أن يقرر �إحالته �إىل
ويعر�ض رئي�س املجل�س بيانًا ً
جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خالل خم�سة ع�شر يو ًما من �إحالته
�إليها ،ويجب �أن ت�ضمن اللجنة تقريرها ر�أيها يف مبد�أ التعديل ،و�صياغة م�شروع
املواد املقرتح تعديلها �أو �إ�ضافتها يف حالة موافقتها على مبد�أ التعديل.
ويتلى م�شروع تقرير اللجنة عليها يف جل�سة يح�ضرها ثلثا �أع�ضائها على الأقل قبل
تقدميه �إىل املجل�س ،كما جتب موافقة اللجنة ب�أغلبية �أع�ضائها على امل�شروع بعد
مناق�شتها له.
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مادة ()89

يحدد املجل�س جل�سة لنظر تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ب�ش�أن تعديل
الد�ستور خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية لتقدميه لرئي�س املجل�س ،مرف ًقا به ن�ص طلب
التعديل ومربراته.
ويتلى تقرير اللجنة باملجل�س قبل مناق�شته ،وي�صدر قرار املجل�س باملوافقة على
التعديل ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه ،ويجرى الت�صويت يف هذه احلالة ندا ًء باال�سم.
مادة ()90

�إذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من �أع�ضاء املجل�س وف ًقا للمادة ( )92من
الد�ستور ،وجب �أن تتوافر يف هذا الطلب ال�شروط الواردة يف الفقرة الثانية من
املادة ( )87من هذه الالئحة.
وحتفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن الن�صاب الد�ستوري املقرر ،ويخطر
رئي�س املجل�س مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك.
ويعر�ض رئي�س املجل�س الطلب املقدم باقرتاح التعديل خالل �سبعة �أيام من تقدميه
على جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لإعداد تقرير ب�ش�أن مبد�أ التعديل ومو�ضوعاته،
ويعر�ض التقرير على املجل�س ،وي�ؤخذ الر�أي عليه نداء باال�سم .ف�إذا وافق املجل�س
على مبد�أ التعديل ومو�ضوعاته ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه� ،أحال االقرتاح �إىل احلكومة
لت�ضع �صيغة م�شروع تعديل الد�ستور.
مادة ()91

يعقد املجل�س جل�سة خا�صة خالل خم�سة ع�شر يو ًما من تاريخ ورود م�شروع تعديل
الد�ستور من رئي�س جمل�س الوزراء ،ويتلى امل�شروع قبل مناق�شته ،وي�صدر قرار
املجل�س باملوافقة على التعديل وفقـًا للأحكام الواردة يف الفقرة الثانية من املادة
( )89من هذه الالئحة.
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مادة ()92

يف جميع الأحوال التي يوافق فيها جمل�س النواب على تعديل الد�ستور وعلى املواد
املعدلة له طب ًقا للأحكام الواردة يف هذا الفرع ،يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س
ال�شورى بذلك لعر�ض التعديل على املجل�س التخاذ الإج��راءات املقررة يف هذا
ال�ش�أن.
الفرع الثاين
مشروعات القوانني واالقرتاح بقانون
مادة ()93

تقدم االقرتاحات بقوانني من �أع�ضاء املجل�س �إىل رئي�سه م�صاغة وحمددة بقدر
امل�ستطاع ،ومرف ًقا بها مذكرة �إي�ضاحية تت�ضمن حتديد ن�صو�ص الد�ستور املتعلقة
باالقرتاح واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها .وال يجوز �أن
يوقع االقرتاح بقانون �أكرث من خم�سة �أع�ضاء.
مادة ()94

لرئي�س املجل�س �أن يخطر مقدم االقرتاح كتابة مبخالفته للد�ستور� ،أو عدم ا�ستيفائه
لل�شكل املطلوب� ،أو وجود الأحكام التي تت�ضمنها مواده يف القوانني النافذة ،و�أن
يطلب منه ت�صحيحه �أو �سحبه.
ف�إذا �أ�صر الع�ضو على ر�أيه وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة لرئي�س املجل�س بوجهة
نظره خالل �أ�سبوع من تاريخ �إخطاره ،ويعر�ض الرئي�س الأمر على مكتب املجل�س.
ويخطر الرئي�س الع�ضو كتابة مبا يقرره املكتب يف هذا ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو خالل
�أ�سبوع على وجهة نظره عر�ض الرئي�س الأمر على املجل�س.
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مادة ()22( )95

يحيل الرئي�س االقرتاح بقانون �إىل اللجنة املخت�صة لإبداء الر�أي يف فكرته ،وللجنة
�أن ت�أخذ ر�أي مقدم االقرتاح قبل و�ضع تقريرها ب�ش�أنه .وتعد اللجنة تقري ًرا يعر�ض
على املجل�س مت�ضمنًا الر�أي يف جواز نظر االقرتاح� ،أو رف�ضه� ،أو تعديله مبوافقة
مقدمي االقرتاح� ،أو �إرجائه �إىل فرتة زمنية حمددة وم�سببة .وللجنة �أن ت�شري على
املجل�س برف�ض االقرتاح لأ�سباب تتعلق باملو�ضوع ب�صفة عامة ،ف�إذا ما وافق املجل�س
على نظر االقرتاح بعد مناق�شة �أ�س�سه ومبادئه �أحاله �إىل احلكومة لت�ضعه يف �صيغة
م�شروع قانون.
مادة ()96

�إذا وافقت �إحدى اللجان على اقرتاح بقانون من �ش�أنه زيادة يف امل�صروفات� ،أو
نق�ص يف الإيرادات ،عما ورد يف امليزانية العامة للدولة� ،أحالته �إىل جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية �أو مكتبها لإبداء الر�أي فيه .ويجب يف هذه الأحوال �أن يت�ضمن
تقرير اللجنة الأ�صلية ر�أي جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية �أو مكتبها.
مادة ()97

يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني املقدمة من احلكومة �أو التي اقرتحها
الأع�ضاء وقامت احلكومة ب�صياغتها وف ًقا للمادة ( )95من هذه الالئحة يف �أول
جل�سة تالية لورودها ،للنظر يف �إحالتها �إىل اللجان املخت�صة ،ما مل تطلب احلكومة
نظر امل�شروع على وجه اال�ستعجال �أو يرى رئي�س املجل�س �أن له �صفة اال�ستعجال،
فيحيله الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة مبا�شرة ،ويخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة
تالية مع توزيع امل�شروع على الأع�ضاء برفقة جدول �أعمال هذه اجلل�سة.

( )22عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
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مادة ()98

�إذا قدم اقرتاح �أو م�شروع بقانون مرتبط باقرتاح �أو م�شروع �آخر معرو�ض على
�إحدى اللجان� ،أحاله الرئي�س مبا�شرة �إىل هذه اللجنة و�أخطر املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية.
مادة ()99

�إذا تعددت م�شروعات �أو مقرتحات القوانني يف املو�ضوع الواحد ،اعترب �أ�سبقها هو
الأ�صل ،واعترب ما عداه مبثابة تعديل له.
مادة ()100

�إذا �أدخلت اللجنة املخت�صة تعديالت م�ؤثرة على �صياغة م�شروع قانون ،جاز لها
قبل رفع تقريرها �إىل املجل�س �أن حتيله ،بعد موافقة رئي�س املجل�س� ،إىل جلنة ال�شئون
الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها ،لتبدي ر�أيها يف �صياغة امل�شروع وتن�سيق مواده
و�أحكامه خالل املدة التي يحددها رئي�س املجل�س ،وت�شري اللجنة يف تقريرها �إىل
ر�أي جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها.
مادة ()23( )101

ت�ست�أنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث م�شروعات القوانني املوجودة
لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة �إىل �إحالة جديدة.
وعند ح��دوث تغيري وزاري يجوز لرئي�س جمل�س ال��وزراء �أن يطلب من رئي�س
املجل�س ت�أجيل نظر اللجان لكل �أو بع�ض م�شروعات القوانني لفرتة ال تزيد على
ثالثني يو ًما ،لت�ستعد احلكومة ملناق�شتها� ،أو لتتخذ الإجراءات الد�ستورية املقررة
لتعديل �أو ا�سرتداد م�شروعات القوانني املقدمة منها ابتدا ًء.
�أما التقارير اخلا�صة مب�شروعات القوانني واقرتاحاتها التي بد�أ املجل�س نظرها يف دور
انعقاد �سابق ،في�ست�أنف نظرها باحلالة التي كانت عليها ،ما مل يقرر املجل�س �إعادتها
�إىل اللجنة.

( )23عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1/ 2954يوليو 2010م.
268

الالئحة الداخلية جمللس النواب
مادة ()24( )102

يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية الفتتاح
دور االنعقاد الأول من كل ف�صل ت�شريعي مب�شروعات القوانني التي مل يف�صل فيها
املجل�س ال�سابق.
و�إذا مل تطلب احلكومة من رئي�س املجل�س ا�ستمرار النظر يف م�شروعات القوانني
املقدمة منها ابتداء خالل �شهرين من تاريخ �إخطار رئي�س جمل�س الوزراء اعتربت
غري قائمة.
�أم��ا م�شروعات القوانني التي اقرتحها �أع�ضاء املجل�س ال�سابق وقامت احلكومة
ب�صياغتها وف ًقا للمادة ( )95من هذه الالئحة ف�إن املجل�س يقرر ما يراه ب�ش�أنها.
و�إذا طلبت احلكومة نظر امل�شروعات املقدمة منها ابتداء� ،أو قرر املجل�س نظر
امل�شروعات التي اقرتحها �أع�ضاء املجل�س ال�سابق� ،أحالها �إىل اللجنة املخت�صة،
وللجنة �أن تكتفي يف �ش�أنها مبا انتهى �إليه ر�أي اللجنة ال�سابق� ،إذا كانت قد و�ضعت
تقري ًرا فيها.
مادة ()103

يناق�ش املجل�س م�شروعات القوانني يف مداولة واحدة ،ومع ذلك يجوز �أن جترى
مداولة ثانية طب ًقا للأحكام الواردة يف هذه الالئحة.

( )24عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1 / 2954يوليو 2010م.
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مادة ()104

تبد�أ مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع الأ�صلي وتقرير اللجنة املخت�صة وما
يت�ضمنه من تعديالت ،ما مل ير املجل�س االكتفاء بتوزيع بع�ض �أو كل هذه الوثائق
مع �إثباتها يف امل�ضبطة .وتعطى الكلمة عند مناق�شة امل�شروع ملقرر اللجنة فاحلكومة
فالأع�ضاء.
وتبد�أ املداولة مبناق�شة املبادئ والأ�س�س العامة للم�شروع �إجماال ،ف�إذا مل يوافق
عد ذلك ً
رف�ضا للم�شروع.
املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أّ ،
ف�إذا وافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ ،انتقل �إىل مناق�شة مواده مادة مادة
بعد تالوة كل منها واالقرتاحات التي قدمت ب�ش�أنها ،وي�ؤخذ الر�أي يف كل مادة على
حدة ،ثم ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع يف جمموعه.
مادة ()105

لكل ع�ضو عند نظر م�شروع قانون� ،أن يقرتح التعديل بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التجزئة
يف املواد �أو فيما يعر�ض من تعديالت .ويجب �أن يقدم التعديل كتابة قبل اجلل�سة
التي �ستنظر فيها املواد التي ي�شملها التعديل بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل ليعمم
على الأع�ضاء.
ويجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجلل�سة مبا�شرة �أو �أثناءها،
وي�صدر قرار املجل�س بنظره �أو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم االقرتاح� ،إن كان لذلك
حمل ،دون مناق�شة .ف�إذا �أقر املجل�س النظر يف هذه التعديالت ،عر�ضها الرئي�س
على املجل�س وله �أن يقرر بحثها يف احلال �أو �إحالتها �إىل اللجنة املخت�صة لبحثها
و�إعداد تقرير عنها.
مادة ()106

تخطر اللجنة املخت�صة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها الأع�ضاء قبل اجلل�سة املحددة
لنظر امل�شروع �أمام املجل�س لبحثها ،ويبني املقرر ر�أي اللجنة فيها �أثناء املناق�شة يف
اجلل�سة .ويجب �أن يكون اقرتاح التعديل حمد ًدا وم�صا ًغا.
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ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب �إحالة التعديل الذي يقرتح �أثناء جل�سة املجل�س
�إىل اللجنة ،وتلزم �إجابة هذا الطلب �إذا كان اقرتاح التعديل جوهريـًا ومل ي�سبق
نظره فيها.
مادة ()107

�إذا قرر املجل�س �إحالة التعديل املقرتح �إىل اللجنة وجب عليها �أن تقدم تقريرها يف
امليعاد الذي يحدده املجل�س ،و�إذا كان لهذا التعديل ت�أثري على باقي مواد امل�شروع
�أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها يف �ش�أنه و�إال كان للمجل�س �أن ي�ستمر يف
مناق�شة باقي املواد.
وتعترب التعديالت ك�أن مل تكن وال تعر�ض للمناق�شة� ،إذا تنازل عنها مقدموها دون �أن
يتبناها �أحد الأع�ضاء.
مادة ()108

بعد االنتهاء من مناق�شة امل��ادة والتعديالت املقدمة ب�ش�أنها ،ي�ؤخذ ال��ر�أي على
التعديالت �أوال ،ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ،ثم ي�ؤخذ
الر�أي على املادة يف جمموعها.
مادة ()109

�إذا قرر املجل�س حك ًما يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن وافق
عليها ،فله �أن يعود �إىل مناق�شة تلك املادة .ويجوز للمجل�س ،بنا ًء على طلب احلكومة
�أو اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء� ،أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق �إقرارها �إذا �أبديت
لذلك �أ�سباب جديدة ،وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�شروع.
مادة ()110

للمجل�س قبل �أخذ الر�أي على م�شروع القانون ب�صفة نهائية� ،إذا كانت قد �أدخلت
على ن�صو�صه تعديالت باجلل�سة� ،أن يحيله �إىل اللجنة املخت�صة لتبدي ر�أيها باال�شرتاك
مع جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها يف �صياغة وتن�سيق �أحكامه .وعلى
اللجنة املحال �إليها امل�شروع �أن تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده لها املجل�س.
وال يجوز بعدئذ �إجراء مناق�شة يف امل�شروع �إال فيما يتعلق بال�صياغة.
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مادة ()111

يجب �إجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�شروع القانون �إذا قدم طلب كتابي بذلك
�إىل رئي�س املجل�س من احلكومة �أو رئي�س اللجنة �أو مقررها �أو خم�سة �أع�ضاء على
الأقل ،وذلك قبل اجلل�سة �أو املوعد املحدد لأخذ الر�أي نهائ ًيا على م�شروع القانون،
ويبني بالطلب املادة �أو املواد املطلوب �إعادة املداولة فيها وتعديلها و�أ�سباب ومربرات
هذا التعديل وال�صياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.
مادة ()112

ال يجوز يف املداولة الثانية املناق�شة يف غري التعديالت املقرتحة والتي قدم الطلب
ب�ش�أنها طب ًقا للمادة ال�سابقة ،ثم ي�ؤخذ الر�أي بعد املناق�شة على املواد التي اقرتح
تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�شروع ،وبعدئذ ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع ب�صفة نهائية.
مادة ()113

ت�سري الأحكام اخلا�صة بالتعديالت املقدمة يف املداولة الأوىل على ما يقدم من
تعديالت �أثناء املداولة الثانية.
مادة ()114

ال يجوز �أن يقر املجل�س �أي مو�ضوع �أو �أن يرف�ضه �إال بعد نظره يف اللجنة �أو اللجان
املخت�صة ،ويف �ضوء ما تقدمه من تقارير يف �ش�أنه ،وذلك مع مراعاة ما ورد من
�أحكام خا�صة يف هذه الالئحة.
مادة ()115

ال يجوز �أخذ الر�أي نهائ ًيا يف م�شروع القانون قبل م�ضي �أربعة �أيام على الأقل من
انتهاء املداولة فيه.
ويجوز مبوافقة املجل�س يف الأحوال امل�ستعجلة �أخذ الر�أي النهائي على امل�شروع يف
ذات اجلل�سة التي متت املوافقة عليه فيها ،وذلك بعد �ساعة على الأقل من االنتهاء من
نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري ذلك.
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مادة ()25( )116

لكل من تقدم باقرتاح بقانون �أن ي�سرتده بطلب كتابي لرئي�س املجل�س ،ولو كان ذلك
�أثناء مناق�شته ،فال ي�ستمر املجل�س يف نظره �إال �إذا كان موق ًعا من ع�ضو �أو �أع�ضاء
غريه� ،أو طلب �أحد الأع�ضاء اال�ستمرار يف نظره بطلب كتابي يقدم �إىل رئي�س
املجل�س.
مادة ()26( )117

ت�سقط االقرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�ضويته من الأع�ضاء� ،إال �إذا كانت
موقعة من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه ،وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التي �سبق �أن
وافق عليها املجل�س وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة لو�ضعها يف �صيغة م�شروع قانون،
فيجب عليها اال�ستمرار يف �صياغتها و�إحالتها �إىل جمل�س النواب.
مادة ()118

االقرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها �أو التي ت�سقط طب ًقا لأحكام املادة ال�سابقة
ال يجوز �إعادة تقدميها يف دور االنعقاد ذاته.
مادة ()27( )119

ت�سقط جميع االق�تراح��ات بقوانني بنهاية الف�صل الت�شريعي ،وذل��ك فيما عدا
االقرتاحات التي �سبق �أن وافق عليها املجل�س ال�سابق وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة
لو�ضعها يف �صيغة م�شروع قانون.
مادة ()120

�إذا كان امل�شروع �أو االقرتاح م�ؤل ًفا من مادة واحدة ،اكتفي بتالوته ومناق�شته ،ثم
�أخذ الر�أي النهائي فيه مرة واحدة.

( )27-26 -25عدلت املواد وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد  1/2954يوليو 2010م.
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مادة ()121

�إذا اعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى والنواب ورده طب ًقا
لأحكام املادة ( )35من الد�ستور� ،أحيل امل�شروع �إىل رئي�س جمل�س النواب ليخطر
املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع القانون و�أ�سباب االعرتا�ض.
ويعقد املجل�س جل�سة عاجلة لهذا الغر�ض ،ولرئي�س جمل�س الوزراء �أو من ينيبه
الإدالء ببيان يف هذا ال�ش�أن ،ويحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به يف
ذات اجلل�سة �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لدرا�سة امل�شروع املعرت�ض عليه،
واملبادئ والن�صو�ص التي هي حمل االعرتا�ض ،و�أ�سبابه الد�ستورية �أو الت�شريعية
بح�سب الأحوال.
ويعر�ض تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية على املجل�س لنظره على وجه
اال�ستعجال ،ويف حالة موافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س على امل�شروع �أحيل �إىل
جمل�س ال�شورى ال�ستكمال الإجراءات املقررة.
الفرع الثالث
املراسيم بقوانني
مادة ()122

يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني التي ت�صدر بالتطبيق للمادة ( )38من الد�ستور
�إىل اللجان املخت�صة لإبداء ر�أيها فيها ،ويكون لها يف املجل�س ويف اللجان الأولوية
على �أية �أعمال �أخرى.
مادة ()123

ال يجوز التقدم ب�أية اقرتاحات بالتعديل يف ن�صو�ص �أي مر�سوم بقانون �صادر طب ًقا
لأحكام املادة ( )38من الد�ستور.
مادة ()124
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ت�سري ب�ش�أن املرا�سيم بقوانني الإج ��راءات اخلا�صة مبناق�شة م�شروعات القوانني
املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة .وي�صوت املجل�س على هذه املرا�سيم باملوافقة
�أو بالرف�ض.
وي�صدر قرار املجل�س بعدم �إقرار املر�سوم بقانون ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س ،وين�شر
هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية.
الفرع الرابع
املعاهدات واالتفاقيات الدولية
مادة ()125

يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات �أو االتفاقيات التي تربم مبرا�سيم وف ًقا لن�ص الفقرة
الأوىل من املادة ( )37من الد�ستور م�شفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها ،ويتلى هذا
البيان يف �أول جل�سة تالية مع �إيداع املعاهدة ومرفقاتها �أمانة املجل�س.
وللمجل�س �إبداء ما يراه من مالحظات ب�صدد هذه املعاهدات �أو االتفاقيات دون
اتخاذ قرار يف �ش�أن املعاهدة ذاتها.
مادة ()28( )126

يحيل الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة املعاهدات واالتفاقيات املن�صو�ص عليها يف
الفقرة الثانية من املادة ( )37من الد�ستور ،لبحثها وتقدمي تقرير عنها �إىل املجل�س.
وللمجل�س �أن يوافق عليها �أو يرف�ضها �أو ي�ؤجل نظرها ،ولي�س له �أن يعدل ن�صو�صها.
ويف حالة الرف�ض �أو الت�أجيل يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء ببيان ي�شمل
الن�صو�ص �أو الأحكام التي ت�ضمنتها املعاهدة �أو االتفاقية والتي �أدت �إىل الرف�ض �أو
الت�أجيل.

( )28عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد  1 / 2954يوليو 2010م
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الفصل الثاين
الشئون السياسية
الفرع األول
االقرتاحات برغبة
مادة ()29( )127

ملجل�س النواب �إبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة ،وعلى احلكومة �أن
ترد على املجل�س كتابة خالل �ستة �أ�شهر ,و�إن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب �أن
تبني للمجل�س �أ�سباب ذلك.
مادة ()128

اقرتاحا برغبة يتعلق مب�صلحة عامة ليبديها املجل�س
لكل ع�ضو �أن يقدم �إىل الرئي�س
ً
للحكومة يف الأمور الداخلة يف نطاق اخت�صا�صه.
ويقدم االقرتاح كتابة لرئي�س املجل�س مرف ًقا به مذكرة �إي�ضاحية تو�ضح مو�ضوع
الرغبة واعتبارات امل�صلحة العامة املربرة لعر�ض االقرتاح على املجل�س.
ويحيل الرئي�س االقرتاح فور تقدميه �إىل اللجنة املخت�صة لدرا�سته وتقدمي تقرير عنه
�إىل املجل�س ،وللجنة �أن ت�أخذ ر�أي مقدم االقرتاح قبل و�ضع تقرير ب�ش�أنه.
وللمجل�س يف حالة اال�ستعجال �أن يقرر نظر االقرتاح برغبة دون �إحالته �إىل اللجنة
املخت�صة ،ويف هذه احلالة يكون للحكومة �أو الوزير املخت�ص طلب ت�أجيل مناق�شة
االقرتاح ملدة �أ�سبوع على الأكرث ،فيجاب هذا الطلب ،وال يكون الت�أجيل لأكرث من
هذه املدة �إال بقرار من املجل�س.

( )29عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()129

ال يجوز تقدمي اقرتاح برغبة موقع من �أكرث من خم�سة من �أع�ضاء املجل�س.
وال يجوز �أن يت�ضمن االقرتاح �أم ًرا خمال ًفا للد�ستور �أو القانون� ،أو �إ�ضرا ًرا بامل�صلحة
ما�سة بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات� ،أو يخرج
العليا للدولة� ،أو عبارات غري الئقة �أو ّ
عن اخت�صا�ص املجل�س.
ولرئي�س املجل�س حفظ �أي اقرتاح يخالف �أحكام الفقرة ال�سابقة ،و�إخطار مقدم
االقرتاح كتابة بقراره و�أ�سبابه ،وله �أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو
على وجهة نظره ،عر�ض الرئي�س الأمر على املجل�س ليبدي ر�أيه فيه دون مناق�شة.
مادة ()130

يكون للع�ضو مقدم االقرتاح برغبة �أولوية الكالم يف اجلل�سة التي �أدرج التقرير عن
اقرتاحه يف جدول �أعمالها.
ويجوز لرئي�س املجل�س �أن ي�أذن لأحد امل�ؤيدين لالقرتاح و�أحد املعار�ضني له بالكالم
قبل �أخذ ر�أي املجل�س يف تقرير اللجنة.
مادة ()131

يف حالة رف�ض املجل�س االقرتاح برغبة ،ال يجوز �إعادة تقدميه قبل م�ضي �أربعة �أ�شهر
على هذا الرف�ض.
مادة ()30( )132

اقرتاحا برغبة �أن ي�سرتده بطلب كتابي يقدمه لرئي�س املجل�س �إىل ما
لكل ع�ضو قدم
ً
قبل �إدراج تقرير اللجنة عن اقرتاحه بجدول �أعمال املجل�س ،ويف هذه احلالة ال
يجوز للمجل�س �أن ينظر فيه.
وت�سقط االقرتاحات امل�شار �إليها بزوال ع�ضوية مقدميها ،وي�ستمر املجل�س واللجان
يف نظر االقرتاحات التي مل حتل �إىل احلكومة يف بداية دور االنعقاد التايل.
ويف جميع الأحوال ت�سقط هذه االقرتاحات بنهاية الف�صل الت�شريعي.
( )30عدلت الفقرة الثانية املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1/2954يوليو 2010م.
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الفرع الثاين
األسئلة
مادة ()133

لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة حمددة
املو�ضوع ال�ستي�ضاح الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم ،وذلك لال�ستفهام عن �أمر ال
يعلمه الع�ضو� ،أو للتحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه.
وال يجوز �أن يوقع ال�س�ؤال �أكرث من ع�ضو واحد كما ال يجوز توجيهه �إال �إىل وزير
واحد.
مادة ()134

يجب �أن يكون ال�س�ؤال موق ًعا من مقدمه ،ومكتوبـًا بو�ضوح و�إيجاز قدر امل�ستطاع
وحمدد املو�ضوع ،و�أن يكون يف �أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ،وال يكون
متعل ًقا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو ب�أحد موكليه ،و�أن
يقت�صر على الأمور التي يراد اال�ستفهام عنها دون تعليق عليها ،و�أال يت�ضمن عبارات
غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو �إ�ضرار بامل�صلحة العليا
للبالد ،و�أال يكون متعلقـًا ب�أمور ال تدخل يف اخت�صا�ص الوزير املوجه �إليه ال�س�ؤال،
�أو يت�ضمن طلب معلومات �أو �إح�صائيات ال تتعلق مبو�ضوع ال�س�ؤال.
ف�إذا مل تتوافر يف ال�س�ؤال هذه ال�شروط جاز ملكتب املجل�س ا�ستبعاده بنا ًء على
�إحالة من الرئي�س مع �إبالغ الع�ضو بذلك ،ف�إن مل يقتنع الع�ضو بوجهة نظر املكتب،
واعرت�ض عليها خالل �أ�سبوع من تاريخ �إبالغه ،عر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه
دون مناق�شة ،وذلك قبل اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة التالية.
مادة ()135

تقيد طلبات توجيه الأ�سئلة بح�سب تواريخ ورودها يف �سجل خا�ص ،ويبلغ رئي�س
املجل�س ال�س�ؤال الذي روعيت فيه �أحكام املادة ال�سابقة �إىل الوزير املوجه �إليه خالل
ع�شرة �أيام من تاريخ تقدميه ،ويجيب الوزير عن ال�س�ؤال كتابة خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يومـًا من تاريخ �إبالغه به.
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مادة ()136

