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امليثاق

كلمة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

تاريخ البحرين وحلظة جميدة يف م�سريتنا امل�ّسرفة. وميكننا القول  اأغر يف  هذا يوم 
التحديث  م�سرية  يف  متقدمة  خطوة  ميثل  الوطني  امليثاق  م�سروع  اإجنازكم  اإن  بثقة 
ال�سيا�سي للدولة والنظم واملوؤ�س�سات مبا يلبي تطلعات �سعب البحرين الناه�ض نحو 

املزيد من التطور والتقدم احل�ساري.
يف  واملتمثل  املتقدم  الوطني  الإجماع  هذا  اإىل  نتو�سل  اأن  اعتزازنا  ملبعث  واإن��ه 
قطاعات  خمتلف  مع  والهادف  ال�سمح  التحاور  من  لقاءات  بعد  امليثاق  م�سروع 

جمتمعنا املدين وممثليه.
يف  املواقع  خمتلف  من  الوطنية،  اللجنة  هذه  اإط��ار  يف  اأنتم  التقيتم  عليه  وبناًء 
م�سرية الوطن، فاأغنيتم الروؤية امل�سرتكة بالفكر والنظر وتبادل الراأي احلر حتت �سماء 
البحرين احلرة، لتعمقوا ما تاأ�س�ست عليه من تعاي�ض اإن�ساين وحوار ح�ساري ج�ّسد 
عرب التاريخ املمار�سة الطبيعية لدميقراطيتها التي يحدد امليثاق اليوم �سيغتها املتقدمة 
بني نظم العامل، فكنتم بحق اأهاًل لهذه املهمة الرائدة يف تاريخ الوطن، واأثبتم جدارة 

حمل الر�سالة ل�سالح املواطنني كافة.
وما جمعكم هذا اإل البداية املوفقة ملا �سياأتي بعده من حماورات ولقاءات وت�ساور 
يف م�سريتنا الوطنية، واإنه من ح�سن الطالع اأن يكتمل هذا اجلهد املربور يف الع�سر 
باعتباره  الأبناء  ويتذكره  لنتذكره  خري،  بكل  اهلل  ها  خ�سّ التي  رم�سان  من  الأواخر 

)وثيقة رم�سان( املباركة.
اأيها الإخوة والأخوات: 

اأردمتوه،  للعهد( كما  امليثاق )وثيقة  نت�سلم منكم م�سروع  الثقة والعتزاز  اإننا بكل 
البداية  منذ  وعدناكم  وكما  اأيدينا،  بني  واأمانة  وتقديرنا،  عنايتنا  مو�سع  و�سيكون 
اهلل طرحه  باإذن  يتم  �سوف  العزيز،  ال�سعب  الكبرية يف وعي هذا  ثقتنا  منطلق  من 
ال�ساأن،  بهذا  عليها  املتعارف  والإج��راءات  النظم  ح�سب  عام  �سعبي  ا�ستفتاء  يف 
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ل�ستطالع راأي ال�سعب فيه، وبعد اأن نطمئن اإىل القبول العام له، �سنقره ونعتمده 
م�سريتنا  به  ونوا�سل  الوطني  عملنا  يف  هديه  على  ن�سري  الوطنية،  مل�سريتنا  مرجًعا 
الد�ستورية، وننجز منه  الدولة و�سلطاتها  اأ�سا�سه حتديث موؤ�س�سات  ون�ستكمل على 

يف كل مرحلة ما نراه متما�سًيا مع تطلعات املواطنني.
اأيها الإخوة والأخوات: 

بحريني  كل  اإىل  مم��دودة  يدي  وهذه  امل�سرية،  امتداد  على  بيد  يًدا  معكم  �سنبقى 
وبحرينية كما امتدت يف بيعة العهد، وكما �ستمتد يف بيعة التجديد، هذا التجديد 

والتحديث الوطني ال�سامل الذي �ستتميز به اأجمل اأيامنا املقبلة باإذن اهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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امليثاق

شخصية البحرين التاريخية

حضارة ونهضة
الت�سمية  دللة  ات�سعت  �سواء  ذاكرته،  يف  حا�سرة  والبحرين  التاريخ،  فجر  منذ 
التقت طرق  الإقليم حيث  القلب من هذا  الأرخبيل هو  اأم �ساقت، فهذا  جغرافي�ًا 
احل�سارة يف جزر البحرين، وكانت دملون التي مثلت نقطة التقاء العامل القدمي املمتد 
من بالد �سومر يف بالد ما بني النهرين اإىل ماجان يف ُعمان و�سول اإىل ح�سارة بالد 
ال�سند �ساهًدا على ازدهار البحرين القت�سادي كمركز للتجارة احلرة وميناٍء حيوي 