يبلغ الرئي�س اجلواب �إىل مقدم ال�س�ؤال فور وروده ،ويدرج ال�س�ؤال واجلواب يف
جدول �أعمال �أول جل�سة تالية لهذا الإبالغ.
كما يدرج يف اجلدول � ً
أي�ضا ال�س�ؤال الذي مل يجب عليه الوزير يف املوعد املحدد
يف املادة ال�سابقة ليتم الرد عليه �شفاهة باملجل�س ،وللوزير �أن يطلب ت�أجيل الإجابة
�إىل موعد ال يزيد على �سبعة �أيام ،فيجاب �إىل طلبه ،وال يجوز الت�أجيل لأكرث من
هذه املدة �إال بقرار من املجل�س.
مادة ()137

ال يجوز �إبالغ الوزراء بالأ�سئلة املرتبطة مبو�ضوعات حمالة �إىل جلان املجل�س ،قبل �أن
تقدم اللجنة تقريرها �إىل املجل�س ،ف�إذا ت�أخرت اللجنة عن املوعد املحدد لذلك �أبلغ
ال�س�ؤال �إىل الوزير.
وال تبلغ �أية �أ�سئلة �إىل الوزراء قبل عر�ض الوزارة لربناجمها ما مل تكن يف مو�ضوع
له �أهمية خا�صة وعاجلة ،وبعد موافقة رئي�س املجل�س.
وال يجوز �أن يتقدم الع�ضو ب�أكرث من �س�ؤال يف �شهر واحد.
وت�ضم الأ�سئلة املقدمة يف مو�ضوع واحد �أو يف مو�ضوعات مرتبطة بع�ضها ببع�ض
ارتباطـًا وثيقـًا عند �إبالغها للوزير للإجابة عنها معـًا.
مادة ()138

عند عر�ض ال�س�ؤال الذي �أدرج يف جدول الأعمال واجلواب عليه ،للع�ضو �أن يعلن
اكتفاءه بالرد فيغلق بحث املو�ضوع� ،أو يبدي رغبته يف الكالم فيعطى وحده حق
التعقيب على الوزير ب�إيجاز ،وللوزير �أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة �أو �شفاهة.
مادة ()139

يجوز للحكومة من تلقاء نف�سها �أو مبنا�سبة �س�ؤال موجه �إىل �أحد وزرائها �أن تطلب
مناق�شة مو�ضوع معني يتعلق بال�سيا�سة العامة للدولة لتح�صل فيه على ر�أي املجل�س،
�أو تديل ببيانات يف �ش�أنه.
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مادة ()31( )140

ال تنطبق الإجراءات ال�سابقة اخلا�صة بالأ�سئلة على ما يوجه منها �إىل الوزراء �أثناء
مناق�شة امليزانية �أو �أي مو�ضوع مطروح على املجل�س ،وللع�ضو بعد �أن ي�ؤذن له
بالكالم �أن يوجه هذه الأ�سئلة يف اجلل�سة �شفاهة ،ب�شرط �أن تكون مت�صلة باملو�ضوع
املطروح على املجل�س ،و�أن تتوافر فيها ال�شروط املو�ضوعية املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )134من هذه الالئحة.
مادة ()141

عقب االنتهاء من مو�ضوع الأوراق والر�سائل الواردة امل�شار �إليها يف الفقرة الثالثة
من املادة ( )50من هذه الالئحة ،يخ�ص�ص ن�صف �ساعة للأ�سئلة والإجابة عليها ،ف�إذا
بقي بعد ذلك �شيء منها يدرج يف جدول �أعمال اجلل�سة التالية ما مل يقرر املجل�س
خالف ذلك .وال ي�شرتط توافر الن�صاب القانوين خالل عر�ض الأ�سئلة والإجابة
عنها ،مادام قد توافر ذلك الن�صاب يف م�ستهل اجلل�سة.
مادة ()142

يجوز للع�ضو ا�سرتداد �س�ؤاله يف �أي وقت ،وال يجوز حتويل ال�س�ؤال �إىل ا�ستجواب
يف ذات اجلل�سة.
مادة ()143

ي�سقط ال�س�ؤال بزوال �صفة مقدمه� ،أو من وجه �إليه� ،أو بانتهاء دور االنعقاد الذي
قدم ال�س�ؤال خالله.

( )31عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد  1 /2954يوليو 2010م.
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الفرع الثالث
االستجوابات
مادة ()144

يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل �أن يوجه �إىل �أي من الوزراء
ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاته.
مادة ()145

يقدم طلب توجيه اال�ستجواب كتابة �إىل رئي�س املجل�س ،مبينـًا به ب�صفة عامة
مو�ضوع اال�ستجواب ،ومرفقـًا به مذكرة �شارحة تت�ضمن بيانـًا بالأمور امل�ستجوب
عنها ،والوقائع والنقاط الرئي�سية التي يتناولها اال�ستجواب والأ�سباب التي ي�ستند
�إليها مقدمو اال�ستجواب ،ووجه املخالفة التي تن�سب �إىل من وجه �إليه اال�ستجواب،
وما يراه امل�ستجوبون من �أ�سانيد ت�ؤيد ما ذهبوا �إليه.
ويجب �أال يت�ضمن اال�ستجواب �أمو ًرا خمالفة للد�ستور �أو القانون� ،أو عبارات
غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو �إ�ضرار بامل�صلحة العليا
للبالد� ،أو �أن يكون متعلقـًا ب�أمور ال تدخل يف اخت�صا�ص الوزير امل�ستجوب �أو
ب�أعمال �أو ت�صرفات �سابقة على توليه الوزارة� ،أو �أن تكون يف تقدميه م�صلحة خا�صة
للم�ستجوب �أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو لأحد موكليه.
كما ال يجوز تقدمي ا�ستجواب يف مو�ضوع �سبق للمجل�س �أن ف�صل فيه يف نف�س دور
االنعقاد.
وال يدرج �أي ا�ستجواب يف جدول الأعمال قبل عر�ض الوزارة لربناجمها.

281

مادة ( )145مكررا ()32

ً

يحيل رئي�س املجل�س اال�ستجواب فور تقدميه �إىل مكتب املجل�س لإبداء الر�أي يف
مدى توافر ال�شروط ال�شكلية املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني فيه ,وعلى مكتب
املجل�س �أن يبدى ر�أيه خالل مده �أق�صاها ثالثة �أيام من تاريخ �إحالة اال�ستجواب �إليه.
ف�إذا ر�أي مكتب املجل�س عدم توافر ال�شروط ال�شكلية يف اال�ستجواب قرر ا�ستبعاده
مع �إبالغ مقدميه بذلك ,وملقدمي اال�ستجواب االعرتا�ض على هذا القرار خالل
�أ�سبوع من تاريخ �إبالغهم ,ف�إن اعرت�ضوا خالل تلك املدة عر�ض الأمر على املجل�س
يف �أول جل�سة تالية للبت فيه دون مناق�شة ,وذلك قبل اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف املواد التالية.
مادة ( )145مكررا ()33( )1

ً

عقب التحقق من توافر ال�شروط ال�شكلية يف اال�ستجواب ,يعر�ض رئي�س املجل�س
اال�ستجواب على جلنة م�شكلة من ر�ؤ�ساء ونواب ر�ؤ�ساء اللجان النوعية املن�صو�ص
عليها يف البنود � ً
وخام�سا من الفقرة الأوىل من املادة ()21
أول وثان ًيا وثال ًثا وراب ًعا
ً
من هذه الالئحة من غري مقدمي اال�ستجواب لإعداد تقرير ب�ش�أن مدى جديته ,وعلى
اللجنة �إجناز هذا التقرير يف موعد ال يجاوز �سبعة �أيام من تاريخ عر�ض اال�ستجواب
عليها.
وللجنة يف �سبيل التحقق من جدية اال�ستجواب �أن تت�أكد من توافر الوقائع
وامل�ستندات والأدلة امل�ؤيدة لوجهة نظر مقدمي اال�ستجواب.
ويعر�ض تقرير اللجنة على املجل�س يف �أول جل�سة تالية لإعداده للت�صويت عليه دون
مناق�شة ،ويف جميع الأحوال اليعد جديًا �إال �إذا وافق على ذلك ثلثا �أع�ضاء املجل�س.
(� )33-32أ�ضيفت املادتان وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد � 30 /3067أغ�سط�س
2012م.
( )33عدلت الفقرة الثالثة وف ًقا للقانون رقم ( )32ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم( )54ل�سنة
 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد � 28/3171أغ�سط�س 2014م.
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مادة ()34( )146

يبلغ رئي�س املجل�س اال�ستجواب �إىل من وجه �إليه ,ويخطر مقدمي اال�ستجواب كتابة
بذلك ،وجتري مناق�شة اال�ستجواب يف املجل�س ما مل يقرر �أغلبية �أع�ضائه مناق�شته يف
اللجنة املخت�صة.
وعلى املجل�س وقبل ال�شروع يف مناق�شة اال�ستجواب القيام بالت�صويت على م�س�ألة
�أن تكون مناق�شته يف اللجنة املخت�صة من عدمه.
وت�ضم اال�ستجوابات املقدمة يف مو�ضوع واحد� ،أو يف عدة مو�ضوعات مرتبطة
ببع�ضها ً
ارتباطا وثي ًقا ،وتدرج يف جدول الأعمال ملناق�شتها يف وقت واحد.
ً
متنازل عن �أية �أ�سئلة يكون قد �سبق له �أن تقدم بها يف ذات
ويعترب كل م�ستجوب
مو�ضوع اال�ستجواب .وال جتري مناق�شة اال�ستجواب �إال بعد ثمانية �أيام على الأقل
من يوم تقدميه ،وذلك ما مل يطلب الوزير تعجيل هذه املناق�شة.
وملن وجه �إليه اال�ستجواب �أن يطلب مد الأجل املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة
�إىل �أ�سبوعني على الأكرث ،فيجاب �إىل طلبه ،ويكون الت�أجيل لأكرث من هذه املدة
بقرار من املجل�س �أو اللجنة بح�سب الأحوال.
مادة ()35( )147

لال�ستجوابات الأ�سبقية على �سائر املواد املدرجة يف جدول الأعمال� ،إال �إذا قرر
املجل�س �أو اللجنة غري ذلك .وتبد�أ مناق�شة اال�ستجواب يف اجلل�سة املحددة لذلك
ب�أن ي�شرح امل�ستجوبون ا�ستجوابهم ،وتكون الأولوية بينهم بح�سب ترتيب �أ�سمائهم
يف طلب اال�ستجواب ما مل يتنازل �أي منهم عن دوره لغريه من امل�ستجوبني،
ثم يجيب الوزير املوجه �إليه اال�ستجواب ،ويتحدث بعده الأع�ضاء امل�ؤيدون
لال�ستجواب واملعار�ضون له بالتناوب ,وال يجوز قفل باب املناق�شة قبل �أن يتحدث
اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

( )35-34عدلت املادتان وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س
2012م.
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مادة ()148

ملقدمي اال�ستجواب وللجنة املخت�صة طلب �أي��ة بيانات من الوزير تكون الزمة
ال�ستجالء حقيقة الأمر بالن�سبة �إىل مو�ضوع اال�ستجواب ،ويقدم هذا الطلب كتابة
كاف)36( .
�إىل رئي�س املجل�س قبل اجلل�سة املحددة ملناق�شة اال�ستجواب بوقت ٍ
وعلى الوزير تقدمي البيانات املذكورة بعد توجيه الطلب من رئي�س املجل�س �إليه،
وقبل املوعد املحدد للمناق�شة بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل.
مادة ()37( )149

بعد االنتهاء من مناق�شة اال�ستجواب يعر�ض الرئي�س على املجل�س االقرتاحات
املقدمة ب�ش�أنه ،ويكون لالقرتاح باالنتقال �إىل جدول الأعمال الأولوية على غريه من
االقرتاحات املقدمة .ويبت املجل�س يف هذه االقرتاحات دون مناق�شة.
مادة ( )149مكررا ()38

ً

�إذا قرر املجل�س ب�أغلبية �أع�ضائه مناق�شة اال�ستجواب يف اللجنة املخت�صة ،وبعد
االنتهاء من مناق�شته ،يرفع رئي�س اللجنة تقريرها �إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س
�أن يعر�ض على املجل�س يف �أول جل�سة تالية لرفع التقرير �إليه االقرتاحات التي قدمتها
اللجنة �إليه ب�ش�أن اال�ستجواب ،ويكون لالقرتاح باالنتقال �إىل جدول الأعمال
الأولوية على غريه من االقرتاحات املقدمة .ويبت املجل�س يف هذه االقرتاحات
دون مناق�شة وذلك �إذا كان التقرير منته ًيا �إىل االنتقال �إىل جدول الأعمال� ،أما �إذا
ت�ضمن التقرير �إدانة من وجه �إليه اال�ستجواب فيجب �أن جترى املناق�شة باملجل�س
قبل الت�صويت على قرار اللجنة .وتكون املناق�شة ب�سماع �آراء الأع�ضاء امل�ؤيدين
لال�ستجواب واملعار�ضني له بالتناوب ،وال يجوز قفل باب املناق�شة قبل �أن يتحدث
اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.
( )36عدلت الفقرة الأوىل وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم
( )54ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد30/ 3067
�أغ�سط�س 2012م.
( )38-37عدلت املادتان وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س
2012م.
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مادة ()150

لأي من مقدمي اال�ستجواب حق ا�سرتداد اال�ستجواب يف �أي وقت �إما بطلب كتابي
لرئي�س املجل�س و�إما �شفاهة باجلل�سة ،ف�إذا ترتب على هذا اال�سرتداد �أن نق�ص عدد
امل�ستجوبني عن خم�سة ،ي�ستبعد اال�ستجواب من جدول الأعمال وال ينظر فيه.
ويعترب عدم ح�ضور �أحد مقدمي اال�ستجواب اجلل�سة املحددة ملناق�شته يف املجل�س
�أو اللجنة ا�سرتدا ًدا منه لال�ستجواب ،وي�سرى يف هذه احلالة حكم الفقرة ال�سابقة،
وذلك ما مل يكن غياب امل�ستجوب لعذر يقبله املجل�س �أو اللجنة  -بح�سب الأحوال
 ويف هذه احلالة يتم ت�أجيل نظر اال�ستجواب �إىل جل�سة تالية وملرة واحدة فقط بعد�سماع ر�أي الوزير املوجه �إليه اال�ستجواب)39( .
مادة ()151

ي�سقط اال�ستجواب بزوال �صفة من وجه �إليه� ،أو انتهاء ع�ضوية �أحد مقدميه لأي
�سبب من الأ�سباب �إذا ترتب على ذلك �أن نق�ص عدد امل�ستجوبني عن خم�سة� ،أو
بانتهاء الدور الذي قدم خالله.
الفرع الرابع
سحب الثقة من أحد الوزراء
مادة ()152

يقدم طلب �سحب الثقة من �أحد الوزراء كتابة ً �إىل رئي�س املجل�س موقعـًا عليه من
ع�شرة �أع�ضاء .وال يجوز �أن يقدم هذا الطلب �إال بعد انتهاء املجل�س من مناق�شة
ا�ستجواب موجه �إىل من قدم طلب �سحب الثقة منه.

( )39عدلت الفقرة الثانية وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30/ 3067أغ�سط�س
2012م.
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مادة ()153

يعر�ض الرئي�س طلب اقرتاح �سحب الثقة من الوزير على املجل�س فور تقدميه �إليه،
بعد �أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب باجلل�سة ،ويعترب عدم وجود �أحدهم باجلل�سة
تنازال عن الطلب.
ويجوز للمجل�س �أن ي�ؤجل املناق�شة يف الطلب �إىل موعد يحدده.
مادة ()154

قبل الت�صويت يف املجل�س على مو�ضوع الثقة ي�أذن الرئي�س بالكالم يف هذا املو�ضوع
الثنني من مقدمي االقرتاح بعدم الثقة برتتيب طلبهما واثنني من معار�ضيه كذلك ،ما
مل ير املجل�س الإذن بالكالم لعدد �أكرث.
مادة ()155

ال يجوز �أن ي�صدر املجل�س قراره يف طلب �سحب الثقة قبل م�ضي �سبعة �أيام من
تاريخ تقدميه ،على �أن تكون قد م�ضت ثالثة �أيام على الأقل من تاريخ انتهاء املناق�شة
فيه.
وي�صدر املجل�س قراره ب�سحب الثقة ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم.
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الفرع اخلامس
عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء
مادة ()40( )156

ال يجوز ملجل�س النواب �أن يطرح مو�ضوع الثقة برئي�س جمل�س الوزراء ،ولكن �إذا
تقدم ع�شرة من �أع�ضاء املجل�س على الأقل بطلب م�سبب بعدم �إمكانية التعاون مع
رئي�س جمل�س الوزراء ،عر�ض الطلب على املجل�س فور تقدميه ،ف�إذا وافق �أغلبية
�أع�ضاء املجل�س على ذلك �أحيل الطلب دون مناق�شة �إىل مكتب املجل�س لبحثه،
ويخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء بذلك.
وعلى مكتب املجل�س �أن يعد تقري ًرا ب�ش�أن بحثه طلب عدم �إمكانية التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء و�إحالته �إىل املجل�س خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
مادة ()41( )157

يعر�ض الرئي�س على املجل�س طلب عدم �إمكانية التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء
فور انتهاء مكتب املجل�س من �إعداد التقرير ب�ش�أنه ،وذلك بعد �أن يتحقق من وجود
مقدمي الطلب باجلل�سة ،ويعترب عدم وجود �أحدهم باجلل�سة ً
تنازل عن الطلب،
ويرتتب عليه �إ�سقاطه.
مادة ()42( )158

قبل الت�صويت يف املجل�س على طلب عدم �إمكانية التعاون ي�أذن الرئي�س بالكالم يف
هذا املو�ضوع الثنني من مقدمي الطلب برتتيب طلبهما واثنني من معار�ضيه كذلك،
ما مل ير املجل�س الإذن بالكالم لعدد �أكرث.

( )42-41-40عدلت املواد وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم
( )54ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد30 / 3067
�أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()43( )159

ال يجوز �أن ي�صدر املجل�س قراره يف طلب عدم �إمكان التعاون قبل م�ضى �سبعة �أيام
من تاريخ عر�ض تقرير مكتب املجل�س ب�ش�أنه ،وي�صدر املجل�س قراره بعدم �إمكانية
التعاون ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم.
الفرع السادس
طلبات التحقيق
مادة ()160

ملجل�س النواب يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلانـًا �أو �أن يندب ع�ض ًوا �أو �أكرث من �أع�ضائه
للتحقيق يف �أي �أمر من الأمور الداخلة يف اخت�صا�صه.
مادة ()161

تتخذ الإجراءات املقررة يف املادة ال�سابقة بنا ًء على طلب مكتب املجل�س �أو �إحدى
جلانه� ،أو بنا ًء على اقرتاح مقدم من خم�سة �أع�ضاء على الأقل .ويختار املجل�س
اللجنة �أو الع�ضو الذي يقوم بالتحقيق بنا ًء على تر�شيح رئي�سه ،مع مراعاة التخ�ص�ص
واخلربة يف املو�ضوعات التي يجري ب�ش�أنها التحقيق.
مادة ()162

للقائمني بالتحقيق �أن يتخذوا كافة الإج��راءات الالزمة للح�صول على البيانات
واملعلومات والأوراق املتعلقة مبا �أحيل �إليهم من مو�ضوعات .وعلى جميع اجلهات
املخت�صة �أن تعاون القائمني بالتحقيق يف �أداء مهمتهم ،وعليها �أن تقدم لهم الو�سائل
الالزمة جلمع ما يرونه من �أدلة ،و�أن متكنهم من �أن يح�صلوا على ما يحتاجون �إليه من
تقارير �أو بيانات �أو وثائق �أو م�ستندات.
( )43عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()163

يجب �أن تقدم نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ بدئه .و�إذا
تعذر تقدمي التقرير �إىل املجل�س يف امليعاد املقرر ،وجب �إعداد تقرير للمجل�س يت�ضمن
العقبات والأ�سباب التي �أدت �إىل هذا الت�أخري ،وللمجل�س �أن ميد هذه املهلة ملدة �أو
ملدد �أخرى ال تتجاوز جميعها �أربعة �أ�شهر �أو يتخذ ما يراه منا�سبـًا يف هذه احلالة.
مادة ()164

يجب �أن ي�شتمل التقرير على ما اتخذ من �إج��راءات لتق�صي جميع احلقائق عن
املو�ضوع املحال ،واملقرتحات ب�ش�أن عالج ما تبني من �سلبيات .ويناق�ش املجل�س
التقرير يف �أول جل�سة تالية لتقدميه ،وتكون �أولوية الكالم ملن يقدم طلبـًا كتابيـًا بذلك
لرئي�س املجل�س قبل املوعد املحدد للمناق�شة.
الفرع السابع ()44

(مناقشة برنامج احلكومة)
مادة ()165

يقدم رئي�س جمل�س ال��وزراء برنامج احلكومة خالل ثالثني يو ًما من �أداء اليمني
الد�ستورية �إىل جمل�س النواب� ,أو يف �أول اجتماع له �إذا كان غائ ًبا.

ويناق�ش املجل�س بيان رئي�س جمل�س الوزراء عن برنامج احلكومة ,ويحال هذا البيان
�إىل جلنة خا�صة برئا�سة �أحد نائبي رئي�س املجل�س ,ويعر�ض رئي�س املجل�س ت�شكيل
هذه اللجنة على املجل�س لإقراره ,وعلى اللجنة درا�سة برنامج احلكومة و�إعداد
تقرير عنه خالل ع�شرة �أيام ,ويعر�ض التقرير على املجل�س يف �أول جل�سة تالية النتهاء
هذه املدة.

(� )44أ�ضيف هذا الفرع بعنوان (مناق�شة برنامج احلكومة) الذي يندرج حتته املواد اجلديدة من (� )165إىل ( )168وف ًقا
للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002م ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م.
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مادة ()166

يقدم من يرغب من �أع�ضاء املجل�س يف مناق�شة برنامج احلكومة طل ًبا كتاب ًيا بذلك �إىل
رئي�س املجل�س.
ويجب �أن تت�ضمن هذه الطلبات املو�ضوعات املحددة التي يطلب الكالم فيها ,و�أن
تقدم قبل اجلل�سة املحددة للمناق�شة بيومني على الأقل.
ين�سق مكتب املجل�س بني طلبات الكالم قبل موعد اجلل�سة بوقت ٍ
كاف ,ويخطر
رئي�س املجل�س مقدمي هذه الطلبات كتابة مبا انتهى �إليه املكتب يف هذا ال�ش�أن.
وال يجوز الإذن باال�شرتاك يف املناق�شة �إال ملن طلب الكالم من الأع�ضاء طب ًقا للأحكام
ال�سابقة  ,وكذلك ملن ي�سمح له الرئي�س بالكالم بعد موافقة املجل�س.
مادة ()167

يتلى تقرير اللجنة يف اجلل�سة املحددة ملناق�شة برنامج احلكومة ,وينظم رئي�س املجل�س
ترتيب املناق�شة مبا ي�سمح للأع�ضاء طالبي الكالم امل�سجلني من �إبداء �آرائهم  ,وذلك
مبراعاة القواعد املقررة للأولوية يف الكالم يف هذه الالئحة.
وعند انتهاء طالبو الكالم من املناق�شة يطرح الرئي�س برنامج احلكومة للت�صويت.
ويجب �إن ي�صدر قرار املجل�س ب�إقرار �أو بعدم �إقرار برنامج احلكومة ب�أغلبية �أع�ضائه
وذلك خالل الع�شرة �أيام التالية لعر�ض التقرير على املجل�س ,ويف جميع الأحوال
يجب �أال تزيد املدة على ثالثني يو ًما من تاريخ تقدمي الربنامج.
مادة ()168

مبراعاة املدد والأغلبية املقررة للت�صويت املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من املادة
( )46من الد�ستور ,تتبع قواعد املناق�شة ال�سابقة عند �إعادة تقدمي برنامج احلكومة
للمرة الثانية يف حالة عدم �إقرار املجل�س له يف املرة الأوىل.
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الفرع الثامن ()45

(بيان احلكومة)
مادة ()169

يجوز لرئي�س جمل�س ال��وزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س النواب �أو �إحدى جلانه عن
مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف ذلك.
ف�إذا كان البيان �أمام املجل�س ,جاز له مناق�شته �أو �إحالته �إىل �إحدى جلانه ملناق�شته
و�إبداء ما تراه من مالحظات ب�ش�أنه.
الفرع التاسع ()46

(طلبات املناقشة العامة)
مادة ()170

يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأق��ل طرح مو�ضوع عام
للمناق�شة بق�صد ا�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة ب�ش�أنه وتبادل الر�أي ب�صدده .ويجب �أن
ً
ومت�صل بامل�صلحة
يكون املو�ضوع املطروح للمناق�شة العامة متعل ًقا بال�ش�أن الداخلي،
العامة.