للعامل على امتداد اأزمنة التاريخ.
الأفكار  تعدد  بحرية  حتت�سن  البحرين  كانت  الإ�سالمية  الر�سالة  فجر  انبثاق  وقبل 

واملعتقدات على اأر�سها يف منوذج نادر املثال يف تلك الع�سور.
ويف ظل هذا الت�سامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعاي�ست الأديان و�سهد 
ال�سعر العربي على ل�سان �سعراء البحرين اأروع الق�سائد يف الفكر والوجود مب�سرة 

بنه�سة جديدة للعرب على م�سرح التاريخ.
ال�سمحاء ودخلت يف  الإ�سالمية  للدعوة  ا�ستجاب  من  اأوائل  من  البحرين  وكانت 
لواء  وحملت  الدين  هذا  عن  املدافعني  اأول  كانت  كما  واقتناًعا،  طوًعا  اهلل  دين 
هذه الدعوة عرب مياه البحر اإىل ال�سفة الأخرى من اخلليج و�سول اإىل بالد الهند، 
�ساهم  كما  الإ�سالمي،  املال  بيت  ملوارد  مهم�ًا  م�سدًرا  البحرين  ثروات  واأ�سبحت 
�سعبها منذ البدايات الأوىل للح�سارة الإ�سالمية يف الإ�سعاع احل�ساري الإ�سالمي 
وعلوم الفقه واللغة طيلة ع�سور اخلالفة الإ�سالمية، حيث تعمقت يف وجدان هذا 

ال�سعب قيم احل�سارة الإ�سالمية مبا متثله من �سماحة وعدالة وتقوى.
زراعة  من  الب�سري  للعمل  خ�سب�ًا  جمال  البحرين  من  الطبيعية  اجلغرافيا  وجعلت 
موقعها  يف  تتمثل  جغرافية  مكانة  من  البحرين  به  تتمتع  ملا  ونظًرا  وغو�ض.  وجتارة 
املتميز ومواردها، فقد ت�سابق عليها الفاحتون والطامعون، ول عجب اأن قاوم �سعبها 
هذه القوى الطامعة. ويف ظل هذه املقاومة وال�سراع �سد خمتلف القوى الأجنبية 
والإقليمية ا�ستطاعت القوى العربية حتت قيادة اأحمد الفاحت يف الربع الأخري من القرن 
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نظام  حتت  البالد  وتوحد  اخلارجية  القوى  تلك  كل  تدحر  اأن  امليالدي  ع�سر  الثامن 
احلكم اخلليفي يف كل من اإقليم الزبارة والبحرين.

ولقد كانت دعوة �سعب البحرين بكل فئاته ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة لتويل 
احلكم يف البالد ولتفادي ال�سيطرة الأجنبية، اأول بروز لالإرادة الوطنية ال�سعبية عند 
اأهل البحرين، وهكذا جاءت البيعة الأوىل يف تاريخ البحرين احلديث حلاكم �ساب 
جاء يحمل اأمال حلكم وطني ي�سون �سلمه واأمنه خلم�سة و�ستني عام�ًا اأظهرت ب�سكل 
والتجاري  ال�سيا�سي  ا�ستقراره  و�سك�ّل  وقيادته،  ال�سعب  بني  التالحم  مدى  وا�سح 

احلقبة احل�سارية التي عربت منها البحرين اإىل الع�سر احلديث.
لل�سورى  تاأ�سي�ض جمل�ض  اآل خليفة ملطلب  ال�سيخ عي�سى بن علي  ا�ستجابة  وجاءت 
رغم  و�سعبه  احلاكم  بني  امل�سرتكة  الوطنية  للحركة  ال�سيا�سي  الوعي  تفتح  مع  متفقة 

جمابهة هذه املطالب مبقاومة القوى الأجنبية.
للحكم  ال�سرعي  الوريث  خليفة  اآل  علي  بن  عي�سى  بن  حمد  ال�سيخ  ا�ستطاع  وقد 
يف البحرين موؤيًدا من �سعبه الذي كان دائم التالحم مع القيادة اأن يتعامل بواقعية 
مع ال�سراعات الدولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية 
التعليم  تكري�ض  خالل  من  احلديث  املدين  املجتمع  لن�سوء  الطريق  ويفتح  القدمية 
القوانني  و�سن  الع�سري  البلدي  والأداء  الفاعلة  احلكومية  الإدارة  وخلق  احلديث 
والت�سريعات الالزمة وتنمية البالد خا�سة بعد انطالق ال�سناعة النفطية بكل حتولتها 