(� )45أ�ضيف هذا الفرع بعنوان (بيان احلكومة) الذي تندرج حتته مادة جديدة برقم ( )169وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم
( )41ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002م ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س
النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد � 30 / 3067أغ�سط�س 2012م
(� )46أ�ضيف هذا الفرع بعنوان (طلبات املناق�شة العامة) الذي تندرج حتته املواد اجلديدة من (� )170إىل ( )174ويعاد
ترقيم ن�صو�ص املواد من (� )165إىل ( )220لت�صبح ب�أرقام من (� )175إىل ( ،)230وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم
( )41ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002م ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س
النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد � 30 / 3067أغ�سط�س 2012م
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مادة ()171

يقدم الطلب باقرتاح املناق�شة العامة �إىل رئي�س املجل�س كتابة ,ويجب �أن يت�ضمن
حتديدً ا دقي ًقا للمو�ضوع املطروح واملربرات والأ�سباب التي تربر طرحه للمناق�شة
العامة باملجل�س ,وا�سم الع�ضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له �أولوية الكالم
يف مو�ضوع املناق�شة العامة.
ويبلغ رئي�س املجل�س طلب املناق�شة العامة فور تقدميه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء
�أو الوزير املخت�ص بح�سب الأح��وال ,وي��درج مكتب املجل�س هذا الطلب يف
جدول �أعمال �أول جل�سة تالية لتقدميه ليقرر املجل�س دون مناق�شة املوافقة على
طرح املو�ضوع للمناق�شة العامة �أو ا�ستبعاد الطلب من جدول �أعماله لعدم �صالحية
املو�ضوع للمناق�شة ,وذلك بعد �سماع ر�أى ع�ضو من امل�ؤيدين لال�ستبعاد  ,وع�ضو
من املعار�ضني له.
ولرئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير املخت�ص طلب ت�أجيل املناق�شة ملدة �أ�سبوع على
الأك�ثر ,فيجاب �إىل طلبه ,وال يكون الت�أجيل لأكرث من هذه املدة �إال بقرار من
املجل�س.
ويجوز للمجل�س يف جميع الأحوال �أن يقرر �إحالة الطلب �إىل �إحدى اللجان لبحثه
وتقدمي تقرير عنه قبل �ألبت فيه.
مادة()172

�إذا تنازل كل �أو بع�ض مقدمي طلب املناق�شة العامة كتابة عنه بعد �إدراجه بجدول
الأعمال� ,أو بعد حتديد موعد للمناق�شة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم
لتقدميه ا�ستبعده املجل�س �أو رئي�سه بح�سب الأحوال.
ويعترب من يتغيب من مقدمي الطلب بغري عذر مقبول عن ح�ضور اجلل�سة املحددة
ً
متنازل عن الطلب.
للمناق�شة
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مادة ()173

تقدم �إىل رئي�س املجل�س �أثناء املناق�شة االقرتاحات املتعلقة مبو�ضوع طلب املناق�شة
العامة كتابة ,ويعر�ض الرئي�س هذه االقرتاحات فور انتهاء املناق�شة ,وال يجوز الكالم
عند عر�ض تلك االقرتاحات �إال ملقدميها ,وعلى كل منهم �أن ي�شرح اقرتاحه ب�إيجاز,
ويجوز للمجل�س بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أن يحيل هذه االقرتاحات �إىل �إحدى
اللجان لتقدمي تقرير عنها قبل �أخذ الر�أي عليها.
مادة ()174

ال تدرج طلبات املناق�شة العامة قبل �أن تقدم احلكومة برناجمها ,وينتهي املجل�س من
مناق�شته  ,وي�صدر قراره يف �ش�أنه.
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الفصل الثالث
الشئون املالية
امليزانيات العامة وحساباتها اخلتامية
مادة ()47( )175

تعد احلكومة م�شروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة وم�صروفاتها
وتقدمه �إىل جمل�سي ال�شورى و النواب قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل،
ملناق�شته مبجل�س النواب و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى ال�ستكمال �إجراءات �إقراره.
مادة ()176

يحيل الرئي�س م�شروع قانون امليزانية �إىل جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية فور تقدميه
للمجل�س ،ويخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.
مادة ()177

جتتمع جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية للمجل�س مع جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية
ملجل�س ال�شورى يف اجتماع م�شرتك ملناق�شة م�شروع قانون امليزانية مع احلكومة،
ً
منف�صل يت�ضمن ً
عر�ضا عا ًما للأ�س�س التي
وتقدم كل جلنة للمجل�س الذي تتبعه تقري ًرا
يقوم عليها م�شروع امليزانية وبيانًا منا�س ًبا عن كل باب من �أبوابها مع التنويه باملالحظات
واالقرتاحات التي يقدمها �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب �أو اللجنتان ب�ش�أنها.
وتوجه الدعوة الجتماع اللجنتني واحلكومة من رئي�س جمل�س النواب وذلك قبل
املوعد املحدد لالجتماع بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل ،وي�شرتط ل�صحة االجتماع
ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل جلنة على حدة ()48
( )47عدلت املادة ( )165املادة ( )175بعد �إعادة الرتقيم وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض
�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة
الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012م
( )48عدلت الفقرة الثانية من املادة ( )177وف ًقا للقانون رقم ( )1ل�سنة 2015م بتعديل املادة (  ) 177من املر�سوم
بقانون رقم (  ) 54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3198
 26/فرباير 2015م.
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وعلى جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية ملجل�س النواب �أن تقدم تقريرها عقب انتهاء
املناق�شات امل�شرتكة ويف ميعاد ال يتجاوز �ستة �أ�سابيع من تاريخ �إحالة امل�شروع �إليها،
ف�إن مل تقدم اللجنة تقريرها خالل هذه املهلة جاز للمجل�س �أن يناق�ش م�شروع قانون
امليزانية باحلالة التي ورد بها من احلكومة.
مادة ()178

يكون نظر امليزانية يف املجل�س وجلانه بطريق اال�ستعجال ،وحتيل جلنة ال�شئون املالية
واالقت�صادية الأبواب التي تنتهي من بحثها �إىل املجل�س لنظرها تباعـًا .وي�سري يف �ش�أن
م�شروع قانون امليزانية الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة ( )227من هذه الالئحة.
مادة ()49( )179

تكون مناق�شة امليزانية يف املجل�س على �أ�سا�س التبويب الوارد فيها ،ويجوز �إعداد
امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأكرث ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إيراد من الإيرادات
العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون.
مادة ()180

كل تعديل تقرتحه جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية يف االعتمادات التي ت�ضمنها
م�شروع امليزانية ،يجب �أن يكون ذلك مبوافقة احلكومة ،و�أن تنوه اللجنة عن هذه
املوافقة يف تقريرها.
مادة ()181

على من يريد الكالم يف مو�ضوع خا�ص بباب من �أبواب امليزانية �أن يقيد ا�سمه بعد
توزيع تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية عنه وقبل املناق�شة فيه ،وعلى طالب
الكالم �أن يحدد امل�سائل التي �سيتناولها بحثه ،وتقت�صر املناق�شة يف املجل�س على
املو�ضوعات التي يثريها طالب الكالم ،وذلك كله ما مل ي�أذن املجل�س بغري ذلك.
( )49عدلت املادة ( )169املادة ( )179بعد �إعادة الرتقيم وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض
�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة
الر�سمية العدد� 30 / 3067أغ�سط�س 2012مز
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مادة ()182

ال يجوز �إلغاء �أو تعديل دائرة �أو وظيفة قائمة مبوجب نظام قانوين معمول به� ،أو
تعديل قانون قائم عن طريق �إلغاء �أو تعديل االعتمادات املدونة يف امليزانية ،ف�إذا ر�أى
املجل�س ذلك وجب تقدمي اقرتاح بقانون خا�ص بهذا ال�ش�أن.
مادة ()183

يقدم احل�ساب اخلتامي لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي �إىل جمل�س النواب
�أوال خالل اخلم�سة الأ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويحيله الرئي�س بعد اعتماده
من املجل�س �إىل جمل�س ال�شورى م�شفوعـًا مبالحظاته.
مادة ()184

ت�سري الأحكام اخلا�صة مبناق�شة امليزانية العامة و�إ�صدارها على احل�ساب اخلتامي
والإعتمادات الإ�ضافية والنقل من باب �إىل �آخر من �أبواب امليزانية ،كما ت�سري هذه
الأحكام على امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة والإعتمادات الإ�ضافية املتعلقة بها والنقل
من باب �إىل �آخر من �أبوابها وح�ساباتها اخلتامية.
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الباب اخلامس
حقوق األعضاء وواجباتهم
الفصل األول
احلصانة الربملانية
مادة ()185

ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،يف غري حالة اجلرم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو الع�ضو
�إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي �إجراء جنائي
�آخر �إال ب�إذن �سابق من املجل�س .ويف غري دور انعقاد املجل�س ،يتعني التخاذ �أي من
هذه الإجراءات �أخذ �إذن من رئي�س املجل�س .ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س
�أو الرئي�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر من تاريخ و�صوله �إليه.
ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إجراءات وفقـًا للفقرة ال�سابقة �أثناء انعقاده،
كما يجب �إخطاره دومـًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراء اتخذ �أثناء عطلة املجل�س
ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه.
مادة ()186

يقدم طلب الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو �إىل رئي�س املجل�س من وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية.
ويجب �أن يرفق بالطلب �صورة ر�سمية من �أوراق الق�ضية املطلوب اتخاذ �إجراءات
فيها.
ويحيل الرئي�س الطلب املذكور ومرفقاته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لبحثه
و�إبداء الر�أي فيه .ويجب على اللجنة �إعداد تقريرها ب�ش�أن طلب رفع احل�صانة خالل
ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ �إحالة الأوراق �إليها.
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مادة ()187

ال يجوز للع�ضو �أن يتنازل عن احل�صانة دون �إذن املجل�س ،وللمجل�س �أن ي�أذن
للع�ضو بنا ًء على طلبه ب�سماع �أقواله �إذا وجه �ضده �أي اتهام ولو قبل �أن يقدم طلب
رفع احل�صانة ،وال يجوز يف هذه احلالة اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى �ضد الع�ضو� ،إال
بعد �صدور قرار من املجل�س بالإذن بذلك طبقـًا لأحكام املادتني ال�سابقتني.
مادة ()188

ال يجوز للجنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وال للمجل�س ،البحث يف توافر الأدلة
�أو عدم توافرها للإدانة يف مو�ضوع االتهام اجلنائي ،ويقت�صر البحث على مدى
كيدية الإدعاء والتحقق مما �إذا كان يق�صد منه منع الع�ضو من �أداء م�سئولياته الربملانية
باملجل�س.
وي�ؤذن دائمـًا باتخاذ الإجراءات اجلنائية متى ثبت �أن الإجراء لي�س مق�صو ًدا منه منع
الع�ضو من �أداء م�سئولياته الربملانية باملجل�س.
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الفصل الثاين
حضور األعضاء وغيابهم
مادة ()189

يجب على الع�ضو االنتظام يف ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه.
مادة ()190

على الع�ضو الذي يطر�أ ما ي�ستوجب غيابه عن �إحدى جل�سات املجل�س �أو اجتماعات
جلانه� ،أن يخطر رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال كتابة بذلك.
وال يجوز للع�ضو �أن يتغيب �أكرث من جل�ستني للمجل�س �أو ثالثة اجتماعات متتالية
للجنة� ،إال �إذا ح�صل على �إجازة �أو �إذن من رئي�س املجل�س لأ�سباب تربر ذلك� ،أو
�إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئي�س املجل�س �أو لرئي�س اللجنة يف اجلل�سة �أو
االجتماع التايل.
وال يجوز طلب الإجازة ملدة غري حمددة.
ويخطر الرئي�س املجل�س بالإجازات التي منحها للأع�ضاء يف �أول جل�سة تالية.
مادة ()191

�إذا تغيب الع�ضو عن ح�ضور جل�سات املجل�س �أو جلانه بغري �إجازة �أو �إذن� ،أو مل
يح�ضر بعد م�ضي املدة املرخ�ص له فيها ،يعترب متغي ًبا بغري �إذن وي�سقط حقه يف
املكاف�أة عن مدة الغياب.
مادة ()192

على الع�ضو الذي يطر�أ ما ي�ستوجب ان�صرافه من جل�سة املجل�س �أو جل�سات جلانه
نهائيـًا قبل ختامها �أن ي�ست�أذن يف ذلك كتابة من رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة
بح�سب الأحوال.
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مادة ()193

يعترب ع�ضو املجل�س الذي يوفد للخارج يف مهمة خا�صة للمجل�س يف �إجازة طوال
املدة املحددة لهذه املهمة.
مادة ()194

يعر�ض رئي�س اللجنة على رئي�س املجل�س �شهريـًا ،وكلما ر�أى رئي�س اللجنة �ضرورة
لذلك ،تقريرًا عن ح�ضور �أع�ضاء اللجنة وغيابهم.
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الفصل الثالث
واجبات األعضاء
مادة ()195

يجب على الع�ضو �أن يراعي االحرتام الواجب مل�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية و�أ�صول
اللياقة مع زمالئه باملجل�س ورئا�سة اجلل�سة.
مادة ()196

ال يجوز للع�ضو �أن ي�أتي �أفعاال داخل املجل�س �أو خارجه تخالف �أحكام الد�ستور �أو
القانون �أو هذه الالئحة.
مادة ()197

يحظر على الع�ضو �أن ي�سمح با�ستغالل �صفته يف احل�صول على مزايا خا�صة بدون
وجه حق.
مادة ()198

ال يجوز للع�ضو فور �إعالن انتخابه �أن يقبل التعيني يف �إحدى ال�شركات الأجنبية،
وال �أن يقبل ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة �أو جمال�س املراقبة يف �شركات
التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة� ،إال �إذا كان �أحد امل�ؤ�س�سني،
�أو مالكـًا لع�شرة يف املائة على الأقل من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة� ،أو كان قد �سبق له
�شغل ع�ضوية هذه املجال�س قبل �إعالن انتخابه.
مادة ()199

على كل ع�ضو فور �إعالن انتخابه �أن يخطر رئي�س املجل�س ببيان ع�ضويته يف ال�شركات
املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة� ،أو باملهنة احلرة التي يزاولها� ،أو �أي ن�شاط جتاري
�أو �صناعي �أو زراعي يقوم به.
وعليه �أن يخطر رئي�س املجل�س عن �أي تغيري يطر�أ خالل مدة ع�ضويته على هذه
البيانات ،وذلك خالل �شهر على الأكرث من وقت حدوثه.
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مادة ()200

على الع�ضو عند مناق�شة �أي مو�ضوع معرو�ض على املجل�س �أو مكتبه �أو على �إحدى
جلانه يتعلق مب�صلحة �شخ�صية له �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو لأحد موكليه،
�أن يخطر املجل�س �أو املكتب �أو اللجنة بذلك قبل املناق�شة.
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الفصل الرابع
اجلزاءات الربملانية
مادة ()201

مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )99من الد�ستور ،ومع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية
�أو املدنية ،يوقع على الع�ضو الذي يثبت �أنه �أخل بواجبات الع�ضوية �أو ارتكب عمال
من الأعمال املحظورة عليه �أحد اجلزاءات التالية:
�أ -التنبيه ال�شفوي.
ب -التنبيه املكتوب.
ج -اللوم.
د -احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س مدة ال تقل عن جل�ستني وال تزيد على
ع�شر جل�سات.
هـ -احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س ملدة تزيد على ع�شر جل�سات وال جتاوز
نهاية دور االنعقاد.
و �	-إ�سقاط الع�ضوية.

ومع مراعاة اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف املواد ( )65و( )66و( )67و( )68من
هذه الالئحة ،ال يجوز توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة
على الع�ضو �إال بعد �سماع �أقواله وحتقيق دفاعه ،ويعهد املجل�س بذلك �إىل جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وي�شرتط لتوقيع �أحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف
البنود (ج) و (د) و (هـ) من هذه املادة موافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س.
وي�شرتط لإ�سقاط الع�ضوية موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س ومبراعاة الإج��راءات
املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
مادة ()202

ي�سقط حق الع�ضو يف مكاف�أة الع�ضوية طوال املدة التي قرر فيها املجل�س عدم
ا�شرتاكه يف �أعماله .و�إذا كان من وقع عليه اجلزاء ال�سابق رئي�سـًا �أو نائبـًا لرئي�س
�إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن من�صبه يف اللجنة ،يف دور االنعقاد الذي
وقع خالله اجلزاء.
303

الباب السادس
انتهاء العضوية
الفصل األول
إسقاط العضوية
مادة ()203

يف حالة �إخطار رئي�س املجل�س من �إحدى اجلهات الر�سمية ب�صدور �أحكام ق�ضائية �أو
ت�صرفات �أو قرارات مما يرتتب عليه �إ�سقاط الع�ضوية طبقـًا للمادة ( )99من الد�ستور،
يحيل رئي�س املجل�س الأمر �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية خالل ثالثة �أيام من
تاريخ الإخطار ،ويبلغ املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.
وتقوم اللجنة -بعد �سماع �أق��وال الع�ضو وحتقيق دفاعه -ببحث املو�ضوع من
الناحيتني الد�ستورية والقانونية ،ف�إذا انتهت اللجنة �إىل �أن ما ثبت لديها يرتتب عليه
�إ�سقاط الع�ضوية قدمت تقري ًرا بر�أيها �إىل مكتب املجل�س لإحالته �إىل املجل�س لنظره
يف �أول جل�سة تالية ليقرر يف �ش�أنه ما يراه.
مادة ()204

يجوز لع�شرة من �أع�ضاء املجل�س على الأقل �أن يتقدموا بطلب كتابي �إىل رئي�س
املجل�س باقرتاح ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه ،وذلك لأحد الأ�سباب املبينة يف
املادة ( )99من الد�ستور ،ويجب �أن تبني يف الطلب الأ�سباب الداعية لذلك.
ويخطر رئي�س املجل�س الع�ضو كتابة ب�صورة من اقرتاح �إ�سقاط الع�ضوية عنه ،وذلك
بعد �أن يتحقق مكتب املجل�س من توافر ال�شروط ال�شكلية يف الطلب.
ويدرج طلب �إ�سقاط الع�ضوية يف جدول �أعمال �أول جل�سة للمجل�س تالية لإخطار
الع�ضو ب�صورة من الطلب ،ليقرر �إحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية.
مادة ()205

ال يجوز للجنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية البدء يف �إجراءاتها �إال بعد �إخطار الع�ضو
كتابة للح�ضور يف امليعاد الذي حتدده لذلك ،على �أال تقل املدة بني تاريخ الإخطار
وامليعاد املحدد النعقاد اللجنة عن ثالثة �أيام.
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وعلى اللجنة �أن ت�ستمع لأقوال الع�ضو و�أن حتقق �أوجه دفاعه ،ويغادر الع�ضو مقر
االجتماع عند �أخذ الأ�صوات.
و�إذا تخلف الع�ضو عن احل�ضور �أعادت اللجنة �إخطاره طبقـًا للقواعد ال�سابقة ،ف�إذا
تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول ت�ستمر اللجنة يف مبا�شرة �إجراءاتها.
وللع�ضو �أن يختار �أحد �أع�ضاء املجل�س ملعاونته يف �إبداء دفاعه �أمام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها �إىل رئي�س املجل�س بعد موافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضائها عليه خالل
�أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ �إحالته �إليها .ويعر�ض هذا التقرير على املجل�س يف
�أول جل�سة تالية ،ويجب �صدور قرار املجل�س ب�ش�أنه يف مدة ال جتاوز �أ�سبوعني من
تاريخ عر�ض التقرير عليه.
مادة ()206

يتلى تقرير اللجنة عن �إ�سقاط الع�ضوية �أم��ام املجل�س ،وي�ؤخذ ال��ر�أي عليه نداء
باال�سم ،وال ي�صدر قرار املجل�س ب�إ�سقاط الع�ضوية �إال مبوافقة ثلثي �أع�ضائه على
الأقل ،ويجوز للمجل�س �أن يقرر جعل الت�صويت �سريـّـًا.
مادة ()207

يقدم طلب �إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح املرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية وفقـًا ملا ورد
يف البند (د) من املادة ( )57من الد�ستور كتابة �إىل رئي�س املجل�س ،ويجب �أن
يرفق بالطلب بيان بقرار املجل�س و�أ�سبابه ومربرات �إزالة الأثر املانع من الرت�شيح
وامل�ستندات امل�ؤيدة له.
ويعر�ض الرئي�س الطلب على املجل�س لإحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية
لإعداد تقرير عنه للمجل�س.
وعلى اللجنة �أن ت�ستدعي من �سبق �إ�سقاط الع�ضوية عنه و�أن ت�ستمع �إىل �أقواله و�أن
حتقق �أوجه دفاعه ،ويجب �أن يت�ضمن تقريرها مناق�شة ما �أبداه من �أ�سباب و�أ�سانيد
لطلبه.
ويعر�ض التقرير على املجل�س ،ويجب �أن ي�صدر املجل�س قراره يف �ش�أنه خالل
�أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ عر�ض التقرير عليه.
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الفصل الثاين
استقالة األعضاء وخلو املكان
مادة ()208

تقدم اال�ستقالة من ع�ضوية املجل�س �إىل رئي�س املجل�س مكتوبة وخالية من �أي قيد �أو
�شرط.
ويعر�ض الرئي�س اال�ستقالة خالل ثالثة �أيام من تاريخ ورودها على مكتب املجل�س
لنظرها يف اجتماع يدعى حل�ضوره مقدم اال�ستقالة ،وتعر�ض اال�ستقالة على املجل�س
م�صحوبة بتقرير من مكتب املجل�س يف �أول جل�سة تالية.
ويجوز  -بنا ًء على اقرتاح رئي�س املجل�س �أو طلب الع�ضو  -نظر اال�ستقالة يف جل�سة
�سرية .وال تعترب اال�ستقالة مقبولة �إال من وقت موافقة املجل�س عليها ،وللع�ضو �أن
يعدل عن ا�ستقالته قبل �صدور قرار املجل�س بقبولها.
مادة ()209

�إذا انتهت ع�ضوية �أحد الأع�ضاء بالوفاة �أو باال�ستقالة �أو ب�إ�سقاط الع�ضوية ،يعلن
رئي�س املجل�س خلو مكانه يف الدائرة يف ذات اجلل�سة التي �أعلن فيها عن وفاة
الع�ضو �أو تقرر فيها انتهاء ع�ضويته ،ويخطر وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية بخلو
املكان خالل �أ�سبوع من تاريخ �إعالن ذلك باملجل�س التخاذ الإجراءات النتخاب من
يحل حمله.
و�إذا وقع اخللو لأي �سبب من الأ�سباب خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة على انتهاء الف�صل
الت�شريعي للمجل�س فال يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
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الباب السابع
شئون اجمللس
الفصل األول
احملافظة على النظام يف اجمللس
مادة ()210

املحافظة على النظام داخل املجل�س من اخت�صا�ص رئي�سه.
ويحدد الرئي�س بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�س الالزم حلفظ الأمن والنظام.
ويكون هذا احلر�س حتت �إمرة رئي�س املجل�س وم�ستقال عن كل �سلطة �أخرى.
وال يجوز لأية قوة م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه
�إال بطلب من الرئي�س .وال يجوز لغري احلر�س امل�سئول عن املحافظة على الأمن
والنظام حمل �أي نوع من ال�سالح داخل حرم املجل�س ،وي�ضع رئي�س املجل�س
النظام الذي يكفل حتقيق ذلك.
مادة ()211

ال يجوز لأحد الدخول يف حرم املجل�س �إال بت�صريح ي�صدر طبقـًا للنظام الذي
ي�ضعه مكتب املجل�س .وعلى امل�صرح لهم بالدخول �أن يتبعوا التعليمات التي ت�صدر
�إليهم من حر�س املجل�س.
مادة ()212

ال يجوز دخول قاعة اجلل�سة �أو �أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغري
�أع�ضاء املجل�س واملكلفني بالعمل فيه ومن يندبهم رئي�س جمل�س الوزراء �أو غريه من
�أع�ضاء احلكومة ملعاونتهم ،ومن ي�أذن املجل�س �أو اللجنة لهم يف احل�ضور.
مادة ()213

تخ�ص�ص �أماكن ملمثلي ال�صحف وغريها من و�سائل الإعالم ،وللجمهور ،يف �شرفات
املجل�س مل�شاهدة جل�ساته .وي�ضع رئي�س املجل�س قواعد و�إجراءات الت�صريح يف
الدخول �إىل هذه ال�شرفات.
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مادة ()214

يجب على من ي�صرح لهم يف دخول �شرفات املجل�س �أن يلزموا ال�سكون التام مدة
انعقاد اجلل�سة ،و�أن يظلوا جال�سني ،و�أال يظهروا عالمات ا�ستح�سان �أو ا�ستهجان
و�أن يراعوا التعليمات واملالحظات التي يبديها لهم املكلفون بحفظ النظام.
وللقائمني بحفظ النظام �أن يكلفوا من يقع منهم �ضو�ضاء �أو �إخالل بالنظام ممن
رخ�ص لهم يف دخول ال�شرفات مبغادرة ال�شرفة ،ف�إن مل ميتثل فللرئي�س �أن ي�أمر
حر�س املجل�س ب�إخراجه وت�سليمه للجهة املخت�صة �إذا اقت�ضى احلال.
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الفصل الثاين
ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي
مادة ()215

تدرج االعتمادات املخ�ص�صة مليزانية املجل�س رقمـًا واحدً ا يف ميزانية الدولة ،ويقر
املجل�س ميزانيته ال�سنوية يف حدود االعتماد املدرج بهذا اخل�صو�ص يف ميزانية
الدولة باالتفاق مع احلكومة .وت�صدر ميزانية املجل�س بقانون ,ملحقة بامليزانية العامة
للدولة ،وت�سري يف �ش�أنها الأحكام اخلا�صة بامليزانية العامة للدولة.
مادة ()216

بعد �صدور القانون اخلا�ص مبيزانية املجل�س ،يودع االعتماد املخ�ص�ص لها مبيزانية
الدولة يف اجلهة التي يختارها مكتب املجل�س ،وال ي�صرف من هذا االعتماد �إال ب�إذن
من رئي�س املجل�س �أو من ينوب عنه يف ذلك.
مادة ()217

ي�ضع مكتب املجل�س القواعد اخلا�صة بتنظيم ح�سابات املجل�س ،ونظام ال�صرف
واجلرد وغري ذلك من ال�شئون املالية.
مادة ()218

ت�سري يف �ش�أن االعتمادات الإ�ضافية ملجل�س النواب الأحكام املقررة يف املواد
ال�سابقة ب�ش�أن ميزانية املجل�س.
مادة ()219

تعد الأمانة العامة للمجل�س احل�ساب اخلتامي له خالل ثالثني يومـًا من انتهاء ال�سنة
املالية ،ويحيله الرئي�س �إىل مكتب املجل�س للنظر فيه قبل عر�ضه على املجل�س ملناق�شته
و�إقراره .وملكتب املجل�س �إحالة احل�ساب اخلتامي �إىل جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية
لبحثه وتقدمي تقرير عنه يعر�ض على املجل�س يف �أول جل�سة تالية.
وتتبع يف �إق��رار احل�ساب اخلتامي و�إ�صداره الإج��راءات املتبعة يف �إق��رار ميزانية
املجل�س و�إ�صدارها.
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الفصل الثالث
األمانة العامة للمجلس
مادة ()220

تكون للمجل�س �أمانة عامة ي�صدر بتنظيمها قرار من رئي�س املجل�س بعد موافقة مكتب
املجل�س ،ويت�ضمن القرار الأحكام التف�صيلية اخلا�صة بال�شئون الإدارية واملالية .و�إىل
�أن ي�صدر هذا القرار يجوز لرئي�س املجل�س �أن ي�صدر قرارات م�ؤقتة لتنظيم �شئون
الأمانة العامة.
مادة ()221

يتوىل رئي�س املجل�س الإ�شراف على الأمانة العامة ،وعلى جميع �شئون و�أعمال
املجل�س الإدارية واملالية والفنية.
مادة ()222

يكون للمجل�س �أم�ين ع��ام يعني مبر�سوم يف درج��ة وكيل وزارة .وت��ك��ون له
االخت�صا�صات وال�صالحيات املالية والإدارية املقررة يف القوانني والأنظمة لوكالء
الوزارات.
ويعد الأمني العام م�شروع جدول �أعمال اجتماعات املجل�س لإقراره من املكتب
ومن رئي�س املجل�س.
ويح�ضر جل�سات املجل�س ،كما يح�ضر جل�سات اللجان بنا ًء على طلبها ،ويكون
م�سئوال عن عمله �أمام رئي�س املجل�س.
مادة ()223

يكون لرئي�س املجل�س ال�سلطات املخولة للوزير ووزير املالية واالقت�صاد الوطني
املن�صو�ص عليها يف القوانني واللوائح ،ويكون ملكتب املجل�س االخت�صا�ص يف
امل�سائل التي يجب �أن ي�صدر بها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء ،وكذلك امل�سائل
التي تق�ضي فيها القوانني واللوائح ب�أخذ ر�أي �أو موافقة وزارة املالية واالقت�صاد
الوطني �أو ديوان اخلدمة املدنية� ،أو �أية جهة �أخرى ح�سب الأحوال.
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الباب الثامن
أحكام متنوعة
مادة ()224

حتدد لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء �أماكن خا�صة يف �صدر قاعة اجلل�سة ،ويكون
ملمثلي احلكومة �أماكن �أخرى حتدد بقرار من رئي�س املجل�س.
مادة ()225

ي�ضع مكتب املجل�س القواعد التنظيمية العامة املتعلقة بالت�سهيالت التي تقدم لأع�ضاء
املجل�س لتمكينهم من القيام مب�سئولياتهم.
مادة ()226

ي�ضع مكتب املجل�س بنا ًء على ما يقرتحه رئي�سه نظامـًا خا�صـًا بالأ�سبقية يف املرا�سم بني
�أع�ضاء املجل�س يف اجتماعاته الر�سمية ويف االجتماعات التي يعقدها �أو التي يدعو
�إليها.
ويخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء بهذا النظام.
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مادة ()50( )227

يجري بحث املو�ضوعات امل�ستعجلة قبل غريها يف املجل�س وجلانه ،وال ت�سري عليها
�أحكام املواعيد العادية املقررة يف هذه الالئحة.
وللمجل�س �أن يقرر مناق�شة املو�ضوعات امل�ستعجلة يف اجلل�سة ذاتها على �أن تقدم
اللجنة املخت�صة تقريرها �إىل املجل�س يف ذات اجلل�سة ،كما يجوز يف هذه احلالة �أن
يقرر املجل�س �أخذ الر�أي النهائي على م�شروع القانون يف ذات اجلل�سة وفقـًا للمادة
( )115من هذه الالئحة.
ً
م�ستعجل �إذا ما طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو خم�سة من �أع�ضاء
ويعترب املو�ضوع
املجل�س على الأقل �أو احلكومة.
وفيما عدا ما ن�صت عليه املادة ( )87من الد�ستور ،للمجل�س يف جميع الأحوال �أن
يقرر العدول عن اال�ستعجال و�إتباع الإجراءات العادية ،ويجب الن�ص على �صفة
اال�ستعجال يف قرار الإحالة �إىل كل من املجل�س واللجان.
وال تخل �أحكام هذه املادة ب�أي حكم خا�ص بحالة من حاالت اال�ستعجال املن�صو�ص
عليها يف الد�ستور �أو يف هذه الالئحة.
مادة ()228

على ال�صحافة وغريها من و�سائل الإعالم حتري الدقة يف نقل وتلخي�ص جل�سات
املجل�س ،ويحق لكل ع�ضو �أن يطلب من رئي�س املجل�س ت�صحيح الأخطاء بكتاب
ير�سله الرئي�س �إىل ال�صحيفة �أو و�سيلة الإع�لام التي حرفت الوقائع ،وعليها �أن
تن�شر الكتاب �أو تعلنه يف �أقرب وقت دون تعقيب .وال مينع هذا من �إقامة الدعوى
العمومية.

( )50عدلت الفقرة الثالثة من املادة وف ًقا للقانون رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم
( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد1 / 2954يوليو
2010م.
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مادة ( )228مكررا ()51

ً

يف احلاالت التي يدعى فيها املجل�س الوطني �إىل االجتماع ،يتوىل رئا�سة جل�ساته
رئي�س جمل�س النواب ،ويُعمل ب�أحكام هذه الالئحة الداخلية يف تلك اجلل�سات ،مع
مراعاة ما ن�صت عليه املادة ( )103من الد�ستور.
مادة ()229

يلغى القانون رقم ( )4ل�سنة  1974ب�ش�أن الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني.
مادة ()230

يعمل بهذا القانون من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ � 17شعبان 1423هـ
املوافق � 23أكتوبر 2002م

(� )51أ�ضيفت هذه املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد � 30 / 3067أغ�سط�س
2012م.
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مباشرة احلقوق
السياسية

قانون مباشرة احلقوق السياسية
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مرسوم بقانون رقم ( )14لسنة 2002
بشأن مباشرة احلقوق السياسية ()1

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1973ب�ش�أن �أحكام االنتخاب للمجل�س
الوطني،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء على ذلك،
ر�سمنا بالقانون الآتي:
الفصل األول
احلقوق السياسية ومباشرتها
املادة األوىل

يتمتع املواطنون  -رجاال ون�سا ًء  -مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية الآتية:

�1 .1إبداء الر�أي يف كل ا�ستفتاء يجرى طبقـًا لأحكام الد�ستور.
2 .2انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.
ويبا�شر املواطنون احلقوق �سالفة الذكر ب�أنف�سهم وذلك على النحو وبال�شروط املبينة
يف هذا القانون.

( )1املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم �( 2538أ) 10 /يوليو 2002م.
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املادة الثانية ()2

ي�شرتط يف كل مواطن ملبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ما
يلي:
�1 .1أن يكون قد بلغ من العمر ع�شرين �سنة كاملة يوم اال�ستفتاء �أو االنتخاب.
�2 .2أن يكون كامل الأهلية.
�3 .3أن يكون مقي ًما �إقامة عادية يف الدائرة االنتخابية طب ًقا ملا هو ثابت يف بطاقته
ال�سكانية ،ويف حالة �إقامته يف اخلارج يكون �آخر حمل �إقامة له يف مملكة البحرين
هو دائرته االنتخابية ،ف�إن مل يكن له حمل �إقامة يف اململكة فيعتد يف هذه احلالة
مبحل �إقامة عائلته.
املادة الثالثة ()3

يحرم من مبا�شرة حق االنتخاب:

1 .1املحكوم عليه بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة حتى يُر َّد �إليه
اعتباره.
2 .2املحكوم عليه باحلب�س يف �إحدى اجلرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ،وذلك ما مل يكن احلكم موقو ًفا تنفيذه �أو كان املحكوم عليه قد ُر َّد �إليه
اعتباره.
وينع من الرت�شيح ملجل�س النواب كل من:
ُ
1 .1املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى و�إن �صدر ب�ش�أنه عفو خا�ص عن العقوبة �أو ُر َّد
�إليه اعتباره.
2 .2املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم العمدية ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر حتى
و�إن �صدر ب�ش�أنه عفو خا�ص عن العقوبة ،وذلك ملدة ع�شر �سنوات تبد�أ من اليوم
التايل لتاريخ تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها �أو من التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم
نهائ ًيا �إذا كان م�شموال بوقف التنفيذ.
( )3-2عدلت املادتان وف ًقا للقانون رقم ( )36ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002
ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2002املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد
رقم � 2 / 2750أغ�سط�س 2006م.
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املادة الرابعة()4

تتوىل النيابة العامة �إبالغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يرتتب عليها احلرمان
من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وذلك خالل خم�سة ع�شر يو ًما من التاريخ الذي
ي�صبح فيه احلكم نهائ ًيا.
املادة اخلامسة

ي�سري يف �ش�أن منت�سبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�س الوطني فيما
يتعلق مببا�شرة حق االنتخاب ما تن�ص عليه القوانني والأنظمة والتعليمات اخلا�صة
بخدمتهم يف هذا ال�ش�أن.

( )4عدلت املادة وف ًقا للقانون رقم ( )36ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�ش�أن
مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2002املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم
� 2 / 2750أغ�سط�س 2006م.
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الفصل الثاين
جداول الناخبني
املادة السادسة

يقيد يف جداول الناخبني كل مواطن له حق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية.
املادة السابعة

ت�شكل يف كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية جلنة ت�سمى
«جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب» تتكون من رئي�س من اجلهاز
الق�ضائي �أو القانوين يف اململكة وع�ضوين يتوىل �أحدهما �أمانة ال�سر.
وتتوىل هذه اللجنة القيام ب�إعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها
و�إعداد ك�شوف املر�شحني ،والنظر يف الطلبات واالعرتا�ضات املتعلقة ب�أي �إجراء �أو
قرار ي�صدر عنها ،وبوجه عام تخت�ص بالإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء �أو انتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب يف نطاق اخت�صا�صها.
املادة الثامنة ()5

يتم �إعداد جداول الناخبني للدوائر االنتخابية وف ًقا للقواعد الآتية:
�1 .1أن تكون اجل��داول برتتيب حروف الهجاء من واقع ال�سجالت وامل�ستندات
الر�سمية ،وذلك بالتن�سيق مع �إدارة ال�سجل ال�سكاين باجلهاز املركزي للإح�صاء.
�2 .2أن ت�شمل اجلداول على �أ�سماء الناخبني ممن تتوافر فيهم ال�شروط املن�صو�ص
عليها يف امل��ادة الثانية من هذا القانون ويراعى يف ذلك امل�شاركة �ساب ًقا يف
العملية االنتخابية من واقع ال�سجالت ،على �أال يكون الناخب حمرو ًما �أو معف ًيا
من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وقت �إع��داد اجل��داول �أو خالل املدة املحددة
لت�صحيحها.
ويكون القيد ً
�شامل ا�سم الناخب ورقمه ال�شخ�صي وحمل اقامته العادية.
( )5عدل البند ( )2من املادة الثامنة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )57ل�سنة 2014م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم
بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002م ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3175
� 22 /سبتمرب 2014م.
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�3 .3أن ت�شتمل اجلداول على �أ�سماء الناخبني ممن تتوافر فيهم ال�شروط املن�صو�ص
عليها يف املادة الثانية من هذا القانون على �أال يكون الناخب حمرو ًما �أو معف ًيا
من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وقت �إعداد الك�شوف �أو خالل املدة املحددة
لت�صحيح اجلداول.
ويكون القيد �شامال ا�سم الناخب وحمل �إقامته العادية.
�4 .4إعداد اجلداول لكل دائرة من ن�سختني يوقع عليهما رئي�س اللجنة املن�صو�ص
عليها يف املادة ال�سابقة و�أمني ال�سر بها ،وحتتفظ اللجنة بن�سخة ،وت�سلم الثانية
�إىل وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية.
5 .5تعر�ض ملدة �سبعة �أيام يف كل دائرة انتخابية �أ�سماء الناخبني بها يف املقار والأماكن
العامة التي يحددها وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية وذلك قبل خم�سة و�أربعني
يو ًما على الأقل من امليعاد املحدد لإجراء االنتخاب.
املادة التاسعة

املوطن االنتخابي هو اجلهة التي يقيم فيها ال�شخ�ص عادة� ،أو التي كان يقيم فيها هو
�أو عائلته �إذا كان مقي ًما يف اخلارج.
املادة العاشرة

ال يجوز �أن يقيد الناخب يف �أكرث من دائرة انتخابية واحدة.
املادة احلادية عشرة

ال يجوز �إدخ��ال �أي تعديل على ج��داول الناخبني بعد الدعوة �إىل اال�ستفتاء �أو
االنتخاب� ،إال فيما يتعلق بت�صحيح يف اجل��داول ،تنفيذ ً ا للقرارات والأحكام
ال�صادرة يف الطعون اخلا�صة بالقيد فيها� ،أو بنا ًء على الإبالغات ب�صدور �أحكام �أو
قرارات نهائية ت�ؤدي �إىل احلرمان من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية.
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املادة الثانية عشرة

لكل من مل يدرج ا�سمه يف جدول الناخبني �أو حدث خط�أ يف البيانات اخلا�صة بقيده فيها
�أن يطلب من جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب املن�صو�ص عليها يف املادة
ال�سابعة من هذا القانون قيد ا�سمه �أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بقيده ،ولكل من زالت عنه
املوانع بعد حترير اجلدول� ،أن يطلب �إدراج ا�سمه �أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بالقيد.
ولكل ناخب �أدرج ا�سمه يف �أحد جداول الناخبني� ،أن يطلب �إدراج ا�سم من �أهمل
�إدراج ا�سمه بغري وجه حق� ،أو حذف ا�سم من �أدرج بغري حق� ،أو ت�صحيح البيانات
اخلا�صة بالقيد ،وذلك بالن�سبة جلدول الدائرة االنتخابية املدرج ا�سم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد �أو الت�صحيح خالل مدة عر�ض اجلداول.
وت�صدر اللجنة قرا ًرا يف الطلب خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه �إليها ،ويعترب عدم
�إ�صدار القرار يف هذه املدة قرا ًرا �ضمن ًيا بالرف�ض ،ويف حالة �صدور قرار برف�ض
الطلب يكون ل�صاحب ال�ش�أن حق الطعن يف هذا القرار �أمام حمكمة اال�ستئناف
العليا املدنية يف موعد �أق�صاه ثالثة �أيام من تاريخ �صدوره ،وتف�صل املحكمة يف تلك
الطعون خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إقامة الدعوى بحكم نهائي غري قابل للطعن.
املادة الثالثة عشرة

تعدل جداول الناخبني ب�صفة نهائية وف ًقا للأحكام �أو القرارات النهائية ال�صادرة
مبقت�ضى املادة ال�سابقة ،وتعترب هذه اجل��داول النهائية حجة وقت مبا�شرة �أي من
احلقوق ال�سيا�سية.
وحتفظ ن�سخة منها فور �صريورتها نهائية لدى وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية متهيدً ا
لإيداعها بالأمانة العامة ملجل�س النواب.
املادة الرابعة عشرة

ت�شكل اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون يف كل مرة قبل
انتهاء مدة جمل�س النواب بوقت كاف.
وت�سري يف �ش�أن ت�شكيل هذه اللجان و�إجراءات �أعمالها والقرارات ال�صادرة عنها
الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة.
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الفصل الثالث
تنظيم عمليتي االستفتاء واالنتخاب
املادة اخلامسة عشرة

يحدد ميعاد االنتخابات العامة ملجل�س النواب ب�أمر ملكي ،ويكون �إ�صدار الأمر قبل
التاريخ املحدد لإجراء االنتخابات بخم�سة و�أربعني يو ًما على الأقل.
ويحدد ميعاد االنتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية،
ويكون �إ�صدار القرار قبل التاريخ املحدد لإجراء االنتخابات بثالثني يو ًما على الأقل.
ويجب �أن يت�ضمن الأمر �أو القرار تاريخ فتح باب الرت�شيح وتاريخ قفله.

ويف �أحوال اال�ستفتاء يجب �أن يحدد الأمر امللكي مو�ضوع اال�ستفتاء والتاريخ
املعني له.
املادة السادسة عشرة

يعلن الأمر امللكي �أو القرار الوزاري بدعوة الناخبني �إىل اال�ستفتاء �أو االنتخاب
بن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
املادة السابعة عشرة

تق�سم مملكة البحرين يف تطبيق �أحكام هذا القانون �إىل عدد من املناطق االنتخابية
ت�شتمل كل منها على عدد من الدوائر االنتخابية .وينتخب عن كل دائرة انتخابية
ع�ضو واحد.
وي�صدر مر�سوم بتحديد املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها ،وعدد اللجان
الفرعية الالزمة ملبا�شرة عمليتي االقرتاع والفرز.
وت�شكل كل من اللجان امل�شار �إليها من رئي�س يختار من بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي
�أو القانونيني العاملني يف وزارات الدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وع�ضوين
يتوىل �أحدهما �أمانة �سر اللجنة .وي�صدر بتعيني ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان وحتديد
مقارها قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية.
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ويحدد هذا القرار من يحل حمل الرئي�س عند غيابه �أو قيام مانع مينعه من العمل ،ممن
تتوافر فيه �شروط الرئي�س.
ويعاون هذه اللجان عدد من املوظفني يعينهم املدير التنفيذي لالنتخابات ح�سب
احتياجات كل جلنة.
ولكل مر�شح �أن يختار ناخ ًبا من املقيدين يف جدول انتخاب الدائرة املر�شح فيها
وكيال له لدى اللجنة الفرعية .وعلى املر�شح �أن يقدم ا�سم وكيله املذكور �إىل وزارة
العدل وال�شئون الإ�سالمية قبل موعد االنتخاب ب�سبعة �أيام على الأقل.
املادة الثامنة عشرة

ير�أ�س وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية جلنة عليا للإ�شراف العام على �سالمة اال�ستفتاء
وانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف �أنحاء اململكة والبت يف جميع الأمور التي
تعر�ضها عليها اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون ،وت�شمل
اللجنة العليا يف ع�ضويتها عد ًدا كاف ًيا من الق�ضاة وامل�ست�شارين ي�صدر بت�سميتهم قرار
من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية.
ويعاون اللجنة العليا ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الذي يتوىل القيام ب�أعمال التح�ضري
والإعداد لال�ستفتاء واالنتخاب والرت�شيح والإ�شراف على جميع الأعمال التقنية
الالزمة لذلك.
املادة التاسعة عشرة

حفظ النظام يف مقار اللجان املن�صو�ص عليها يف هذا القانون منوط برئي�س اللجنة،
وله �أن ي�ستعني بقوات الأمن العام .وال يجوز له�ؤالء دخول قاعات اللجان امل�شار
�إليها �إال بنا ًء على طلب رئي�س اللجنة.
ويجوز للمر�شحني �أو وكالئهم دخول قاعات اللجان الفرعية.
املادة العشرون

يتوىل �أمني �سر اللجنة حترير املحا�ضر وتدوين قرارات اللجنة .وتوقع هذه املحا�ضر
من رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر بها.
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املادة احلادية والعشرون ()6

�صباحا �إىل ال�ساعة الثامنة
ت�ستمر عملية اال�ستفتاء �أو االنتخاب من ال�ساعة الثامنة
ً
م�سا ًء .ومع ذلك �إذا تبني وجود ناخبني يف مقر اللجنة الفرعية مل يعطوا �أ�صواتهم
ويرغبون يف �إعطائها ي�ستمر الت�صويت بالن�سبة �إليهم دون غريهم ،و�إذا �أعطى
جميع الناخبني املقيدين يف اجلدول �أ�صواتهم قبل انتهاء الوقت املقرر لال�ستفتاء �أو
االنتخاب �أعلن الرئي�س انتهاء عملية الت�صويت بعد �إعطاء الناخب الأخري �صوته.
املادة الثانية والعشرون ()7

على كل ناخب �أن يقدم �إىل اللجنة الفرعية عند االدالء ب�صوته ما يثبت �شخ�صيته
بتقدمي جواز ال�سفر �أو �أي م�ستند ر�سمي معتمد.
وي�ؤ�شر يف جدول الناخبني يدويًا او �إلكرتون ًيا مبا يفيد ادالء الناخب ب�صوته� ،أو اية
و�سيلة اخرى تفيد االدالء ب�صوته يقرها رئي�س اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة
الثامنة ع�شرة من هذا القانون.
املادة الثالثة والعشرون

يجرى اال�ستفتاء واالنتخاب باالقرتاع العام ال�سري املبا�شر ،ويكون �إبداء الر�أي يف
اال�ستفتاء �أو االنتخاب بالت�أ�شري على البطاقة املعدة لذلك ،ويف املكان املخ�ص�ص
لالقرتاع.
وال يجوز للناخب �أن يديل بر�أيه �أكرث من مرة يف اال�ستفتاء �أو االنتخاب الواحد.
ويُبدي من ال يعرف القراءة �أو الكتابة من الناخبني �أو من كان من املكفوفني �أو من
غريهم من ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين ال ي�ستطيعون ب�أنف�سهم �أن يثبتوا �آراءهم
على ورقة اال�ستفتاء �أو االنتخاب ،ر�أيه �شفاهة ،ويثبت رئي�س اللجنة بح�ضور �أحد
ع�ضويها ر�أي الناخب يف البطاقة املعدة لذلك ،ويتم و�ضعها يف ال�صندوق.
( )6عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2002بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 9 / 2551أكتوبر 2002م.
( )7عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )57ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 22 / 3175سبتمرب 2014م.
324

مباشرة احلقوق السياسية

املادة الرابعة والعشرون

بعد انتهاء الوقت املحدد لال�ستفتاء �أو االنتخاب يعلن رئي�س كل جلنة فرعية انتهاء
عملية الت�صويت بعد الت�أكد من �إدالء جميع الناخبني املوجودين يف مقر اللجنة
ب�أ�صواتهم حتى ذلك الوقت ،ويتم �إثبات ذلك يف حم�ضر يوقع عليه رئي�س اللجنة
و�أمني ال�سر بها ،لتبد�أ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأ�صوات.
ويجوز لكل مر�شح �أو وكيله لدى اللجنة �أن يح�ضر عملية الفرز فيما عدا مداوالت
اللجنة.
املادة اخلامسة والعشرون

لكل مواطن مقيد يف �أحد جداول االنتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين �أن يُبدي
ر�أيه يف اال�ستفتاء واالنتخاب بالطريقة العادية �أو بالو�سائل االلكرتونية ،وذلك وف ًقا
للإجراءات التي ي�صدر بها قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية.
املادة السادسة والعشرون

تعترب باطلة جميع الأ�صوات املعلقة على �شرط� ،أو التي تعطى لعدد �أكرث من العدد
املطلوب انتخابه� ،أو املثبتة على غري البطاقة املعدة لذلك� ،أو التي حتمل �أية عالمة
ت�شري �إىل �شخ�صية الناخب �أو تدل عليه.
املادة السابعة والعشرون

تف�صل اللجنة الفرعية يف جميع امل�سائل التي تتعلق بعملية اال�ستفتاء �أو االنتخاب،
ويف �صحة �أو بطالن �إدالء �أي ناخب ل�صوته.
وتكون مداوالت اللجنة �سرية ال يح�ضرها �سوى رئي�س اللجنة وع�ضويها ،وت�صدر
القرارات بالأغلبية املطلقة.
وتدون القرارات يف حم�ضر اللجنة ،وتكون م�سببة ،ويوقع عليها رئي�س اللجنة
ّ
و�أمني ال�سر بها.
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املادة الثامنة والعشرون()8

يعلن رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون يف كل منطقة
انتخابية نتيجة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف جميع الدوائر االنتخابية التابعة
ملنطقته وعدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته وذلك بعد و�صول
جميع حما�ضر جلان االق�تراع والفرز والأوراق االنتخابية من خمتلف اللجان
الفرعية يف املنطقة وتر�سل ن�سخة من هذه النتيجة مع جميع املحا�ضر والأوراق
االنتخابية �إىل اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة من هذا القانون
التي تتوىل الإعالن النهائي للنتيجة العامة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب و�إخطار
الفائزين بالع�ضوية.
وت�سلم الأمانة العامة ملجل�س النواب عقب �إعالن نتيجة االنتخاب كل ع�ضو من
الأع�ضاء الفائزين �شهادة بع�ضويته يف جمل�س النواب.
املادة التاسعة والعشرون

يعلن رئي�س اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة نتيجة اال�ستفتاء
وذلك بعد ا�ستالمه جلميع حما�ضر اللجان الفرعية.

( )8عدلت املادة وف ًقا للمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2002بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 2006ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم � 9 / 2551أكتوبر 2002م.
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الفصل الرابع
جرائم االستفتاء واالنتخاب
املادة الثالثون

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ �شد ين عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر ،يعا َقب
باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب �إحدى هاتني
العقوبتني كل من
ارتكب فع ًال من الأفعال الآتية:
�1 .1أورد بياناً كاذباً وهو عا ٌ
مل بذلك يف �أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبني،
�أو تع َّمد ب�أية و�سيلة �أخرى �إدخال ا �سم فيه �أو حذف ا �سم منه خالفاً لأحكام هذا
القانون.
�شوه �أو �أخفى �أو �أتلف �أو �سرق جدول الناخبني �أو ورقة
َّ 2 .2
زور �أو ح َّرف �أو َّ
تر�شيح �أو ورقة اقرتاع �أو �أية وثيقة �أخرى تتعلق بعمليات اال�ستفتاء �أو االنتخاب
بق�صد تغيري النتيجة.
�3 .3أعطى �صوته يف اال �ستفتاء �أو االنتخاب وهو يعلم �أنه ال حق له يف ذلك� ،أو �أنه
فقد ال�شروط املطلوبة ال�ستعمال احلق فيهما بعد �أن �أ�صبحت اجلداول نهائية.
َ
َّ �4 .4
أخل بحرية اال�ستفتاء �أو االنتخاب �أو بنظام �إجراء اتهما با�ستعمال القوة �أو
التهديد �أو الت�شوي�ش �أو باال �شرتاك يف التجمهر �أو املظاهرات.
5 .5ا�ستعمل حقه يف اال�ستفتاء �أو االنتخاب �أكرث من مرة واحدة يف يوم االقرتاع
�أو انتحل �شخ�صية غريه.
�6 .6أهان �أية جلنة من اللجان املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو �أحد �أع�ضائها �أثناء
ت�أدية �أعمالها.
7 .7ن�شر �أو �أذاع �أقوا ًال كاذبة عن مو�ضوع اال�ستفتاء �أو االنتخاب �أو عن �سلوك �أحد
املر�شحني �أو عن �أخالقه بق�صد الت�أثري يف نتيجة اال�ستفتاء �أو االنتخاب.
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املادة احلادية والثالثون

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر،
يعا َقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال جتاوز ثالثة �آالف دينار
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام له ات�صال بعملية اال�ستفتاء �أو االنتخاب
ارتكب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة.
املادة الثانية والثالثون

ال يجوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني.
املادة الثالثة والثالثون

يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بالعقوبة املن�صو�ص
عليها للجرمية التامة.
املادة الرابعة والثالثون

تنق�ضي الدعوى اجلنائية وال ت�سمع الدعوى املدنية يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون مب�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �إعالن نتيجة اال�ستفتاء �أو االنتخاب� ،أو من
تاريخ �آخر �إجراء ق�ضائي يف �ش�أنها.
املادة اخلامسة والثالثون

املخولة مل�أموري
يكون لر�ؤ�ساء اللجان املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ال�سلطة ّ
ال�ضبط الق�ضائي فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب يف مقار اللجان �أو ي�شرع يف
ارتكابها يف هذه املقار.
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الفصل الخامس

أحكام ختامية
املادة السادسة والثالثون

يُلغى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1973ب�ش�أن �أحكام االنتخاب للمجل�س
الوطني ،كما يُلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
املادة السابعة والثالثون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل
به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ  22ربيع الآخر 1423هـ
املوافق  3يوليو 2002م
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معاشات ومكافآت
التقاعد

قانون رقم ( )32لسنة 2009
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

قانون رقم ( )32لسنة )1( 2009

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
احلكومة ،وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و �أفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1991ب�إن�شاء �صندوق التقاعد ل�ضباط و �أفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة ،2001
املعدل بالقانون رقم ( )38ل�سنة ،2006
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب،
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة ،2002
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه،
وقد �صدقنا عليه و �أ�صدرناه:

( )1من�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد  2 - 2902يوليو  2009م.
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املادة األوىل

ت�سري �أحكام هذا القانون على �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب اعتبا ًرا من الف�صل
الت�شريعي الأول ،وعلى �أع�ضاء املجال�س البلدية اعتبا ًرا من �أول اجتماع لكل جمل�س
بلدي بعد انتخاب املجال�س البلدية �سنة . 2002
املادة الثانية

ين�ش�أ �صندوق للتقاعد ينظم معا�شات ومكاف�آت التقاعد يف حاالت ال�شيخوخة
والعجز والوفاة و�إ�صابات العمل لأع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س
البلدية ،وتتوىل الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي �إداراته.
املادة الثالثة

يلتزم ع�ضو جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب واملجل�س البلدي اخلا�ضع لأحكام
هذا القانون ،اعتبا ًرا من تاريخ العمل به ،ب�سداد ا�شرتاك تقاعدي �شهري بن�سبة
( )%10من املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له .وتلتزم احلكومة ب�سداد ا�شرتاك تقاعدي
�شهري بن�سبة ( )% 20وا�شرتاك ت�أمني �إ�صابات عمل �شهريًا بن�سبة ( ،)%3وذلك من
املكاف�أة ال�شهرية لأع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية.
تتكون موارد ال�صندوق مما ي�أتي:

المادة الرابعة

- 1اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها باملادة الثالثة من هذا القانون.
- 2ما تتحمله احلكومة من تكلفة القيمة الر�أ�سمالية الإكتوارية احلالية لفروق
اال�شرتاكات بني مدة اخلدمة الفعلية ومدة اخلدمة االعتبارية املح�سوبة يف
التقاعد وجمموع اال�شرتاكات غري امل�سددة قبل �سريان �أحكام هذا القانون
بالن�سبة لأع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية.
- 3ح�صيلة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
�- 4أية موارد مالية �أخرى تخ�ص�صها احلكومة لل�صندوق.
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املادة اخلامسة

يجوز تعديل ن�سبة اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها يف املادة الثالثة من هذا القانون
بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تقرير يعده خبري �إكتواري ،وتو�صية جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي.
املادة السادسة

ي�ستحق رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب ً
معا�شا تقاعديًا يعادل املعا�ش
التقاعدي للوزير.

املادة السابعة

ي�ستحق ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو املجل�س البلدي الذي يق�ضي
يف الع�ضوية �أربع �سنوات كاملة ً
معا�شا تقاعديًا بواقع ( )% 50من مكاف�أته ال�شهرية
يحت�سب على �أ�سا�س افرتا�ض مدة خدمة اعتبارية قدرها (� )25سنة ،وي�ضاف �إىل
معا�شه ن�سبة ( )% 7,5من مكاف�أته ال�شهرية عن كل �سنة من ال�سنوات التي يق�ضيها
الع�ضو بعد ذلك يف ع�ضوية املجل�س وبحد �أق�صى � 4سنوات ،وذلك بالإ�ضافة
�إىل املعا�ش امل�ستحق له عن مدة خدمته يف غري ع�ضوية املجل�س ب�شرط �أال يتجاوز
املعا�شني �أربعة �آالف ( )4000دينار بحريني.
املادة الثامنة

يف حالة عدم ا�ستحقاق ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو املجل�س البلدي
ً
معا�شا تقاعديًا طب ًقا لن�ص املادة ال�سابعة من هذا القانون مينح مكاف�أة تقاعد بواقع
( )%15من �آخر مكاف�أة �شهرية كان يح�صل عليها خالل مدة ع�ضويته ،وذلك عن كل
�سنة من �سنوات الع�ضوية.
املادة التاسعة

لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو املجل�س البلدي الذي يق�ضي يف
ع�ضوية املجل�س �أقل من �سنة� ،أن ي�سرتد اال�شرتاكات التي دفعها خالل هذه املدة،
وي�شطب من نظام التقاعد.
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املادة العاشرة

يف حالة العجز الكلي �أو الوفاة �أثناء مدة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى �أو جمل�س
النواب �أو املجل�س البلدي ي�صرف للع�ضو �أو للم�ستحقني عنه معا�ش بواقع ()% 40
من املكاف�أة ال�شهرية �أو املعا�ش امل�ستحق له �أيهما �أكرب.
املادة احلادية عشرة

تزاد معا�شات ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو املجل�س البلدي �أو
امل�ستحقني عنهم بن�سبة (� )%3سنويًا مع مراعاة احلد الأعلى للمعا�ش املن�صو�ص عليه
يف املادة ال�سابعة من هذا القانون.
املادة الثانية عشر

مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف هذا القانون ،ت�سري ب�ش�أن ع�ضو جمل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو املجل�س البلدي املواد ( )22و( )24و( )25و()26
و( )27و( )28و( )29و( )30و( )31و( )32و( )33و( )34و( )35و()36
و( )37والف�صل التا�سع من القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات
ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة.
املادة الثالثة عشر

تتكفل امليزانية العامة للدولة بتغطية �أي عجز مايل يطر�أ على ال�صندوق امل�شار �إليه
باملادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق �أحكام هذا القانون .
املادة الرابعة عشرة

ي�صدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
املادة اخلامسة عشرة

يلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
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املادة السادسة عشرة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل
به �إعتبا ًرا من �أول ال�شهر التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 7 :رجب  1430هـ
املوافق 30 :يونيو  2009م
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خمصصات اجمللسني

مرسوم رقم ( )98لسنة 2011
بتحديد خمصصات رئيس ونائبي وأعضاء
كل من جملسي الشورى والنواب

مرسوم رقم ( )98لسنة 2011
بتحديد خمصصات رئيس ونائبي وأعضاء
كل من جملسي الشورى والنواب

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب،
وتعديالته ,وعلى الأخ�ص املادة ( )42مكر ًرا منه،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2009بتحديد مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه
والوزراء ومن ي�شغل وظيفة بدرجة وزير،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�سمنا بالآتي:
املادة األوىل

ُينح كل من رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س ال��ن��واب ذات العالوات
واملخ�ص�صات و�سائر املزايا املالية املقررة للوزراء وبذات �ضوابط منحها.
املادة الثانية

ُينح كل من نائبي رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبي رئي�س جمل�س النواب و�أع�ضاء
املجل�سني عالوة متثيل قدرها (� )1200ألف ومائتا دينار بحريني �شهريًا ،وعالوة
اجتماعية قدرها ( )300ثالثمائة دينار بحريني �شهريًا.

وتعترب هاتان العالوتان جز ًءا من املكاف�أة ال�شهرية.
املادة الثالثة

ُينح كل من نائبي رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبي رئي�س جمل�س النواب و�أع�ضاء
املجل�سني عالوة �سيارة قدرها (� )750سبعمائة وخم�سون دينا ًرا بحرين ًيا �شهريًا.
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املادة الرابعة ()1

يف حالة ال�سفر لتمثيل مملكة البحرين يف امل�ؤمترات الربملانية الدولية �أو للقيام مبهام
برملانية ي�ستحق �أي من نائبي رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبي رئي�س جمل�س النواب
و�أع�ضاء املجل�سني املوفدين خم�ص�صات املبتعثني التي يحددها نظام ي�صدر من
مكتبي جمل�سي ال�شورى والنواب جمتمعني ،على �أال يقل بدل ال�سفر عن ()140
دينار يوم ًيا وال يتجاوز ( )200دينار يوم ًيا وذلك يف حالة عدم توفر �سكن .و�أال يقل
عن ( )80دينار يوم ًيا وال يتجاوز ( )120دينار يوم ًيا يف حالة توفر �سكن.
ومع ذلك يجوز جتاوز احلد الأق�صى امل�شار �إليه ومبا ال يزيد على ن�سبة ( )%20منه
وذلك يف احلاالت التي تتطلب ذلك فعل ًيا وعلى مكتب كل جمل�س �أن يقدم مربرات
ال�صرف يف هذه احلالة.
على �أن تتم مراعاة تكلفة املناطق عند احت�ساب البدالت اليومية.
املادة اخلامسة

يُلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم.

املادة السادسة

يُعمل ب�أحكام هذا املر�سوم اعتبا ًرا من �أول ال�شهر التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ11 :ذي القعدة 1432هـ
املوافق� 9 :أكتوبر 2011م

( )1عدلت املادة وفقًا للمر�سوم رقم ( )122ل�سنة  2011بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )98ل�سنة  2011بتحديد
خم�ص�صات رئي�س ونائبي و�أع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى والنواب ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3032
 29 /دي�سمرب 2011م.
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مصطلحات قانونية وبرملانية

حرف (أ)
إبداء الرأي:

الت�صويت باملوافقة �أو الرف�ض �أو االمتناع ب�ش�أن �أي مو�ضوع يطرح على املجل�س
لأخذ �آراء الأع�ضاء احلا�ضرين فيه.
اتفاقية تعاون:

ال�صيغة القانونية اللتقاء �إرادات لتنظيم عالقة تعاون يف جمال حمدد بني طرفني �أو
�أكرث ،وقد تعقد بني �أطراف حملية �أو دولية.
اتفاقية دولية موقعة باألحرف األوىل:

اتفاقية �أولية بني طرفني تتم املوافقة املبدئية على بنودها ،وي�ؤ�شر عليها الطرفان بت�أ�شرية
حمددة تعترب مبثابة توقيع غري ملزم للأطراف ،حيث يرتك املجال �أمام ال�سلطات
املخت�صة يف الأ�شخا�ص الدولية �أطراف االتفاقية لدرا�ستها و�إبداء وجهات النظر
حولها ،ومن ثم الت�صديق عليها وف ًقا ملا تقرره املادة  37من الد�ستور.
اتفاقية قرض عام:

اقرتا�ض الدولة ملبلغ من املال من املواطنني �أو الهيئات العامة واخلا�صة مبوجب قانون
يحدد مبلغ القر�ض و�شروط احل�صول عليه وطريقة �سداده .ويجوز �أن تقدم الدولة
قر�ضا �أو �أن تكفل ً
ً
قر�ضا بقانون يف حدود االعتمادات املقررة لهذا الغر�ض يف قانون
امليزانية العامـة ،كما يجوز للهيئات املحلية من بلديات وم�ؤ�س�سات عامة �أن تـُقر�ض
�أو تقرت�ض �أو تكفل ً
قر�ضا وف ًقا للقوانني اخلا�صة بها.
اجتماع بقوة الدستور:

هو اجتماع ال�سلطة الت�شريعية بغرفتيها ،ح�سب الأحوال ،وذلك يف احلاالت التي
ن�ص عليها الد�ستور ،وهي:
	اجتماع املجل�س الوطني عند �إعالن احلرب الدفاعيـة وف ًقا للمادة �/36أ من
الد�ستور.
	اجتماع جمل�س النواب �إذا حل املجل�س ومل جتر االنتخابات النيابية خالل �أربعة
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�أ�شهر من حله على الأكرث وف ًقا للمادة �/64أ من الد�ستور.
	اجتماع املجل�س الوطني يف بداية دور االنعقاد ال�سنوي يف ال�سبت الثاين من
بداية �أكتوبر �إذا مل يدع لالجتماع ب�أمر ملكي قبل هذا املوعد.
	اجتماع املجل�س الوطني حال اختالف جمل�سي ال�شورى والنواب حول �أي
م�شروع قانون مرتني.
	اجتماع املجل�س الوطني مبوجب املادة (�/120أ) من الد�ستور.
اجتماع اجمللس الوطني:

هو االجتماع الذي ي�ضم �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،وينعقد
بح�ضور �أغلبية كل من املجل�سني على حدة ،ما مل ين�ص الد�ستور على خالف ذلك.

اجتماع مشرتك للجان:

تنعقد اجتماعات م�شرتكة للجان املجل�س �إذا كان املو�ضوع املطروح للدرا�سة مما
تخت�ص به �أكرث من جلنة ،بنا ًء على قرار املجل�س� ،أو باتفاق اللجان بعد موافقة رئي�س
املجل�س .وتكون رئا�سة هذا االجتماع لأكرب ر�ؤ�ساء اللجان امل�شرتكة يف االجتماع
�سنًا� ،أو لأحد نائبي الرئي�س ،ويجب ل�صحة هذا االجتماع ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل
جلنة على حدة على الأقل ،وت�صدر قراراته مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.
اإلجماع:

ت�صويت جميع احلا�ضرين باملوافقة �أو الرف�ض على املو�ضوع املعرو�ض لأخذ الر�أي
عليه.
إحالة املوضوع إىل اللجنة:

قرار املجل�س� ،أو رئي�س املجل�س يف حالة اال�ستعجال ،بتحويل مو�ضوع معني �إىل
اللجنة املخت�صة لدرا�سته وتقدمي تقرير ب�ش�أنه �إىل املجل�س يت�ضمن تو�صيات اللجنة.
احتكار:

�أن تعهد الدولة �إىل جهة معينة دون غريها ،فر ًدا كان �أم �شركة ،وطن ًيا �أم �أجنب ًيا،
وذلك مبمار�سة ن�شاط معني ال يناف�سها فيه �أحد ،وذلك ال يكون �إال بقانون ولزمن
حمدد وف ًقا للمادة  /117ب من الد�ستور.
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استئناف اجللسة:

عودة الت�آم املجل�س ملتابعة مناق�شة املواد املدرجة على جدول �أعماله يف اجلل�سة
العامة بعد رفع اجلل�سة �أو وقفها م�ؤقتـًا لأي �سبب من الأ�سباب.
االستجواب:

هو حق خم�سة من �أع�ضاء جمل�س النواب على الأقل يف حما�سبة �أحد الوزراء عن
ممار�سته ملهامه يف �ش�ؤون وزارته .وال جتري املناق�شة يف اال�ستجواب �إال بعد ثمانية
�أيام على الأقل من يوم تقدميه ما مل يوافق الوزير على تعجيل هذه املناق�شة .ويجوز
�أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح الثقة بالوزير على جمل�س النواب وف ًقا لأحكام
املادة  66من الد�ستور.
االستفتاء العام:

هو �أخذ ر�أي ال�شعب مبا�شرة يف القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد،
وللملك وحده حق ا�ستفتاء ال�شعب فيها ،ويعترب مو�ضوع اال�ستفتاء مواف ًقا عليه �إذا
�أقرته �أغلبية من �أدلوا ب�أ�صواتهم ،وتكون نتيجة اال�ستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ
�إعالنها ،وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
استقالة عضو السلطة التشريعية:

هي رغبة ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب الكتابية لرئي�س املجل�س الذي
هو ع�ضو فيه يف �إعفائه من ع�ضوية املجل�س ،والتوقف عن ممار�سة مهامه كع�ضو يف
ال�سلطة الت�شريعية قبل انتهاء مدة ع�ضويته فيها ،ويكون امللك� ،أو جمل�س النواب
بح�سب الأحوال هي اجلهة التي تقبل اال�ستقالة.
استقالة الوزارة:

تقدمي رئي�س جمل�س ال��وزراء طلبـًا للملك ب�إعفاء احلكومة من القيام بواجباتها
الد�ستورية والقانونية؛ وذلك لت�شكيل حكومة جديدة� ،أو لتنحي رئي�س جمل�س
الوزراء عن من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب ،على �أن ت�ستمر احلكومة يف ت�صريف
العاجل من ال�ش�ؤون �إىل حني تعيني احلكومة اجلديدة.
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استقالة وزير:

هي الرغبة التي يبديها ع�ضو ال�سلطة التنفيذية لرئي�س جمل�س الوزراء يف �إعفائه
من من�صبه الوزاري ،والتوقف عن مهامه الد�ستورية والقانونية ،وتقبل اال�ستقالة
مبر�سوم ملكي بناء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء ،وي�ستمر الوزير يف ت�صريف
العاجل من �ش�ؤون من�صبه �إىل حني تعيني خلف له.
استقالل القضاء:

ميثل �إحدى �صـور مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات وال�ضمانات الهامة للحقوق واحلريات
العامة ،بحيث تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة عن ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية،
وال �سلطان على القا�ضي يف ق�ضائه ،مع كفالة كافة ال�ضمانات التي ت�ضمن حياد
القا�ضي .وميتد هذا اال�ستقالل للنيابة العامة باعتبارها �شعبة �أ�صيلة لل�سلطة الق�ضائية.
إسقاط العضوية:

قرار املجل�س ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ب�إنهاء ع�ضوية �أحد �أع�ضائه ب�سبب عدم �أهليته� ،أو
فقده للثقة واالعتبار� ،أو �إخالله بواجبات الع�ضوية.
إصدار القانون:

�أحد املراحل التي مير بها م�شروع القانون ،والإعالن الكا�شف لوجود القانون مكتمال
يف كل عنا�صره مت�ضمنًا قوة نفاذه و موافقة امللك عليه .ويخت�ص امللك ب�إ�صدار
القوانني التي يقرها جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب خالل �ستة �أ�شهر على الأكرث
من رفعها �إليه �إذا مل يعرت�ض عليها ،و�إال ُع َّـد القانون م�صدقـًا عليه بقوة الد�ستور.
إعادة املداولة  /املداولة الثانية:

الطلب الكتابي امل�سبب واملربر املقدم لرئي�س املجل�س من احلكومة �أو رئي�س اللجنة
املخت�صة �أو مقررها �أو خم�سة من �أع�ضاء املجل�س على الأقل لإجراء مداولة ثانية يف
بع�ض مواد م�شروع القانون التي �سبق �أن وافق املجل�س عليها قبل �أخذ الر�أي النهائي
على م�شروع القانون.
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إعادة املناقشة:

الطلب املقدم من احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو �أحد �أع�ضاء املجل�س بالعودة ملناق�شة
مادة �سبق للمجل�س �أن وافق عليها ،وذلك �إذا قرر املجل�س �إدخال تعديالت م�ؤثرة
يف �إحدى املواد ذات العالقة باملادة املطلوب �إعادة املناق�شة فيها� ،أو �أبديت �أ�سباب
جديدة لذلك ،وذلك قبل انتهاء املداولة يف م�شروع القانون.
اعتماد الدبلوماسيني:

تعيني امللك لل�سفراء والقنا�صل واملمثلني ململكة البحرين لدى ال��دول الأجنبية
والهيئات الدولية ،وقبول ممثلي الدول والهيئات الأجنبية يف مملكة البحرين.
إعالنات حقوق اإلنسان الدولية:

ن�صو�ص دولية تت�ضمن جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة مبو�ضوع معني من
مو�ضوعات حقوق الإن�سان ،وت�صدر �إما يف اختتام م�ؤمتر دويل خا�ص مبو�ضوع
معني� ،أو عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،دون �أن يكون لهذه الن�صو�ص �إلزام
قانوين ،بل لها قوة �إلزام معـنوية و�أدبية ،وتعد اخلطوة الأوىل للو�صول �إىل اتفاقية
ثم �إىل بروتوكول.
أغلبية احلاضرين:

ح�صول مو�ضوع ما معرو�ض على املجل�س على �أغلب عدد �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين اجلل�سة �إذا كان ن�صاب انعقاد اجلل�سة متواف ًرا.

أغلبية خاصة:

الأغلبية التي ي�شرتطها الد�ستور �أو الالئحة الداخلية لإقرار بع�ض املو�ضوعات �أو
احلاالت خـالفـًا لأغلبية احلا�ضرين ،ك�أغلبية الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم املجل�س� ،أو
�أغلبية ثلثيهم.
أغلبية مطلقة:

ح�صول مو�ضوع ما على �أكرث �أ�صوات عدد �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين وقت �أخذ
الر�أي �إذا كان ن�صاب انعقاد اجلل�سة متواف ًرا.
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أغلبية نسبية:

ح�صـول مو�ضوع معني على �أكرب عدد من الأ�صوات مقارنة بعدد �أقل من الأ�صوات.

اقرتاح برغبة:

ما يقدمه ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س النواب مبا ال يجاوز اخلم�سة �أع�ضاء من
رغبة معينة تتعلق بامل�سائل العامة يف �ش�ؤون ال�سلطة التنفيذية ،ف�إذا وافق املجل�س
عليها �أحالها �إىل احلكومة لتبنيها ،و�إن تعذر الأخذ بها وجب �أن تبني للمجل�س كتابة
�أ�سباب ذلك.
اقرتاح بقانون:

لأي من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب و مبا ال يجاوز اخلم�سة �أع�ضاء حق اقرتاح
القوانني ،ويحال كل اقرتاح بقانون �إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي قدم فيه
لإبداء الر�أي يف فكرة االقرتاح بقبوله �أو رف�ضه �أو �إرجائه ،ف�إذا ر�أى املجل�س قبول
االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون وتقدميه �إىل جمل�س
النواب يف الدورة نف�سها �أو الدورة التي تليها.
اقرتاح تعديل الدستور:

للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور على غرار ما له من حق اقرتاح القانون ،وكذلك
خلم�سة ع�شر ع�ض ًوا من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب احلق يف التقدم
�إىل جمل�سهم باقرتاح تعديل الد�ستور باحلذف �أو الإ�ضافة �أو التغيري ،ف�إذا وافق
املجل�س ب�أغلبية الثلثني من �أع�ضائه على التعديل �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة
م�شروع تعديل الد�ستور ،وحتيله بعد ذلك �إىل جمل�س النواب.
اقرتاع سري:

�إبداء الر�أي ب�سرية تامة يف �أي عملية �أخذ الر�أي يف مو�ضوع معني �أو انتخاب �أو
ا�ستفتاء دون �أن يطلع عليه �أحد وفقـًا للقانون.

االقرتاع العام النتخابات جملس النواب:

م�شاركة جميع املواطنني ممن تتوافر فيهم ال�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون مبا�شرة
احلقوق ال�سيا�سية يف اختيار ممثليهم مبجل�س النواب.
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األمانة العامة جمللس الشورى /النواب:

اجلهاز التنفيذي للمجل�س.

االمتناع عن التصويت:

حتفظ الع�ضو على �أمر ما يف االقرتاح املعرو�ض لأخذ الر�أي عليه ،وعدم تبنيه لأي
من خياري املوافقة �أو الرف�ض ،وللع�ضو املمتنع �أن يعر�ض �أ�سباب امتناعه على
املجل�س بعد �أخذ الر�أي وقبل �إعالن النتيجة النهائية.
األمر امللكي:

تعبري عن الإرادة امللكية يف االخت�صا�صات التي منحها الد�ستور �أو القانون للملك
ليبا�شرها مبفرده ،وي�صدر بتوقيعه وح��ده دون توقيع جم��اور من رئي�س جمل�س
الوزراء �أو الوزراء.
األموال العامة:

العقارات واملنقوالت التي متلكها الدولة� ،أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة،
وتكون خم�ص�صة للنفع العام بالفعل �أو مبقت�ضى قانون �أو مر�سوم �أو قرار من الوزير
املخت�ص .وهذه الأموال ال يجوز الت�صرف فيها وال احلجز عليها �أو متلـّكها بالتقادم.
األمني العام جمللس الشورى  /النواب:

يعني مبر�سوم ملكي يف درجة وكيل وزارة لإدارة �ش�ؤون اجلهاز التنفيذي باملجل�س،
وتكون له االخت�صا�صات وال�صالحيات املالية والإداري ��ة املقررة يف القوانني
والأنظمة لوكالء الوزارات .ويقوم ب�إعداد م�شروع جدول �أعمال جل�سات املجل�س
لإقراره من قبل مكتب املجل�س ومن قبل الرئي�س ،ويح�ضر جل�سات املجل�س ،ويقوم
بالإ�شراف على م�ضابطها ،ومبا يطلبه منه الرئي�س يف �ش�أن �إدارة اجلل�سة ،ويجوز �أن
يح�ضر جل�سات مكتب املجل�س بناء على طلب الرئي�س ،ويف هذه احلالة يتوىل كتابة
حما�ضر جل�سات املكتب ،كما يح�ضر جل�سات اللجان بناء على طلبها.
االنتخاب:

طريقة لإ�سناد ال�سلطة ،وتعني االختيار عن طريق الت�صويت وفق القواعد وال�شروط
املقررة قانونًا.
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االنتخابات النيابية املباشرة:

اختيار املواطنني ممن يتمتعون بحق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ملمثليهم يف جمل�س النواب
مبا�شرة دون �أي و�ساطة من �أ�شخا�ص �آخرين ،ويعرف باالنتخاب على درجة واحدة.
االنتخابات النيابية العامة:

عملية اختيار جميع من يتمتعون بحق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية يف جميع حمافظات
ودوائ��ر اململكة االنتخابية لأع�ضاء جمل�س النواب وفق الإج ��راءات وال�شروط
والقواعد املن�صو�ص عليها يف الد�ستور والقانون.
االنتخابات النيابية غري املباشرة:

اختيار من يتمتعون بحق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية مندوبني عنهم يتولون اختيار
�أع�ضاء الربملان من بني املر�شحني ،وهو االنتخاب على �أكرث من درجة.
االنتخابات النيابية التكميلية:

عملية اختيار من يتمتعون بحق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية يف دائرة معينة من الدوائر
االنتخابية باململكة لع�ضو جمل�س النواب يف حالة خلو مقعد ممثل هذه الدائرة قبل
انتهاء مدة ع�ضويته.
االنتخاب بالتزكية:

تويل املن�صب دون �إجراء انتخاب لعدم وجود مر�شح �آخر على املن�صب.
التزام املرافق العامة:

�أن تعهد الدولة �إىل غريها ،فر ًدا كان �أم �شركة ،وطن ًيا �أم �أجنبيـًا ،ب�إدارة مرفق من
املرافق العامة� ،أو ا�ستثمـار مورد من املوارد الطبيعية ،وذلك بقانون ي�صدر بهذا
ال�ش�أن ،وملدة حمددة ،مع مراعاة الإجراءات التمهيدية التي تي�سر �أعمال البحث
والك�شف وحتقيق العالنية واملناف�سة وفقـًا للمادة �/117أ من الد�ستور.

االنضمام التفاقية:

ان�ضمام الدولة التفاقية دولية متعددة الأطراف بعد دخولها حيز النفاذ ،وذلك باتخاذ
الإجراءات الد�ستورية املعتادة للت�صديق عليها ون�شرها ،فتكون لها قوة القانون.
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أهلية الرتشيح لعضوية جملس النواب:

توافر ال�شروط التي يتطلبها الد�ستور والقانون يف املواطن لكي يرت�شح النتخابات
جمل�س النواب والع�ضوية فيه.

أوسع االقرتاحات مدى:

االقرتاح املطروح لأخذ الر�أي عليه مع عدة اقرتاحات �أخرى ،بحيث يجب االبتداء
بهذا االقرتاح كونه �أو�سعها �أو �أبعدها مدى باملقارنة بها� ،أو بتو�صية اللجنة عن الن�ص
الأ�صلي.
حرف (ب)

برنامج احلكومة:

برنامج خطط احلكومة و�سيا�ساتها وم�شاريعها و�أ�ساليب عملها الذي تتقدم به بعد
ت�شكلها �إىل جمل�س النواب ،وذلك بح�سب االحكام املن�صو�ص عليها يف املادة 46
من الد�ستور والآثار التي ترتتب على قبوله �أو رف�ضه.

بروتوكول:

#يق�صد به �أحد معنيني:
#نظام الت�شريفات الدبلوما�سية �أو الع�سكرية.

نوع خا�ص من االتفاقيات الدولية يخ�ضع لنف�س قواعد التوقيع واالن�ضمام و
امل�صادقة ،ويهدف �إىل تفعيل �أحكام اتفاقية �سبقته تتعلق بنف�س مو�ضوع الربوتوكول.
بند التصديق على مضبطة اجللسة السابقة:

عر�ض م�ضبطة جل�سة �سابقة على املجل�س العتمادها ،ولأي ع�ضو ح�ضر اجلل�سة
�أن يطلب ت�صحيح ما �أثبت خط�أ على ل�سانه ،ويقر املجل�س ما �أبداه الأع�ضاء من
ت�صحيحات وت�صحح امل�ضبطة بناء على ذلك ،وال يجوز بعد ذلك �إجراء �أي ت�صحيح
فيها �إال ب�إذن املجل�س.
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بند الرسائل الواردة:

هو البند الثاين على جـدول �أعمال جل�سات املجل�س ،ويبلغ فيه رئي�س املجل�س
الأع�ضاء ما ورد �إىل املجل�س من ر�سائل ،ولكل ع�ضو حق التعليق على مو�ضوع
الر�سائل والأوراق الواردة ملرة واحدة ،وملدة �أق�صاها خم�س دقائق ،على �أن ال
تتجاوز مدة التعليق كلها ن�صف �ساعة ،مامل يقرر املجل�س غري ذلك.
بند ما يستجد من أعمال:

البند الأخري يف جل�سات املجل�س ،ويعطي املكنة ملناق�شة الأمور امل�ستعجلة غري الواردة
يف جدول �أعمال اجلل�سة ،وذلك بناء على طلب رئي�س املجل�س� ،أو احلكومة� ،أو
طلب كتابي م�سبب مقدم من عدد معني على الأقل من الأع�ضاء ،وت�شرتط يف جميع
الأحوال ملناق�شة املو�ضوع حمل الطلب موافقة املجل�س على الطلب.
بيان احلالة املالية واالقتصادية للدولة:

ملخ�ص يت�ضمن امل�ستويات االقت�صادية وق�ضايا التنمية ،ويبني املرتكزات وال�سيا�سات
املالية والنقدية للميزانية العامة ،كما يت�ضمن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية
املعمول بها ،وما لذلك كله من �آثار على م�شروع امليزانية اجلديد تقدمه احلكومة �إىل
جمل�سي ال�شورى والنواب مع م�شروع امليزانية العامة.
بيان احلكومة:

ر�ؤية للعمل احلكومي تقدمها احلكومة للمجل�س مبنا�سبة انتهاجها ل�سيا�سة جديدة� ،أو
حدوث ما ي�ستوجب البيان.
حرف (ت)

تأجيل جلسات اجمللس الوطني:

�سلطة امللك يف �أن ي�ؤجل اجتماع املجل�س الوطني مدة ال جتاوز ال�شهرين ملرة واحدة
فقط يف دور االنعقاد الواحد ،مع عدم احت�ساب مدة الت�أجيل هذه �ضمن فرتة دور
االنعقاد البالغة �سبعة �أ�شهر على الأقل.
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تثبيت التقرير يف املضبطة:

ت�ضمني م�ضبطة جل�سة املجل�س تقرير اللجنة الذي رفع للمجل�س ب�ش�أن املو�ضـوع
املحال �إليها حمل املناق�شة دون احلاجة �إىل تالوة التقرير من قبل مقرر اللجنة.
حتدث العضو:

ر�أي �أو فكرة �أو مالحظة الع�ضو التي تطرح �أثناء النقا�ش يف اجلل�سة العامة للمجل�س،
وال يجوز للع�ضو �أن يتحدث يف املو�ضوع الواحد يف اجلل�سة ذاتها �أكرث من مرتني �أو
يجاوز حديثه يف املرة الأوىل خم�س ع�شرة دقيقة يف املرة الأوىل ،و ع�شر دقائق يف
املرة الثانية ،مامل يقرر املجل�س غري ذلك.
حتديد وقت للمناقشة:

للمجل�س بناء على اقرتاح من الرئي�س �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بناء على
طلب كتابي موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل� ،أن يحدد وقتًا لالنتهاء من مناق�شة
�أحد املو�ضوعات ،و�أخذ الر�أي فيه.
التحفظ على االتفاقية:

الإعالن الكتابي الذي تقدمه الدولة لدى ت�صديقها على االتفاقية التي تتعدد �أطرافها،
ويعني عدم قبول الدولة ملا جاء يف �أحكام البنود املتحفظ عليها ،على �أنه ال حمل
للتحفظ حني حتظر االتفاقية �أي حتفظ عليها ،ويجوز للدولة �أن تلغي حتفظاتها بعد
ذلك متى �أرادت.
تدرج التشريعات:

ترتيب الت�شريعات من حيث القوة يف النظام القانوين يف الدولة ،بحيث ال يخالف
الت�شريع الأدنى ما يرد ب�ش�أنه ن�ص يف الت�شريع الأعلى� ،إذ النظام القانوين يف الدولة
يتكون من جمموعة كبرية من الت�شريعات ،وهي غري مت�ساوية من حيث قوتها
القانونية ،ذلك �أنه يف حالة التعار�ض بني �أحكامها ف�إنه يتم تغليب القواعد الت�شريعية
الأ�سمى يف �سلـم التدرج ،فالقواعد الد�ستورية تعلو جميع القواعد الأخرى وتليها
القوانني ال�صادرة عن ال�سلطة الت�شريعية ،ثم اللوائح ال�صادرة عن ال�سلطة التنفيذية،
وهذه بدورها متدرجة يف قوتها �إذ ي�أخذ كل منها م�ستوى اجلهة التي ي�صـدر عنها
يف �سلم تدرج ال�سلطات ،فاملرا�سيم �أ�سمى من قرارات جمل�س الوزراء ،والأخرية
353

بدورها �أ�سمى من القرارات التي ي�صدرها رئي�س جمل�س الوزراء ،وهذه �أ�سمى من
القـرارات التي ي�صدرها الوزراء وهكذا.
ترشيح:

حق ال�شخ�ص يف تقدمي نف�سه �أو تقدمي غريه لتبوء من�صب �أو ع�ضوية جلنة �أو جمل�س
بدعوى ا�ستيفائه لل�شروط املطلوبة.

التشريع:

القواعد العامة املجردة املكتوبة التي ت�صدر عن ال�سلطة املخت�صة وف ًقا للإجراءات
والقواعد املن�صو�ص عليها يف الد�ستور ،و حتكم �سلوك الأفراد اخلارجي وال�سلطات
العامة ،و�إلزامهـم ب�أحكامها ،وتكون يف �صورة د�ستور� ،أو قوانني� ،أو مرا�سيم
بقوانني� ،أو �أوامر ومرا�سيم ملكية� ،أو قرارات �إدارية تنظيمية.
التشريع الفرعي  /الالئحي:

القواعد العامة املجردة املكتوبة التي ت�صدر عن ال�سلطة التنفيذية وفروعها باال�ستناد
�إىل الت�شريع مبا ال يت�ضمن تعديال يف �أحكامه �أو تعطيال لها �أو �إعفا ًء من تنفيذها.
كما لل�سلطة التنفيذية �إ�صدار اللوائح يف �ش�ؤون ال�ضبط واللوائح الالزمة لرتتيب
امل�صالح والإدارات العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.
تشكيل الوزارة  /احلكومة:

يعني امللك رئي�س جمل�س الوزراء ب�أمر ملكي ،ثم يعني الوزراء مبر�سوم ملكي ،بناء
على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء .ويعاد ت�شكيل الوزارة على النحو ال�سابق عند
بدء كل ف�صل ت�شريعي ملجل�سي ال�شورى والنواب.
تصديق االتفاقيات واملعاهدات:

قبول البحرين االلتزام باالتفاقية �أو املعاهدة ر�سميـًا من ال�سلطة التي متلك عقد
املعاهدات واالتفاقيات عن الدولة ،وهي امللك مبر�سوم �أو ال�سلطة الت�شريعية بقانون
بح�سب الأحوال التي حددتها املادة  37من الد�ستور.
تصديق القانون:

�إع�لان امللك موافقته على م�شروع القانون الذي �أق��ره كل من جمل�س ال�شورى
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وجمل�س النواب ،ويعترب م�شروع القانون م�صدقـًا عليه بقوة الد�ستور مب�ضي �ستة
�أ�شهر من تاريخ رفعه �إليه من قبل جمل�سي ال�شورى والنواب دون �أن يرده للمجل�سني
لإعادة النظر فيه.
تصويت:

�إدالء الأع�ضاء ب�آرائهم حول مو�ضوع مطروح على املجل�س لأخذ الر�أي عليه.
تصويت سري:

هو الإدالء بالر�أي ب�شكل غري علني بحيث يتعذر ن�سبة الر�أي �إىل من �أدىل به .والأ�صل
�أن يكون الت�صويت علنيـًا ما مل ين�ص القانون على �أن يكون �سريـًا يف بع�ض احلاالت،
وما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين جعل الت�صويت �سريـًا.
تصويت على مشروع القانون يف جمموعه:

عملية �أخذ الر�أي على م�شروع القانون يف جمموعه بعد مناق�شة مواده مادة ً مادة.
تصويت من حيث املبدأ:

�أخذ ر�أي املجل�س على م�شروع القانون بعد مناق�شة املبادئ والأ�س�س العامة للم�شروع
�إجماال قبل مناق�شة مواده مادة ً مادة ،ف�إذا مل يوافق املجل�س على امل�شروع من حيث
املبد�أ ُع ّـد ذلك رف�ضـًا له دون حاجة ملناق�شة مواده.
نداء باالسم:
تصويت
ً

هو �إدالء الأعـ�ضاء ب�آرائهم علنًا باملوافقة �أو الرف�ض �أو االمتناع بعد املناداة على
�أ�سمائهم .وال ي�صار �إىل هذا الأ�سلوب يف الت�صويت �إال �إذا ن�ص القانون على اتباعه
يف حاالت معينة �أو يف حاالت ا�شرتاط �أغلبية خا�صة� ،أو بناء على طلب رئي�س
املجل�س �أو احلكومة� ،أو بناء على طلب كتابي من �سبعة �أع�ضاء على الأقل �شرط
تواجدهم حال عـر�ض طلبهم.
تصويت نهائي:

عملية �أخذ الر�أي على م�شروع القانون بعد �أربعة �أيام على الأقل من الت�صويت عليه
يف جمموعه ما مل يقرر املجل�س يف الأحوال امل�ستعجلة �أخذ الر�أي النهائي على
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امل�شروع يف ذات اجلل�سة التي متت املوافقة عليه يف جمموعه ،وذلك بعد �ساعة على
الأقل من االنتهاء من نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري ذلك.
التضامن الوزاري:

هو التزام الأقلية من الوزراء بر�أي الأكرثية يف املو�ضوعات التي تطرح على جمل�س
الوزراء بتنفيذ ال�سيا�سات والقرارات ،ويف الدفاع وامل�س�ؤولية عنها ،مامل ت�ستقل
تلك الأقلية.
الـتظلم اإلداري:

الطلب �أو االلتما�س الذي يتقدم به �صاحب ال�ش�أن �إىل اجلهة الإدارية التي �أ�صدرت
القرار �أو اجلهة الإداري��ة الرئا�سية لإعادة النظر يف القرار املتخذ بحقه يف املوعد
املحدد �إن وجد .والأ�صل �أن ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتقدم بهذا التظلم �أو �أن يلج�أ
للطعن على القرار �أمام املحكمة املخت�صة.
التظلم اإلداري الوجوبي:

التظلم الإداري الذي يوجب القانون تقدميه �إىل اجلهات املعنية خـالل املدة املحددة
�إن وجدت قبل اللجوء �إىل الطعن على القرار �أمام املحكمة املخت�صة.
التعددية احلزبية:

النظام الذي ي�سمح بقيام �أكرث من حزب يف الدولة للتناف�س على ال�سلطة.
تعديالت دستورية:

�أي تغيري يف م��واد الد�ستور ،باحلذف �أو بالإ�ضافة �أو بالتعديل ،ويكون وف ًقا
للإجراءات التي ر�سمها الد�ستور.

التعميم:

امل�ستند العام ذو الطبيعة الداخلية ال��ذي ي�صدر من ال�سلطات الرئا�سية لتنفيذ
القوانني والقرارات يف امل�ؤ�س�سات احلكومية� ،أو لإخطار املوظفني �أو الهيئات التابعة
بتوجيهات و�أوامر رئا�سية يف كيفية �أداء العمل �أو تنظيمه.
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تعقيب على برنامج احلكومة:

تقرير تعده اللجنة املكلفة بدرا�سة برنامج احلكومة ويت�ضمن وجهة نظر املجل�س حول
الربنامج.
التفويض التشريعي:

�أن تعهد ال�سلطة الت�شريعية لل�سلطة التنفيذية ب�سلطة �إ�صدار املرا�سيم التي لها قوة
القانون يف �ش�أن مو�ضوع �أو مو�ضوعات حمددة ،وخالل فرتة حمددة ،وذلك
مبوجب قانون ي�صدر عن ال�سلطة الت�شريعية يحدد ماهية التفوي�ض و�شروطه والقيود
الواردة عليه.
تفويض الصالحية  /االختصاص:

�أن يعهد �صاحب االخت�صا�ص الأ�صيل يف جمال الوظيفة الإدارية للدولة بجزء من
اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف القوانني واللوائح �إىل ع�ضو �إداري �آخر ليبا�شرها
بدال عنه �إذا كان هناك ن�ص قانوين يف م�ستوى الن�ص الذي منحه االخت�صا�ص �أو
�أعلى منه يجيز له التفوي�ض.
تقرير اللجنة:

البيان املكتوب الذي ترفعه اللجنة املخت�صة �إىل رئي�س املجل�س عن كل مو�ضوع
يحال �إليها تلخ�ص فيه عملها ،ويجب �أن ي�شتمل التقرير على بيان �إجراءات اللجنة
يف درا�سة املو�ضوع املحال �إليها ،ور�أيها فيه ،والأ�سباب التي ا�ستندت �إليها يف
ر�أيها ،ور�أي اللجنة �أو اللجان التي قد ا�ست�أن�ست مبالحظاتها ،وجممل الآراء الأخرى
التي �أبديت يف اجتماعات اللجنة ب�ش�أن الـمو�ضوع ،وكذلك الآراء واالقرتاحات
املكتوبة التي �أخطرت بها ،ترفق به ن�صو�ص امل�شروعات والت�شريعات حمل التقرير
مع مذكراتها الإي�ضاحية �إن وجدت .ويجوز لكل جلنة �أن تطلب من رئي�س املجل�س
جد ما ي�ستوجب هذا الطلب ،ما
رد التقرير �إليها ولو كان املجل�س قد بد�أ نظره �إذا ّ
مل يقرر املجل�س غري ذلك.
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تلبس عضو السلطة التشريعية  /اجلرم املشهود:

�ضبط ع�ضو ال�سلطة الت�شريعية باجلرم امل�شهود مبا تنتفي معه احل�صانة الإجرائية التي
قررها الد�ستور لع�ضو ال�سلطة الت�شريعية ،فال يحتاج حينها اتخاذ �أي من �إجراءات
ال�ضبط والتحقيق �إىل �إذن من املجل�س الت�شريعي.
التمثيل النسبي:

منط لتويل ال�سلطة معد ومنظم من �أجل متثيل املواطنني �أو الفئات يف امل�ؤ�س�سات التي
ينتخبون �أو يعينون فيها �أكرث �إن�صا ًفا ،بحيث تكون ن�سبتهم يف امل�ؤ�س�سة تعادل ن�سبتهم
يف اجل�سم االنتخابي �أو العينة التي عينوا منها� ،سعـ ًيا �إىل حتقيق مبد�أ امل�ساواة على
�أف�ضل ما ميكن.
التنازل عن الدور يف الكالم:

تنازل الع�ضو عن دوره يف الكالم �أثناء مناق�شات املجل�س ل�صالح ع�ضو �آخر ي�أتي
بعده يف الدور ،وذلك ليحل املتنازل يف حمل ترتيب املتنازل له� ،أو التنازل كل ًيا
عن طلب الكالم.
تنبيه املتكلم شفو ًيا:

حق رئي�س املجل�س ،دون غريه ،يف منع الع�ضو املتحدث من اال�سرت�سال يف الكالم
�إذا �أخل بكرامة وهيبة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية� ،أو بكرامة املجل�س ورئي�سه و�أع�ضائه،
�أو كرر �أقواله �أو �أقوال غريه� ،أو خرج عن املو�ضوع املطروح للبحث� ،أو �أتى ب�صفة
عامة ب�أمر خمل بالنظام والوقار الواجبني للجل�سة� ،أو تكلم يف �أمور �شخ�صية غري
م�ؤيدة بحكم ق�ضائي� ،أو �إذا �أ�صبح ر�أيه وا�ضحـًا ب�صورة كافية.
تنفيذ القانون  /نفاذ القانون:

هو دخول القانون الذي يقره جمل�سا ال�شورى والنواب وي�صدق عليه امللك وفقـًا
للد�ستور �إىل دائرة التنفيذ ،ويطبق من قبل الأفراد وال�سلطات بعد م�ضي �شهر على
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية ما مل ين�ص القانون على موعد �آخر �سابق �أو الحق
على ذلك.
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توازي األشكال واإلجراءات:

قاعدة قانونية غري مكتوبة مفادها �ضرورة اتباع ذات الإجراءات وال�شكليات املتبعة
يف الإ�صدار عند الإلغاء �أو التعديل بالن�سبة للقرارات الإدارية ،مامل ين�ص القانون
على اتباع �إجراءات �أخرى.
توصية اللجنة:

مقرتحات جلان املجل�س التي تقدمها للمجل�س يف تقاريرها ب�ش�أن املو�ضوعات املحالة
�إليها ،وتعر�ض على املجل�س يف تقريرها ليتبنى املجل�س تلك التو�صيات� ،أو يقر
املو�ضوع على نحو �آخر.
حرف (ج)
جدول أعمال اجللسة:

املو�ضوعات التي �سيتوىل املجل�س مناق�شتها خالل جل�سة تالية من جل�سات �أعماله،
ويتم و�ضعه من قبل مكتب املجل�س .ويعلنه الرئي�س ويخطر به الأع�ضاء واحلكومة
قبل انعقاد اجلل�سة بوقت ٍ
كاف.

اجلريدة الرسمية:

املطبوع ال��دوري ال��ذي ت�صدره وزارة الإع�لام ،ويت�ضمن القوانني ال�صادرة
عن ال�سلطة الت�شريعية وامل�صدق عليها من قبل امللك� ،إ�ضافة للمرا�سيم بقوانني،
والأوامر واملرا�سيم امللكية ،والقرارات ال�صادرة عن جمل�س الوزراء والوزراء،
�إ�ضافة لإعالنات الوزارات واملحاكم ،وم�ضابط جل�سات جمل�سي ال�شورى والنواب
واملجل�س الوطني .وهي و�سيلة الن�شر املعتمدة لهذه الت�شريعات ليكون الن�شر
حجة على الكافة ،ويكون علمهم بالقوانني واللوائح مفرت�ضـًا مبجرد ن�شرها يف هذه
اجلريدة.
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اجللسة السرية:

جل�سة املجل�س التي تتم بناء على طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة من
�أع�ضائه على الأقل ،ويبت يف طلب ال�سرية يف احلالة الأخرية يف جل�سة �سرية .وال
يح�ضر هذه اجلل�سة غري الأع�ضاء والوزراء �أو من ي�صرح لهم املجل�س من موظفني،
وال يجوز لغريهم االطالع على م�ضابطها.

اجللسة العلنية:

جل�سة املجل�س الأ�سبوعية لالجتماع العام لأع�ضائه ،و التي يقر فيها املجل�س قراراته،
وتكون مفتوحة للجمهور للح�ضور واال�ستماع �إىل املناق�شات التي تدور حول
املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال اجلل�سة ،وتن�شر وقائعها يف اجلريدة الر�سمية
ويف ال�صحافة.
اجلنسية:

رابطة �سيا�سية وقانونية بني حامل اجلن�سية وبلد اجلن�سية.
حرف (ح)
حالة األحكام العرفية:

الو�ضع امليداين الذي يعلنه امللك مبر�سوم ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر يف احلاالت
التي تهدد �أمن و�سالمة اململكة ،وال يكفي لل�سيطرة عليها ا�ستخدام ما ورد يف
القوانني العادية من �إجراءات� ،أو تلك التي يفر�ضها �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية،
و�إمنا يتطلب ب�ش�أنها اتخاذ الإجراءات والتدابري اال�ستثنائية الالزمة ،وال يجوز مدها
�إال مبوافقة املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.
حالة السالمة الوطنية:

الو�ضع امليداين الذي يعلنه امللك مبر�سوم ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر لل�سيطرة
على الأو�ضاع يف البالد عندما تتعر�ض لطارئ قد يهدد ال�سالمة العامة يف جميع
�أنحاء اململكة �أو يف منطقة منها ،مبا يوفق بني حماية حقوق املواطنني و�سرعة ال�سيطرة
على الو�ضع القائم ،وال يجوز مدها �إال مبوافقة املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين.
360

مصطلحات قانونية وبرملانية

حذف الكالم من املضبطة:

لرئي�س املجل�س من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب احلكومة �أن يحذف من م�ضبطة
اجلل�سة �أي كالم ي�صدر من �أحد الأع�ضاء خال ًفا لأحكام الالئحة الداخلية للمجل�س،
وعند االعرتا�ض على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قرار يف هذا ال�ش�أن
دون مناق�شة.

احلرية:

الإمكانية يف عمل كل �شيء ال يخالف القانون وال ي�ض ّر بالنظام العام� ،أو بالغري.
حرية االجتماع اخلاص:

حق الأفراد يف االجتماع يف مكان خا�ص دون حاجة �إىل �إذن �أو �إخطار �سابق.
حرية االجتماعات العامة:

حق الأفراد يف عقد االجتماعات العامة ،والتي يتاح ح�ضورها للنا�س كافة ً وفقـًا
لل�شروط والأو�ضاع التي يعينها القانون ،و�أن تكون �أغرا�ض االجتماع وو�سائله
�سلمية ال تنايف الآداب العامة.
حرية تكوين اجلمعيات:

حق الأفراد يف تكوين اجلمعيات والنقابات �أو االن�ضمام �إليها من �أجل حتقيق �أهداف
م�شروعة بو�سائل �سلمية وفقـًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون.
حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة:

حق الفرد يف �أن ينتقل من مكان �إىل �آخر يف الدولة ،و�أن يخرج منها ويعود �إليها،
و�أن يختار حمل �إقامته دون قيد �إال وفق �أحكام القانون ورقابة الق�ضاء.

حرية الرأي واالعتقاد:

حق الإن�سان يف �أن يتبنـّى ،يف �أي جمال،موقفـًا فكريـًا بح�سب اختياره ،و �أن يعرب
عنه بالقول �أو الكتابة �أو غريها وفقـًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون.
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حرية الصحافة والطباعة والنشر:

حق الأفراد يف التعبري عن �آرائهم عن طريق جميع و�سائل االت�صال الفكري املكتوبة
من �صحف وجمالت وكتب ،وذلك يف احلدود والأو�ضاع التي يبينها القانون.
احلزب السياسي:

جمموعة من الأفراد تتعاون يف ت�شكيل منظـّـم يتبنـّـى �أفكا ًرا وبرامج �سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية ،ويعمل على ا�ستقطاب املزيد من الأفراد لالن�ضمام �إليه ،كما يعمل على
ا�ستمالة الر�أي العام من �أجل الو�صول �إىل ال�سلطة �أو امل�ساهمة فيها لتحقيق �أهدافه.
احلساب اخلتامي:

البيانات املالية ال�سنوية للدولة ككل يف نهاية ال�سنة املالية املنق�ضية ،ويجب �أن يعر�ض
على جمل�س النواب خالل اخلم�سة الأ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويكون اعتماده
بقرار ي�صدر عن كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب م�شفوعـًا مبالحظاتهما،
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

احلصانة الربملانية اإلجرائية:

املانع الد�ستوري الذي يحول دون اتخاذ �أي �إجراء من �إجراءات ال�ضبط الق�ضائي
مثل �إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي �إجراء
�آخر �ضد ع�ضو ال�سلطة الت�شريعـية دون �إذن من املجل�س الت�شريعي �أو رئي�سه فيما بني
�أدوار االنعقاد.
احلصانة الربملانية املوضوعية:

عدم م�ؤاخذة ع�ضو ال�سلطة الت�شريعية فيما يبديه يف املجل�س �أو جلانه من �آراء
و�أفكار� ،إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة� ،أو
باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان.

حق االعرتاض:

حق امللك يف رد م�شروع قانون ملجل�سي ال�شورى والنواب �سبق و�أن �أقره املجل�سان،
ويكون الرد مبر�سوم م�سبب؛ وذلك لإعادة النظر فيه حمد ًدا ما �إذا كانت الإعادة تتم
يف ذات دور االنعقاد �أو يف الدور التايل له.
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حق الدفاع:

�أن تتوافر لكل فرد يف حالة اتهامه ،مواجهته بالتهم املن�سوبة �إليه و�سماع �أقواله ودفاعه
من خالل حتقيق قانوين و�أ�صويل ب�ش�أنها ،وحماكمة عادلة ،وطعن يف القرار �أو احلكم
ال�صادر بحقه.

حق خماطبة السلطات العامة:

حق كل فرد يف �أن يتقدم �إىل �أي من ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه بالتما�س �أو بطلب
�أو ب�شكوى �أو بعر�ض حالته ،وال تكون خماطبة ال�سلطات العامة با�سم اجلماعات �إال
للهيئات النظامية والأ�شخا�ص املعنوية.
حل جملس النواب:

�إنهاء والية جمل�س النواب قبل انتهاء مدته الد�ستورية مبر�سوم ملكي م�سبب ،وذلك
بعد �أخذ ر�أي رئي�سي جمل�سي ال�شورى والنواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية وال
يجوز حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى ،على �أن يُدعى الناخبون النتخاب
جمل�س جديد يف مدة �أق�صاها �أربعة �أ�شهر من تاريخ احلل؛ و�إال ا�سرتد املجل�س املنحل
كامل �سلطاته الد�ستورية ،واجتمع فو ًرا ك�أن احلل مل يكن ،وي�ستمر يف �أعماله حلني
انتخاب املجل�س اجلديد مع مراعاة �أحكام املادة  64من الد�ستور.
حرف (خ)
اخلدمة املدنية:

�إ�شباع احلاجات العامة وتقدمي اخلدمات العامة من قبل موظفي احلكومة املدنيني
يف خمتلف املرافق العامة وفق القواعد التي تتناول �ش�ؤون توظيفهم وحقوقهم
وواجباتهم وت�أديبهم و�إنهاء خدماتهم.
اخلطاب السامي:

اخلطاب الذي يلقيه امللك يف افتتاح �أدوار االنعقاد العادية للمجل�س الوطني ،وله
�أن ينيب ويل العهد �أو من يرى �إنابته يف ذلك ،وي�شكل كل من جمل�سي ال�شورى
والنواب جلنة من بني �أع�ضائه للرد على هذا اخلطاب ،ويرفع كل من املجل�سني رده
�إىل امللك بعد �إقـراره.
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خلو مقعد:

�صريورة مقعد �أحد �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية �شاغ ًرا ب�سبب وفاته �أو ا�ستقالته �أو
�إ�سقاط ع�ضويته �أو �إ�سناد من�صب ر�سمي له مبوافقته.
اخليانة العظمى:

و�صف يطلق على ارتكاب جرائم خطرية من�صو�ص عليها يف قانون العقوبات مت�س
ا�ستقالل البالد �أو �أمنها اخلارجي �أو وحدتها و�سالمة �أرا�ضيها ،وعلى الأخ�ص �إذا
كان بالتعاون مع دولة �أجنبية معادية ،ويف حالة حرب مع البحرين �أو مل�صلحتها.
حرف (د)
دائرة انتخابية:

حدود انتخابية ي�شكلها عدد ال�سكان واملوقع اجلغرايف ،وميار�س القاطنون فيها ممن
لهم احلق يف مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية حق االنتخاب �أو اال�ستفتاء ،وتتكون عادة من
مركز انتخابي �أو �أكرث.
درجات التقاضي:

احلق يف �أن تنظر دعاوى اخل�صوم �أكرث من حمكمة ،تكون املحكمة الثانية �أعلى درجة
من املحكمة االبتدائية ،وينظم قانون تنظيم ال�سلطة الق�ضائية ،والقوانني الإجرائية
الأخرى درجات التقا�ضي.
دستور:

جمموعة القواعد القانونية املكتوبة �أو العرفية التي تبني �شكل الدولة ونظام احلكم
فيها واخت�صا�صات ال�سلطات العامة والعالقة فيما بينها ،وتبني احلقوق واحلريات
العامة والواجبات .ويعد الد�ستور �أبا القوانني و�أعلى الت�شريعات حيث هو املوجه
لل�سلطات العامة التي ين�شئوها.
دستور جامد:

د�ستور ي�شرتط لتعديل �أحكامه �إجراءات معينة �أكرث �صعوبة من �إجراءات �إ�صدار
وتعديل القانون العادي ،ومبا يعني �ضرورة مراعاة د�ستورية القوانني ،بعك�س
الد�ساتري املرنة.
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دستورية القانون:

�إقرار القانون وفقـًا للإجراءات الد�ستورية ،وعدم خمالفته املو�ضوعية لأحكامه.
دعاية انتخابية:

يق�صد بها جمموعة الأعمال التي جتري �أثناء احلملة االنتخابية ملر�شحي جمل�س النواب
بالإعالم عن الربامج االنتخابية وكفاءة املر�شح ومكانته ،وينظم القانون �ضوابط هذه
احلمالت ،مبا يكفل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني.
دور االنعقاد السنوي  /العادي:

م��دة عقد االجتماعات ال�سنوية لكل من جمل�سي ال�شورى و ال��ن��واب ملزاولة
اخت�صا�صاتهما الد�ستورية ،و التي ت�ستمر مدة �سبعة �أ�شهر على الأقل مع مراعاة �إقرار
امليزانية ،ويبد�أ دور االنعقاد يف ال�سبت الثاين من �شهر �أكتوبر كل عام مامل يحدد
الأمر امللكي بدعوة املجل�س لالنعقاد موعدً ا �أ�سبق ،ويفتتح باخلطاب ال�سامي للملك.
دور االنعقاد غري العادي:

االجتماعات اال�ستثنائية التي يعقدها كل من جمل�سي ال�شورى والنواب فيما بني
�أدوار االنعقاد ال�سنوية ب�أمر ملكي� ،أو بناء على طلب �أغلبية �أع�ضاء املجل�س ،وذلك
ملناق�شة �أمر طارئ ال يحتمل الت�أخري� ،أو �إعالن احلرب الدفاعية وفقـًا للمادة �/36أ
من الد�ستور.
ديباجة القانون:

اجلزء التمهيدي يف القانون الذي يحدد جهة �إ�صدار القوانني والإجراءات التي م ّر
بها ،وي�شـري للقوانني ذات ال�صلة والعالقة بن�صو�ص القانون ،والتي يتعني مراعاتها
عند تطبيقه.
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حرف (ذ)
ذمة مالية:

هي ما لدى ال�شخ�ص من �أموال ثابتة ومنقولة ،و جميع ما له من حقوق ميكن تقوميها
باملال ،وما عليه من التزامات مالية.
حرف (ر)
رئيس جملس الشورى:

يعينه امللك ب�أمر ملكي لدى تعيينه �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وملثل مدته ،وير�أ�س
جل�سات املجل�س ،كما ميثله يف ات�صاالته ،ويبا�شر االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف
الالئحة الداخلية للمجل�س.
رئيس جملس النواب:

ينتخبه �أع�ضاء جمل�س النواب بالأغلبية املطلقة ،وملثل مدة املجل�س ،وير�أ�س جل�سات
املجل�س ،كما ميثله يف ات�صاالته ،وير�أ�س اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية ململكة
البحرين ،ويبا�شر االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف الالئحة الداخلية للمجل�س.
رئيس جملس الوزراء:

يعينه امللك ب�أمر ملكي ،ويقوم باختيار الوزراء باالتفاق مع امللك ،وتنطبق عليه جميع
الأحكام اخلا�صة بالوزراء فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف الد�ستور .ويتوىل رئي�س
جمل�س الوزراء الإ�شراف على �أداء مهام جمل�س الوزراء ،كما يقوم بتنفيذ قراراته،
وحتقيق التن�سيق بني الوزارات املختلفة والتكامل بني �أعمالها ،كما يقوم بالأعمال
التي ي�سندها له القانون.
رئيس اجمللس الوطني:

يتوىل رئي�س جمل�س النواب وف ًقا للد�ستور رئا�سة جل�سات املجل�س الوطني.
رخصة االستعجال:

تعني بحث املو�ضوعات حمل اال�ستعجال قبل غريها يف املجل�س وجلانه ،وال ت�سري
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ب�ش�أنها �أحكام املواعيد العادية ،كما للمجل�س مناق�شتها يف ذات اجلل�سة على �أن تقدم
اللجنة تقريرها �إىل املجل�س يف ذات اجلل�سة ،كما يجوز للمجل�س وف ًقا للمادة 114
من الالئحة الداخلية �أن يقرر �أخذ الر�أي النهائي على م�شروع القانون يف ذات
اجلل�سة .وي�صار �إىل هذه الرخ�صة بالن�سبة �إىل املو�ضوعات التي حددتها املادة 87
من الد�ستور� ،أو بناء على طلب رئي�س املجل�س �أو احلكومة �أو خم�سة على الأقل
من �أع�ضاء املجل�س ،ويجب الإ�شارة �إىل رخ�صة اال�ستعجال هذه عند ا�ستخدامها
يف قرارات الإحالة �إىل كل من املجل�س و جلانه ،على �أنه يجوز للمجل�س يف حال
كون الرخ�صة قد ا�ستخدمت من احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أن يقرر العدول عن
ن�صت عليه املادة  87من الد�ستور.
اال�ستعجال و اتباع الإجراءات العادية ،با�ستثناء ما ّ
الرسوم:

مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد ج ًربا �إىل الدولة� ،أو �أحد �أ�شخا�صها العامة،
مقابل خدمة حتقق لهم نفعـًا خا�صـًا ،خالفـًا لل�ضرائب التي تدفع دون مقابل مبا�شر
لها.
رفع اجللسة مؤق ًتا:

للرئي�س �أن يوقف �أعمال اجلل�سة م�ؤقتـًا لال�سرتاحة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة،
وعليه �أن يرفعها لل�صالة �إذا حان وقتها.
رقابة برملانية:

�إحدى وظائف الربملان الأ�سا�سية ،وتعني رقابة �أع�ضاء جمل�س النواب �أداء ال�سلطة
التنفيذية لوظيفتها املوكلة لها مبوجب الد�ستور والقانون ،وذلك عن طريق ا�ستخدام
الأدوات الرقابية املمنوحة لهم من قبل امل�ش ّرع الد�ستوري ،والتي تتمثل يف ال�س�ؤال
واالق�تراح برغبة وجلان التحقيق واال�ستجواب وطرح الثقة وتقرير عدم �إمكان
التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
رقابة على دستورية القوانني:

هي خ�ضوع القوانني للرقابة من قبل جهة ق�ضائية �أو �سيا�سية للنظر يف مدى توافق
القوانني مع �أحكام ومبادئ الد�ستور ،وال تقوم هذه الرقابة �إال يف ظل الد�ساتري
اجلامدة.
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رقابة مسبقة على دستورية القوانني:

هي الرقابة التي تبا�شرها جهة خمت�صة �سيا�سية �أو قانونية على م�شروعات القوانني
قبل �إ�صدارها للنظر يف عدم خمالفتها للد�ستور ،وتتمثل هذه الرقابة يف البحرين
يف حق امللك يف �أن يحيل م�شروعات القوانني التي يقرها جمل�سا ال�شورى والنواب
�إىل املحكمة الد�ستورية للنظر يف عدم خمالفتها للد�ستور قبل الت�صديق عليها.
حرف (س)
سحب الثقة من الوزير:

قرار يتخذه جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ،وذلك بعد ا�ستجواب الوزير
وطرح الثقة به بناء على رغبته �أو طلب موقع من قبل ع�شرة �أع�ضاء من املجل�س،
ويرتتب على القرار ب�سحب �أو عدم الثقة اعتبار الوزير معتزال للوزارة من تاريخ
عدم الثقة ويقدم ا�ستقالته فو ًرا.
سقوط اقرتاحات القوانني:

اعتبار االقرتاحات بقوانني التي قدمها �أع�ضاء املجل�س غري قائمة يف احلاالت الآتية:
انتهاء الف�صل الت�شريعي الذي قدمت فيه ،مامل يكن املجل�س ال�سابق قد وافق عليها
و�أحالها �إىل احلكومة لو�ضعها يف �صيغة م�شروع القانون.
زوال ع�ضوية من قدمها من الأع�ضاء� ،إال �إذا كانت موقعة من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه،
وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التي �سبق �أن وافق عليها املجل�س و�أحالها �إىل
احلكومة لو�ضعها يف �صيغة م�شروع القانون ،فتلتزم احلكومة ب�صياغتها و�إحالتها �إىل
جمل�س النواب.
ا�سرتداد اقرتاحات القوانني من مقدميها ،و اليجوز تقدمي االقرتاحات التي �سقطت
يف احلالتني الأخريتني يف ذات دور االنعقاد.
سقوط مشروعات القوانني:

عدم امل�ضي يف درا�سة املجل�س اجلديد مل�شروعات القوانني التي كانت قد قدمت يف
الف�صل الت�شريعي ال�سابق ،ومل يتخذ ب�ش�أنها قرا ًرا ،وذلك باعتبارها غري قائمة مامل
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تطلب احلكومة ا�ستمرار املجل�س اجلديد النظر فيها خالل �شهرين من �إخطار رئي�س
املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء بها.
السلطات العامة:

كل من له احلق يف التعبري عن الإرادة امللزمة للدولة من الأ�شخا�ص والهيئات مبوجب
ال�صالحيات املمنوحة لهم يف الد�ستور �أو القانون.
السلطة التأسيسية:

هي ال�سلطة التي ت�ضع د�ستور الدولة مبا ينطوي عليه من �أحكام ومبادئ �أ�سا�سية
تتناول �شكل الدولة وت�أ�سي�س ال�سلطات الرئي�سة فيها ،ومنحها اخت�صا�صاتها ،وبيان
عالقاتها ببع�ضها ،وما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات .وتنتهي ال�سلطة الت�أ�سي�سية
الأ�صلية بانتهاء مهامها يف ذلك ،وتتحول ال�سلطة الت�شريعية عند تعديل الد�ستور �إىل
�سلطة ت�أ�سي�سية فرعية.
السلطة التشريعية:

ال�سلطة املخت�صة بت�شريع القوانني يف البالد ،والرقابة على �أداء ال�سلطة التنفيذية
وتتمثل يف جمل�سي ال�شورى والنواب.
السلطة التنفيذية:

هي ال�سلطة الإجرائية التي تقوم بتنفيذ القانون ،ومتابعة �ش�ؤون البالد اليومية ،ور�سم
خططها امل�ستقبلية ،وتتمثل يف رئي�س جمل�س الوزراء وجمل�س الوزراء والوزراء،
وت�ضم كافة الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إ�ضافة مل�ساهمتها يف ال�شركات
العامة.
السلطة الرئاسية:

ال�سلطة التي ميار�سها الر�ؤ�ساء يف نظام الإدارة املركزية ،والذين لهم �أن ميار�سوا
اخت�صا�صات بالن�سبة ملر�ؤو�سيهم تتناولهم يف �أ�شخا�صهم ويف �أعمالهم كالتعيني
والنقل والت�أديب وتوجيه الأوامر والتعليمات ،والتعقيب على �أعمالهم باملوافقة �أو
الرف�ض �أو التعديل �أو الإلغاء �أو احللول ،وهذه االخت�صا�صات مفرت�ضة يف نظام
املركزية الإدارية وال حتتاج �إىل ن�صو�ص قانونية لتقريرها.
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سلطة ضبط إداري:

هي اجلهة احلكومية التي متار�س ،مبوجب اخت�صا�صات ممنوحة لها قانونـًا ،مراقبة
الن�شاط الفردي من �أجل تنظيمه �أو تقييده �أو حظره حماية للنظام العام يف املجتمع،
وو�سيلتها يف ذلك �إ�صدار الأنظمة واللوائح والقرارات الفردية وا�ستعمال القوة
املادية لتنفيذها عند اللزوم ،حتت رقابة الق�ضاء.
سلطة ضبط قضائي:

ال�سلطة التي تقوم بوظيفة التحري عن اجلرائم بعد وقوعها ،والبحث عن مرتكبيها،
و�إثبات معامل اجلرمية ،وجمع اال�ستدالالت التي تلزم للتحقيق والدعوى متهيدً ا
لتقدمي املتهمني للمحاكمة ،وال تكون �إال للنيابة العامة �أو من ي�صدر بتفوي�ضهم هذه
ال�صالحية قرار من وزير العدل.
السلطة القضائية:

ال�سلطة التي تف�صل يف املنازعات التي قد تن�ش�أ بني الأفراد والدولة ،والأفراد مع
بع�ضهم البع�ض ،وحتكم بالعقوبات املن�صو�ص عليها على مرتكبي اجلرائم ،وتتمثل
يف املحاكم مبختلف اخت�صا�صاتها ودرجاتها وعلى ر�أ�سها حمكمة التمييز ،وتعترب
النيابة العامة �شعبة �أ�صيلة من ال�سلطة الق�ضائية.
السلطة الوصائية:

ال�سلطة التي متار�سها ال�سلطة املركزية على الهيئات الالمركزية و�أعمالها ،كحل
املجال�س البلدية� ،أو جمال�س الهيئات العامة �إذا توافرت �شروط معينة� ،أو الإذن
ال�سابق التخاذ ت�صرفات �أو قرارات معينة� ،أو الت�صديق الالحق عليها �أو احللول
حملها التخاذ ت�صرفات معينة ،وهذه االخت�صا�صات ال تفرت�ض ،و�إمنا حتتاج �إىل
ن�صو�ص قانونية لتقريرها ،فال و�صاية بدون ن�ص ،وال و�صاية �أبعد من حدود الن�ص.
السفري:

ممثل الدولة يف البالد الأجنبية ،والذي يحمي م�صالح الدولة املعتمدة و رعاياها
لدى الدولة املعتمد لديها �ضمن احلدود املقبولة يف القانون الدويل ،والتفاو�ض
معها ،وال�سعي نحو �إقامة عالقات ودية مع الدولة املعتمد لديها ،وتنمية العالقات
االقت�صادية والثقافية والعلمية وغريها من املجاالت.
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سمو الدستور:

�أن يكون للقواعد الد�ستورية مكان ال�صدارة يف البنيان القانوين للدولة ،بحيث
تعلـو ما عداها من قواعد قانونية ،مبا ي�ستوجب على جميع ال�سلطات احلاكمة
احرتامها وااللتزام بحدودها ،وعدم اخلروج على النطاق الذي تر�سمه.
السنة املالية:

ال�سنة التي تر�صد لها تقديرات امليزانية العامة للدولة من �إي��رادات وم�صروفات،
وتكون عبارة عن فرتة زمنية هي اثنى ع�شر �شه ًرا تبد�أ يف يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب
وف ًقا لقانون امليزانية العامة.
السؤال الربملاين:

ال�س�ؤال الذي يوجهـه ع�ضـو ال�سلطة الت�شريعية �إىل �أحد الوزراء ،لال�ستف�سار عن
�أمر ال يعلمه الع�ضو� ،أو للتحقق من واقعة و�صل علمه �إليها.

سيادة القانون:

اخل�ضوع حلكم القانون من قبل الأف��راد وال�سلطات العامة على حد �سواء فيما
يتخذونه من ت�صرفات ،وفيما يدخلون فيه من عالقات ومعامالت ،وي�ضمن الق�ضاء
ذلك عندما ينطق بحكم القانون يف �أي نزاع يعر�ض عليه.
السياسة العامة:

تعني اخلطط والتوجهات التي ي�ضعها جمل�س الوزراء للدولة ،والأفكار واملبادئ
التي يتبناها يف تنفيذ ال�سلطة التنفيذية الخت�صا�صاتها الد�ستورية
حرف (ش)
شروط العضوية:

هي ال�شروط الواردة يف الد�ستور ويف قانون املجل�سني ل�صحة الع�ضوية يف جمل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب.
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شخصية العقوبة:

�أن يقت�صر تطبيق العقوبة على مرتكب اجلرمية
وال متتد لت�شمل غريه.
حرف (ض)
الضرائب:

مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد �إىل الدولة� ،أو �إىل �أحد �أ�شخا�صها العامة،
مبوجب القانون ،وب�صفة نهائية ،م�ساهمة منهم يف حتمل التكاليف والأعباء العامة،
دون �أن يعود عليهم نفع خا�ص مقابل هذا الدفع ،خالفـًا للر�سوم التي تكون مقابل
منفعة خا�صة.
حرف (ط)
طعن بعدم الدستورية:

هو الطعن على القانون الذي دخل يف البناء القانوين للمملكة� ،أو اللوائح التي ت�صدر
عن ال�سلطة التنفيذية مبخالفة �أحكام ومبادئ الد�ستور �أمام املحكمة الد�ستورية وذلك
من قبل رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب� ،أو
�إحدى املحاكم �إذا تراءى لها �أثناء نظر �إحدى املنازعات عدم د�ستورية ن�ص يف قانون
�أو الئحة الزم للف�صل يف املنازعة� ،أو من قبل �أحد اخل�صوم يف دعوى منظورة �أمام
�إحدى املحاكم كان قد دفع �أمامها بعدم د�ستورية ن�ص يف قانون �أو الئحة يراد تطبيقه
جدية هذا الدفع.
على املنازعة ،ور�أت املحكمة ّ
طعن على األحكام القضائية:

عدم ارت�ضاء اخل�صم احلكم ال�صادر يف الدعوى التي هو طرف فيها ،والطعن عليه
لدى حمكمة �أعلى درجة من املحكمة م�صدرة احلكم� ،أو لدى حمكمة التمييز.
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طعن يف صحة العضوية:

هو الطعن يف نتيجة االنتخاب الذي يقدمه �صاحب امل�صلحة للدائرة املدنية مبحكمة
التمييز خالل خم�سة ع�شر يومـًا من تاريخ �إعالن النتيجة العامة لالنتخاب.
طلب إرجاء النظر يف املوضوع:

لأي من �أع�ضاء املجل�س �أن يطلب من رئي�س املجل�س ت�أجيل النظر يف املو�ضوع
املطروح للبحث واملناق�شة ،وذلك ل�ضرورة البت يف مو�ضوع �أويل �آخر مرتبط به،
وال يتقيد هذا الطلب بالدور و�إمنا يعطى الأولوية.

طلب االستيضاح:

ا�ستي�ضاحا �أو ا�ستف�سا ًرا
حق ع�ضو املجل�س يف �أن يقدم كتابة �إىل رئي�س املجل�س
ً
عن مو�ضوع متعلق ب�ش�ؤون املجل�س .ولرئي�س املجل�س الرد على الطلب يف اجلل�سة
ب�إيجاز دون �أن جتري فيه مناق�شة ،وينتقل بعده لنظر باقي امل�سائل الواردة يف جدول
الأعمال.
طلب إقفال باب املناقشة:

اقرتاح من رئي�س املجل�س �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بناء على طلب كتابي
موقع من ثالثة �أع�ضاء على الأق��ل بالت�صويت على عدم اال�ستمرار يف مناق�شة
مو�ضوع معني مطروح للنقا�ش رغم وجود �أع�ضاء يرغبون يف ا�ستمراره ،على �أن
يكون قد �سبق الإذن بالكالم الثنني من امل�ؤيدين واثنني من املعار�ضني على الأقل.
طلب التأجيل:

حق احلكومة �أو �أع�ضاء املجل�س يف ت�أجيل موعد النقا�ش �أو الت�صويت على مو�ضوع
مطروح يف اجلل�سة العامة للمجل�س.
طلب الكالم:

اال�ستئذان كتابة ً �أو �شفاهة ً �أو الكرتونيـًا من رئي�س اجلل�سة بالتحدث يف االجتماع
العام للمجل�س حول املو�ضوع املطروح على املجل�س للمناق�شة.
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حرف (ع)
عدم رجعية القوانني:

مبد�أ د�ستوري بعدم جواز تطبيق القانون على الوقائع التي تكون قد حدثت قبل
�صدور القانون ،وذلك ما مل ين�ص �صراحة على �سريان القانون على الوقائع ال�سابقة
ل�صدوره وب�شرط موافقة �أغلبية �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو
املجل�س الوطني بح�سب الأحوال ،و�أال يكون ن�صـًا جنائيـًا.
عدم قابلية القضاة للعزل:

�ضمانة للق�ضاة تعني عدم جواز عزلهم من منا�صبهم �إال ملخالفة ج�سيمة لواجباتهم
ووفق الإجراءات الت�أديبية ،وعدم جواز نقلهم لوظائف �أخرى �إال مبوافقتهم.

عرف برملاين:

توا�ضع �أع�ضاء املجل�س على �سلوك �أو ت�صرف معني مبنا�سبة حادثة �أو حالة معينة غري
من�صو�ص على حكم ب�ش�أنها ،مع �شعور الأع�ضاء ب�إلزامية هذا الت�صرف �أو ال�سلوك
يف احلوادث واحلاالت املماثلة.

عرف دستوري مفسر:

توا�ضع ال�سلطات العامة على تف�سري معني لن�ص د�ستوري يحتمل �أكرث من تف�سري.
عرف دستوري مكمل:

ال�سلوك الذي ت�سلكه �إح��دى ال�سلطات العامة مبنا�سبة حادثة �أو حالة معينة غري
من�صو�ص على حكم ب�ش�أنها يف الد�ستور ،ويالقي قبوال من ال�سلطات الأخرى مع
ال�شعور ب�ضرورة �سلوك ذات ال�سلوك يف احلوادث واحلاالت املماثلة.
عضو احلكومة:

يطلق على الوزير.
عطلة ما بني أدوار االنعقاد:

الفرتة ما بني ف�ض دور انعقاد �سابق وانعقاد دور الحق ،والتي تعطل فيها �أعمال
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املجل�س عدا ما يتبقى من مو�ضوعات حمالة على اللجان حال قرر رئي�س املجل�س �أو
رئي�س اللجنة نظر تلك املو�ضوعات خالل تلك الفرتة.
العفو اخلاص:

العفو عن العقوبة �أو تخفي�ضها بالن�سبة للمحكومني بجرائم معينة ،وي�صدر هذا العفو
مبر�سوم ملكي ا�ستنا ًدا للمادة  41من الد�ستور ،واملادة  90من قانون العقوبات،
وي�ستفيد من هذا العفو من يرد ا�سمه يف مر�سوم العفو.
العفو العام:

العفو الذي ي�صدر بقانون ،ويزيل �صفة التجرمي عن �أفعال من�صو�ص عليها يف
القانون ،والتي ارتكبت خالل الفرتة التي يحددها القانون ،وي�ستفيد من العفو
جميع املتهمني واملحكومني بارتكاب تلك الأفعال يف �أي مرحلة من مراحل الدعوى
اجلنائية.
حرف (ف)
الفصل التشريعي:

املدة الزمنية املحددة د�ستوريـًا ملجل�سي ال�شورى والنواب منذ �أول جل�سة تعقد بعد
انتخاب النواب وتعيني �أع�ضاء ال�شورى حتى �آخر جل�سة تعقد قبل ت�شكيل املجال�س
اجلديدة ،ومدته الطبيعية �أربع �سنوات ،وي�ستغرق �أربعة �أدوار انعقاد عادية /
�سنوية.
الفصل بني السلطات:

مبد�أ يعني مبعناه التقليدي �أن تنفرد مبمار�سة كل وظيفة من وظائف الدولة الثالث
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية هيئة �أو �سلطة م�ستقلة ،وذلك جتن ًبا ملمار�سة هذه
الوظائف الثالث من قبل جهة واحدة فتنزع �إىل اال�ستبداد� .إال �أن التطبيق العملي
لهذا املبد�أ انتهى �إىل �إيجاد نوع من التعاون والتكامل بني ال�سلطات بحيث �أ�صبح من
اجلائز لأي من ال�سلطات ا�ستثناء ممار�سة بع�ض اخت�صا�صات �سلطة �أخرى يف الإطار
الذي حتدده الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية.
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الفصل يف صحة العضوية:

قيام حمكمة التمييز بالنظر يف الطعون املقدمة يف نتيجة انتخاب جمل�س النواب
باالطالع على الأوراق ،و�سماع �أق��وال الطاعنني واملطعون �ضدهم ومن تراه
املحكمة ،و�إ�صدار حـكمها ب�صحة الع�ضوية �أو �إبطالها للمطعون �ضده ،مامل توجد
مقت�ضيات لإعادة االنتخاب.
فض اجللسة:

ف�ض اجلل�سة و�إعالن انتهائها بانتهاء املناق�شة يف مواد جدول �أعمالها� ،أو اتخاذ قرار
بت�أجيل املو�ضوعات املتبقية جلل�سة �أو جل�سات الحقة.
حرف (ق)

قاعة اجللسات:

املكان املخ�ص�ص لعقد اجلل�سات العامة للمجل�س.
قانون:

هو جمموعة القواعد العامة املجردة التي حتكم �سلوك الأ�شخا�ص الطبيعية واملعنوية،
�أو ال�سلطات العامة ،ويرتتب على خمالفتها توقيع اجلزاءات ،وال ي�صدر القانون
�إال �إذا �أقره جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو املجل�س الوطني بح�سب الأحوال
و�صدق عليه امللك.
القانون اإلداري:

جمموعة القواعد القانونية املتعلقة بالن�شاط الإداري والهيئات الإدارية من حيث
تكوينها وتنظيمها وبيان اخت�صا�صاتها وو�سائل و�أ�ساليب ممار�ستها للن�شاط الإداري،
وعالقة الأفراد بالإدارة ،والرقابة الق�ضائية على �أعمال الإدارة.
قانون اعتماد امليزانية:

القانون الذي ي�صدر كل فرتة مالية بغر�ض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفرتة.
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القانون التنظيمي أو اإلجرائي:

�صفة للقواعد القانونية التي تتناول الأمور الإجرائية لعمل ما ،كالالئحة الداخلية
التي تنظم عمل املجل�س ،وقانون املرافعات الذي ينظم �إجراءات التقا�ضي.
القرار اإلداري:

ت�صرف قانوين من جانب الإدارة العامة يف�صح عن �إرادتها ويت�صل بالوظيفة الإدارية،
ويعترب ا�ستعماال لأحد امتيازات ال�سلطة العامة ،يكون من �ش�أنه �إن�شاء مركز قانوين
معني �أو تعديله �أو �إلغائه.

قرينة الرباءة:

املتهم برئ حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية عادلة.
حرف (ك)
كتلة برملانية:

جمموعة الأع�ضاء الذين ميثلون توجهـًا معينـًا يف املجل�س.
حرف (ل)
الالئحة الداخلية جمللس الشورى:

جمموعة القواعد القانونية ال�صادرة بقانون ،والتي تنظم �سري �أعمال املجل�س،
وعالقته مبجل�س النواب ،واحلكومة.
اللجان النوعية  /الدائمة:

اللجان املن�صو�ص عليها يف الالئحة الداخلية ،والتي ي�شكلها املجل�س خالل الأ�سبوع
الأول من بدء دور االنعقاد العادي ،لدرا�سة املو�ضوعات الداخلة يف اخت�صا�صات
املجل�س وف ًقا لالئحة الداخلية وهي كالتايل:
Øجلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء.
Øجلنة ال�ش�ؤون املالية و االقت�صادية وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء.
Øجلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء.
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Øجلنة اخلدمات وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء.
Øجلنة املرافق العامة والبيئة وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء.
كما للمجل�س �أن ي�شكل جلانـًا نوعية دائمة �أخرى ال يزيد عدد �أع�ضائها عن �سبعة
�أع�ضاء.
اللجان املؤقتة:

اللجان التي ي�شكلها املجل�س ب�صورة م�ؤقتة للقيام بدرا�سة مو�ضوع معني ،وتنتهي
بانتهائها من درا�سة املو�ضوع.
جلنة التحقيق الربملاين:

اللجنة التي ين�شئوها جمل�س النواب للتحقيق يف مو�ضوع معني ،وتعد تقري ًرا ب�ش�أنه
خالل مدة ال جتاوز الأربعة �أ�شهر يقدم �إىل املجل�س ،وت�شكل اللجنة بناء على طلب
مكتب جمل�س النواب� ،أو �إحدى جلانه� ،أو بناء على اقرتاح مقدم من خم�سة من
�أع�ضائه على الأقل ،وذلك ك�إحدى �صور الرقابة على ال�سلطة التنفيذية.
لفت نظر عضو اجمللس:

تنبيه رئي�س اجلل�سة للع�ضو املتحدث �إىل عدم اخلروج عن املو�ضوع املطروح� ،أو
�أن فكـرته التي ي�شرحها يف القاعة قد و�ضحت متامـًا� ،أو �أن فكرته �سبق �أن �أو�ضحها
ع�ضو �آخر.
اللوائح اإلدارية:

تعبري يطلق على القرارات الإدارية التنظيمية التي ت�صدر عن ال�سلطات الإدارية،
وتـت�ضمن قواعد عامة جمردة وتف�صيلية لت�سهيل تنفيذ القوانني� ،أو تنظيم الهيئات
الإدارية� ،أو يف جمال ال�ضبط الإداري .وتقع من حيت تدرج القواعد القانونية بعد
القوانني التي ت�صدر عن ال�سلطة الت�شريعية؛ ولذلك يجب �أن ال تت�ضمن ما يخالف
�أحكام القوانني ،وال ت�ستثني من �أحكامها� ،أو تعفي من تطبيقها ،و�إال اعتربت غري
م�شروعة.
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حرف (م)
مادة أصلية:

الن�ص الأ�صلي ملادة م�شروع القانون كما جاءت من احلكومة.
مادة مضافة:

ن�ص قانوين جديد �أو�صت به اللجنة املخت�صة بدرا�سة م�شروع القانون� ،أو �أ�ضيف
يف امل�شروع من قبل املجل�س مبا�شرة.
اجمللس األعلى للقضاء:

ين�ش�أ بقانون برئا�سة امللك ،ويتوىل الإ�شراف على �سري العمل يف املحاكم والأجهزة
املعاونة لها ،واالخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف القانون بخ�صو�ص ال�ش�ؤون
الوظيفية لرجال الق�ضاء والنيابة العامة.
جملس الشورى:

�أحد املجل�سني اللذين تتكون منهما ال�سلطة الت�شريعية يف مملكة البحرين (املجل�س
الوطني) وهو جمل�س معني من قبل امللك بجميع �أع�ضائه ،ويخت�ص مع جمل�س
النواب بالت�شريع ،حيث ال ي�صدر قانون �إال بعد موافقة جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب �أو املجل�س الوطني بح�سب الأحوال وم�صادقة امللك.
جملس النواب:

�أحد املجل�سني اللذين تتكون منهما ال�سلطة الت�شريعية يف مملكة البحرين �إىل جانب
جمل�س ال�شورى (املجل�س الوطني) وهو جمل�س منتخب باالقرتاع العام املبا�شر،
ويخت�ص مع جمل�س ال�شورى بالت�شريع ،وباخت�صا�ص �إق��رار برنامج احلكومة �أو
رف�ضه ،وذل��ك مبوجب �أحكام امل��ادة ( )46من الد�ستور ،والرقابة على الأداء
احلكومي بت�شكيل جلان التحقيق وا�ستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم� ،إ�ضافة لإبداء
الرغبات املكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة.
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جملس الوزراء:

يت�ألف جمل�س الوزراء من رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،ويتوىل رعاية م�صالح
الدولة ،ور�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ومتابعة تنفيذها ،والإ�شراف على �سري
العمل يف اجلهاز احلكومي.
اجمللس وطني:

املجل�س الوطني هو املجل�س الذي يت�ألف من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب،
ويجتمع بحكم الد�ستور يف �أحوال معينة ،وللملك �أن يدعو �إىل اجتماعاته كلما ر�أى
ذلك� ،أو بناء على طلب رئي�س جمل�س الوزراء.
احملافظة:

وحدة �إدارية �إقليمية تتوىل القيام ببع�ض امل�صالح ذات الطابع املحلي ،ويكون على
ر�أ�سها حمافظ ميثل ال�سلطة التنفيذية يف حدود املحافظة اجلغرافية ،ويتوىل امل�ساهمة
يف تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ،ومتابعة م�شروعات خطة التنمية يف نطاق املحافظة.
حمكمة التمييز:

املحكمة التي تعترب �أعلى املحاكم يف �سلم الت�شكيل الق�ضائي يف البحرين ،وتخت�ص
بالف�صل يف حاالت تنازع االخت�صا�ص بني املحاكم ،وحاالت التنازع يف التنفيذ عند
تناق�ض الأحكام ،وبنظر الطعون يف الأحكام املدنية واجلنائية ال�صادرة من حمكمة
اال�ستئناف العليا� ،أو املحكمة الكربى ب�صفتها اال�ستئنافية �إذا كان احلكم املطعون
�ضده �صدر مبنيـًا على خمالفة القانون �أو خط�أ يف تطبيقه �أو ت�أويله� ،أو وقع بطالن يف
احلكم الطعني� ،أو بطالن يف الإجراءات �أثر يف احلكم ،كما تخت�ص ب�إعادة النظر يف
الأحكام النهائية ال�صادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح وفقـًا للقانون ،وتت�شكل
من رئي�س ووكيل وثالثة ق�ضاة �آخرين.
احملكمة الدستورية:

اجلـهة الق�ضائية املخت�صة بالف�صل يف املنازعات الدائرة ب�ش�أن د�ستورية القوانني
واللوائح ،وت�شكل من رئي�س ونائب رئي�س وخم�سة �أع�ضاء يعينون ب�أمر ملكي ملدة
خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
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مذكرة إيضاحية:

املذكرة التي يرفقها الع�ضو باقرتاح القانون الذي يقدمه للمجل�س ،وتت�ضمن حتديد
الن�صو�ص الد�ستورية املتعلقة باالقرتاح ،واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها،
والأهداف التي يحققها.
مراسيم الضرورة:

املرا�سيم التي ت�صدرها ال�سلطة التنفيذية فيما بني �أدوار االنعقاد �أو ّ
حل جمل�س
النواب وف ًقا للمادة  38من الد�ستور ،وذلك ملواجهة ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ
تدابري ال حتتمل الت�أخري .ويكون لهذه املرا�سيم قوة القانون ،على �أنه يجب عر�ضها
على ال�سلطة الت�شريعية خالل �شهر من تاريخ �إ�صدارها� ،أو خالل �أول اجتماع لها
ح�سب الأحوال التي ف�صلتها املادة  38من الد�ستور.
مرتبات الوزراء:

ما يح�صل عليه رئي�س جمل�س ال��وزراء و ال��وزراء من �أج��ر نظري قيامهم ب�أعباء
اخت�صا�صات وواجبات املن�صب الوزاري ،علـى �أنه ال بد �أن ي�صدر بهذه املرتبات
قانون عن ال�سلطة الت�شريعية.
مرسوم بقانون:

القانون الذي ي�صدر مبر�سوم دون اتباع الإجراءات الد�ستورية االعتيادية يف �إ�صدار
القانون ب�أن ال يعر�ض على ال�سلطة الت�شريعية ،وذلك يف احلاالت التي ين�ص عليها
الد�ستور ،وهي حاالت التفوي�ض الت�شريعي ،ووجود ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ
تدابري ال حتتمل الت�أخري فيما بني �أداور انعقاد كل من جمل�سي ال�شورى والنواب،
�أو فرتة ّ
حل جمل�س النواب ،وحالة م�شروعات القوانني التي تنظم مو�ضوعات
اقت�صادية �أو مالية حال ت�أخر �صدروها مدة  45يومـًا �إذا طلبت احلكومة نظرها ب�صفة
اال�ستعجال.
مرسوم ملكي:

الأداة القانونية التي من خـاللها ميار�س امللك �سلطاته الد�ستورية والقانونية بوا�سطة
وزرائه ،وي�صدر املر�سوم بناء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء والوزير املخت�ص
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وموافقة جمل�س الوزراء ،ويحمل �إىل جانب توقيع امللك توقيع كل من رئي�س جمل�س
الوزراء والوزير املخت�ص �إن وجد .وت�صدر لوائح ال�ضبط ولوائح ترتيب امل�صالح
والإدارات مبرا�سيم ملكية ،كما ت�صدر اللوائح التنفيذية للقوانني مبرا�سيم ما مل ين�ص
القانون على �أداة �أدنى من املر�سوم.
املرفق العام:

ن�شاط تتواله الدولة �أو الأ�شخا�ص العامة الأخرى مبا�شرة� ،أو تعهد به �إىل �آخرين
كالأفراد �أو الأ�شخا�ص املعنوية اخلا�صة ،ولكن حتت �إ�شرافها ورقابتها وتوجيهها
لإ�شباع حاجات عامة لتحقيق ال�صالح العام.
املساواة أمام القانون:

امل�ساواة بني املواطنني يف الكرامة الإن�سانية وم�ساواتهم لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة دون �أي متييز بينهم ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين
�أو العقيدة.
مسؤولية تضامنية  /جماعية:

هي ا�شرتاك رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء يف امل�س�ؤولية عن �أعمال احلكومة �أمام
امللك وجمل�س النواب بح�سب الأحوال ،وميكن حتريكها �أمام جمل�س النواب وذلك
مبوجب الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة ( )67من الد�ستور .من خالل طلب
تقرير عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
مسؤولية فردية:

انفراد �أحد الوزراء بامل�س�ؤولية �أمام امللك و�أمام جمل�س النواب عن �أي مو�ضوع
يدخل يف اخت�صا�صه فيما يتعلق بوزارته.

مشروعية اللوائح:

عدم خمالفة اللوائح واملرا�سيم والقرارات التي ت�صدرها ال�سلطة التنفيذية للقانون.
املضبطة:

البيان الر�سمي عن كل ما يح�صل يف اجلل�سة من �أم��ور ،وما قيل فيها من �أقوال،
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وتت�ضمن تف�صيال ملا يتلى يف اجلل�سة من مذكرات وم�شروعات واقرتاحات ،وما
دار فيها من مناق�شات ،وما �أبدي من �آراء ،وما �صدر من قرارات وتو�صيات ،كما
تت�ضمن بيانـًا ب�أ�سماء من ا�شرتكوا يف الت�صويت و ر�أي كل منهم �سواء �أكان م�ؤ ّيدً ا �أم
معار�ضـًا �أم ممتنعـًا ،و�أ�سماء الأع�ضاء الغائبني ،وحترر بوا�سطة موظفي الأمانة العامة،
وب�إ�شراف �أمني عام املجل�س.
املعاهدة:

االرتباط القانوين بني الدولة ودولة �أخرى �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الدويل
من منظمات وهيئات عاملية �أو �إقليمية ،والذي يت�ضمن التزامات وحقو ًقا معينة بني
�أطرافه.
مقرر اللجنة:

ع�ضو اللجنة املخت�صة بنظر املو�ضوع حمل املناق�شة ،والذي يختاره مكتب اللجنة
عند االنتهاء من مناق�شة املو�ضوع املحال �إليها لعر�ض تقريرها ب�ش�أنه على املجل�س،
كما يختار مكتب اللجنة مقر ًرا احتياطيـًا يحل حمل املقرر الأ�صلي عند غياب الأخري.
املكافآت املالية النيابية:

ما يح�صل عليه �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية نظري حتملهم واجبات الع�ضوية ،وت�صدر
بقانون ،وال ي�سري تعديلها �إال ابتداء من الف�صل الت�شريعي التايل لتعديلها.
مكتب اللجنة:

يتكون من رئي�س اللجنة ونائبه ،ويقوم بو�ضع جدول �أعمال اللجنة بناء على اقرتاح
رئي�سها ،واختيار مقرري املو�ضوعات الأ�صلي واالحتياطي ،وله �إعداد الر�سائل
ب�ش�أن ر�أي اللجنة يف املو�ضوعات التي ال تكون اللجنة هي املخت�صة بها.
مكتب اجمللس /شورى ونواب:

الهيئة التي ت�ضم يف ع�ضويتها كل من رئي�س املجل�س ونائبيه ور�ؤ�ساء اللجان النوعية
املن�صو�ص عليها يف البنود �أوال وثانيـًا وثالثـًا ورابعـًا وخام�سـًا من الفقرة الأوىل من
املادة  21من الئحتي املجل�سني؛ مبجرد انتخابهم ،و يخت�ص بتنظيم الأمور املن�صو�ص
عليها يف املادة  18من الئحتي املجل�سني.
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ممثل احلكومة:

عـ�ضو جمل�س ال��وزراء املكلف من احلكومة حل�ضور جل�سة �أو عدة جل�سات من
جل�سات املجل�س.
املنرب:

املكان املخ�ص�ص للكالم وقوفـًا يف �أحد جوانب املجل�س ،حيث يتكلم من عليه
مقررو اللجان ،وكل من يتكلم من الأع�ضاء �أثناء مناق�شة اخلطاب ال�سامي �أو برنامج
احلكومة ،ويف الأحوال التي يدعو فيها رئي�س املجل�س املتكلم للكالم من على املنرب،
�أما يف غري هذه احلاالت فيتكلم الع�ضو من مكانه واقفـًا.
املؤسسة العامة:

�شخ�ص معنوي عام يعمل يف جمال متخ�ص�ص للعمل الإداري واالقت�صادي،
ومو�ضوع حتت ال�سلطة الو�صائية لوزير معني �أو ملجل�س الوزراء.
موجز املضبطة:

البيان الر�سمي املوجز الذي يعد بعد كل جل�سة ،والذي يبني خال�صة املو�ضوعات
التي عر�ضت على املجل�س ،وما اتخذ ب�ش�أنها من قرارات وتو�صيات؛ ليكون يف
متناول �أجهزة الإعالم املختلفة.
املوظف العام:

كل من ي�شغل وظيفة مدنية من وظائف اجلهات احلكومية ب�سند �صحيح وم�شروع من
اجلهة املخت�صة �أيـّـًا كانت طبيعة عمله �أو م�س ّمـاه الوظيفي.
امليزانية العامة:

�أداة ال�سيا�سة املالية للدولة ،وتت�ضمن بيان الإيرادات املقدر حت�صيلها ،وامل�صروفات
املقدر �إنفاقها للحكومة خالل فرتة مقبلة هي يف العادة مدة �سنة ،ومبا يحقق اال�ستقرار
ليعم ا�ستغاللها
والنمو االقت�صادي ،من خالل التخ�صي�ص العادل للموارد الوطنية ّ
بكل كفاءة وفعالية.
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امليزانية املستقلة:

يعرفها الفقه ب�أنها امليزانية التي تتعلق ببع�ض املرافق العامة ذات ال�شخ�صية االعتبارية،
وال تخ�ضع للقواعد العامة اخلا�صة ب�إعداد وتبويب امليزانية العامة للدولة ،ويجب
�أن تغطي �إيراداتها نفقاتها ،ف�إن بقي فائ�ض فيدور �إىل امليزانية املقبلة� ،أما �إذا ترتب
عن ذلك عجز فيقع على عاتق املرفق تدبري متويله ،وال تتحمل امليزانية العامة متويله.
وغال ًبا ف�إن هذه امليزانية ال تعر�ض على الربملان لإقرارها و�إمنا يخت�ص جمل�س �إدارة
املرفق العام �أو جهة �أخرى �أعلى ب�إقرارها.
امليزانية امللحقة:

يعرفها الفقه ب�أنها امليزانية اخلا�صة ببع�ض املرافق العامة ،ويرى امل�شرع �إعطاء هذا
املرفق اال�ستقالل املايل يف �صورة ميزانية خا�صة به ت�شتمل على �إي��رادات املرفق
ونفقاته ،وتلحق بامليزانية العامة للدولة .ومن خ�صائ�ص هذه امليزانية ترحيل الفائ�ض
املايل الذي يتحقق لهذا املرفق �إىل امليزانية العامة ،كما تتحمل امليزانية العامة متويل
عجز امليزانية امللحقة.
حرف (ن)
نائبا رئيس جملس الشورى:

ينتخب كل من النائب الأول والنائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�شورى بالتتابع يف
�أول جل�سة يف بداية كل دور انعقاد ،وذلك بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،ف�إن مل
تتحقق يف املرة الأوىل �أعيد االنتخاب بني االثنني احلائزين على �أكرث الأ�صوات
بالأغلبية الن�سبية ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد يف احل�صول على ذات الأغلبية �أجرى
املجل�س االختيار بينهم بالقرعة .ويتوىل النائب الأول فالنائب الثاين على الرتتيب
االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور �أو الالئحة الداخلية املمنوحة لرئي�س
جمل�س ال�شورى يف فرتة غيابه.
نائب امللك:

هو ويل العهد عند تغيب امللك خارج البالد� ،أو من يعينه امللك يف حالة تغيبه خارج
385

البالد ،وتعذر نيابة ويل العهد لينوب عنه ،وذلك ب�أمر ملكي قد يت�ضمن تنظيمـًا خا�صـًا
ملمار�سة ال�صالحيات �أو حتديدً ا لنطاقها ،مع مراعاة �أحكام املادة  34من الد�ستور.
النصاب القانوين التخاذ قرار ما:

توافر احلد الأدنى من العدد املطلوب ت�صويته ل�صالح القرار ،والأ�صل �أن يكون
الن�صاب هو الأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين مامل ين�ص الد�ستور �أو الالئحة
الداخلية للمجل�س على �أغلبية خا�صة.

النصاب القانوين النعقاد اجللسة:

توافر احلد الأدنى من العدد املطلوب قانونًا ح�ضوره النعقاد اجلل�سة وهو ح�ضور
�أغلبية الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم املجل�س ،مبا ي�ساوي  21ع�ض ًوا على الأقل .وال
ي�شرتط توافر هذا الن�صاب طوال اجلل�سة �إذا مل تتخذ قرارات فيها.
نظام اإلدارة الالمركزية:

توزيع الوظيفة الإداري��ة للدولة بني ال�سلطة املركزية يف الدولة وميثلها جمل�س
ال���وزراء ،وال� ��وزارات ،وب�ين هيئات حملية (البلديات) �أو هيئات م�صلحية
(امل�ؤ�س�سات والهيئات) معرتف لها بال�شخ�صية املعنوية ،بحيث تبا�شر هذه الهيئات
املحلية وامل�صلحية اخت�صا�صاتها املحددة يف القوانني املنظمة لها حتت رقابة و�إ�شراف
جمل�س الوزراء والوزراء دون �أن تكون خا�ضعة لأي منهم رئا�س ًيا.
نظام اإلدارة املركزية:

تركيز ملظاهر الن�شاط الإداري يف الدولة يف يد ال�سلطة التنفيذية وفروعها يف
العا�صمة واملحافظات مما ي�ؤدي �إىل توحيد الن�شاط الإداري يف الدولة وجتان�سه .وقد
يتخذ هذا النظام �صورة الرتكيز الإداري �أو �صورة عدم الرتكيز الإداري.
نشر القانون:

عمليه مادية تقوم بها ال�سلطة التنفيذية ،وذلك بن�شر القانون الذي ي�صدق عليه امللك
وي�صدره ،وذلك يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إ�صداره ،بغر�ض
�إعالم النا�س به ليكون حجة عليهم ،و�إعالن بدء تطبيقه بعد �شهر من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية ،ويجوز بن�ص خا�ص يف القانون تق�صري هذا الأجل �أو �إطالته.
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نظام برملاين:

نظام د�ستوري ي�سود فيه رئي�س الدولة وال يحكم ،ويتوىل ال�سلطة التنفيذية رئي�س
جمل�س الوزراء والوزراء الذين يكونون م�س�ؤولني �أمام ال�سلطة الت�شريعية ،وحتت
رقابتها عرب و�سائل الرقابة الربملانية املعروفة.
نظام رئاسي:

نظام د�ستوري يقوم على تركيز ال�سلطة التنفيذية يف يد رئي�س الدولة املنتخب
والذي يكون له معاونون دون وجود جمل�س للوزراء� ،إ�ضافة لل�سلطات الأخرى.
نظام الغرفة الواحدة  /اجمللس الواحد:

النظام الذي تت�شكل فيه ال�سلطة الت�شريعية من جمل�س واحد ميار�س كافة االخت�صا�صات
املمنوحة لل�سلطة الت�شريعية.

نظام الغرفتني  /اجمللسني:

النظام الذي تت�شكل فيه ال�سلطة الت�شريعية من جمل�سني ،ميار�سان م ًعا اخت�صا�صات
ال�سلطة الت�شريعية وف ًقا للد�ستور.

نقطة نظام:

اعرتا�ض من قبل ع�ضو املجل�س على عدم د�ستورية �أو قانونية �سري النقا�ش �أو
الإجراءات حول مو�ضوع مطروح للنقا�ش ،وتعطى الأولوية لطالب نقطة النظام
على طالبي الكالم يف مو�ضوع املناق�شة.

النيابة العامة:

�شعبة �أ�صيلة من �شعب ال�سلطة الق�ضائية ،ومتار�س �سلطة التحقيق واالتهام يف الق�ضايا
اجلنائية با�سم املجتمع.
حرف (هـ)

الهيئة العامة:

�شخ�ص معنوي عام يعمل يف جمال متخ�ص�ص للعمل الإداري ،ومو�ضوع حتت
ال�سلطة الو�صائية لوزير معني �أو ملجل�س الوزراء.
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هيئة المركزية حملية:

اجلهة التابعة للدولة ،والتي متنح ال�شخ�صية املعنوية وقد ًرا من اال�ستقالل لتدير
اخلدمات وامل�صالح ذات الطابع املحلي يف منطقة معينة من مناطق الدولة ومل�صلحة
قاطنيها �ضمن ال�سيا�سة العامة للحكومة ،وتخ�ضع ل�سلطتها الو�صائية ،كاملجال�س
البلدية واملجال�س املحلية الأخرى.
هيئة المركزية مرفقية:

اجلهة التابعة للدولة ،والتي متنح ال�شخ�صية املعنوية وقد ًرا من اال�ستقالل من �أجل
�أن تدير مرفقـًا من مرافق الدولة �ضمن ال�سيا�سة العامة للحكومة ،وتخ�ضع ملجل�س
الوزراء �أو لأحد الوزراء و�صائيـًا بعيدً ا عن الروتني والقيود الإداري�ة احلكومية،
ومثالها جامعة البحرين ،والهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية.
حرف (و)

الوزارة:

وحدة �إدارية ير�أ�سها الوزير تتوىل �إدارة مرفق عام �أو �أكرث.
الوزير:

ع�ضو جمل�س الوزراء الذي يعني ويعفى من من�صبه بناء على عر�ض رئي�س جمل�س
الوزراء ،وفيما عدا وزير الدولة ،يتحمل الوزير �أعباءوحدة �إدارية (الوزارة)،
ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها ،وير�سم اجتاهاتها ،وي�شرف على تنفيذها
لهذه االجتاهات .ويكون م�س�ؤوال عنها �أمام امللك و�أمام جمل�س النواب.
وزير دولة  /الوزير بال وزارة  /بال حقيبة:

ع�ضو جمل�س الوزراء يعني ويعفى من من�صبه بناء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وال يتحمل �أعباء �أي وحدة �إداري��ة ،و�إمنا يعني لال�ستفادة من خربته املرتاكمة� ،أو
متابعة ملف معني� ،أو �إحداث توازنات �سيا�سية معينة.
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وضع االقرتاح يف صيغة مشروع قانون:

املرحلة التي ي�صل �إليها اقرتاح القانون املقدم من ع�ضو ال�سلطة الت�شريعية �إذا �أقر
املجل�س قبول االقرتاح ،فيحال �إىل احلكومة لإعادة �صياغته من الناحية القانونية
وو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون ،وتعيده ملجل�س النواب خالل �ستة �أ�شهر ،ومن
ثم ي�أخذ امل�شروع دورته الإجرائية.
وقف جلسات جملس الشورى:

رفع جل�سات جمل�س ال�شورى مبوجب الد�ستور يف فرتة ّ
حل جمل�س النواب.
وقف اجللسة إلعادة النظام:

لرئي�س املجل�س �إذا �أختل النظام ،ومل يتمكن من �إعادته �إعالن العزم بوقف اجلل�سة،
ف�إن مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل
بعد �إعادة اجلل�سة� ،أجلها الرئي�س و�أعلن موعد اجلل�سة القادمة.
حرف (ي)

اليمني الدستورية:

هي الق�سم املن�صو�ص عليه يف الد�ستور ،والتي ي�ؤديها كل من:
Øامللك عند توليه العر�ش يف اجتماع خا�ص للمجل�س الوطني.
Øنائب امللك قبل ممار�سته �صالحياته �أمام املجل�س الوطني �إذا كان منعقدً ا ،و�إال
فت�ؤدى �أم��ام امللك ،ويكون �أداء ويل العهد لهذا اليمني مرة واح��دة ,و�إن
تكررت نيابته عن امللك.
Øرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء بعد تعيينهم وقبل ممار�سة اخت�صا�صاتهم ،وذلك
�أمام امللك.
�Øأع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،كل يف جمل�سه يف جل�سة
علنية قبل ممار�سة �أعمالهم يف املجل�س.
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