يف البحرين.
كانت  1942م  عام  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  ال�سيخ  احلكم  مقاليد  ت�سلم  وعندما 
البالد تعاين من احلرب العاملية الثانية وانعكا�ساتها على منطقة اخلليج وما �سببته من 
تتجاوز  اأن  البحرين  ا�ستطاعت  وقد  واإقليمي،  وا�سطراب دويل  اقت�سادية،  �سائقة 
تلك املرحلة وتوا�سل بناء الدولة وتطوير موؤ�س�ساتها ومرافقها احليوية واأن تعمل على 
تكري�ض الوحدة الوطنية والتالحم بني القيادة واأفراد ال�سعب واإ�سراك املواطنني يف 

اإدارة �سئون البالد رغم �سغوط القوى الأجنبية.
ولقد كان عهد ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة عهًدا زاخًرا بالإجنازات احل�سارية 
ا�ستقاللها  واأعلن  موؤ�س�ساتها  واأقام  احلديثة  البحرين  دولة  اأ�س�ض  حيث  وال�سيا�سية 

ال�سيا�سي احلديث وتخل�ض من املطامع والدعاوى الأجنبية.
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وقفة  �سمّوه  بقيادة  البالد  وا�ستقالل  عروبة  تاأكيد  البحرين يف  �سعب  وقفة  وكانت 
احلقائق  تق�سي  جلنة  به  قامت  الذي  ال�ستطالع  خالل  من  وذلك  م�سهودة  تاريخية 
اأبناء ال�سعب البحريني كافة، حيث اأجمع هذا ال�سعب على  لالأمم املتحدة، و�سمل 
جتاوب  وكان  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  عي�سى  لل�سيخ  وبيعته  العربي  بانتمائه  مت�سكه 
ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة كبرًيا باأن اأ�سدر د�ستور دولة البحرين كنموذج 
يف  التام  ا�ستقاللها  البحرين  نالت  كما  والدميقراطية،  الد�ستورية  املبادئ  لأرق��ى 
عهده امليمون ومت ت�سييد الدولة على مبادئ الدميقراطية ودولة املوؤ�س�سات و�سيادة 
القانون. و�سوف يبقى قرار ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة بدء احلياة الد�ستورية 
عالمة  للد�ستور،  طبق�ًا  الوطني  املجل�ض  لتاأ�سي�ض  حرة  مبا�سرة  انتخابات  واإج��راء 
بارزة يف تاريخ البحرين. وجاء التاأييد والت�سامن الذي �سهدته البحرين عندما توىل 
ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة اأمري البالد املفدى دليال على 
اللتفاف ال�سعبي حول �سموه، حيث ت�سهد البحرين يف عهده انطالقتها الدميقراطية 
لتحقيق اآمال ال�سعب يف دولة ع�سرية ي�سودها الأمن وال�ستقرار والرخاء وت�ستكمل 
فيها موؤ�س�سات الدولة الد�ستورية التي ت�سطلع بدورها يف حتقيق طموحات القيادة 

وال�سعب يف جمتمع ت�سوده العدالة و�سيادة القانون.
ويف ظل هذه الظروف التاريخية يتطلع ال�سعب بكل ثقة وعزم اإىل م�ستقبل م�سرق، 
ملوؤه احلرية وامل�ساواة، وركيزته العدالة وال�سورى، وقاعدته امل�ساركة ال�سعبية لكل 

فئات ال�سعب يف م�سئوليات احلكم.
القيادة  ن�سال  بف�سل  مت  الذي  ال�سيا�سي  ا�ستقاللها  اأجنزت  وقد  البحرين  دولة  اإن 
احلكيمة وكفاح اأبناء ال�سعب الويف، حافظت على كيانها واأرا�سيها ومياهها الإقليمية 
اأي ظرف،  �سورة وحتت  باأي  عليها  امل�ساومة  اأو  فيها،  للتفريط  قابلة  التي هي غري 
كما ين�ض على ذلك بو�سوح د�ستور دولة البحرين يف مادته الأوىل حيث ل يجيز 

»التنازل عن �سيادتها اأو التخلي عن �سيء من اإقليمها«.
الدويل  املجتمع  يف  فعال  كع�سو  ال�سيا�سي  دورها  مار�ست  قد  البحرين  دولة  اإن 
والإ�سالمي والعربي، واأكدت مت�سكها بكل ثبات بكونها اأحد اأ�س�ض جمل�ض التعاون 
لدول اخلليج العربية، وبالتزامها بالعمل امل�سرتك مع الدول الأع�ساء ال�سقيقة لتعميق 

التالحم يف منظومته مبا يحقق تطلعات �سعوبه.
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القائمة  احلديثة  الدولة  اإر�ساء  ا�ستقاللها  منذ  ا�ستطاعت  البحرين  دولة  اإن  وحيث 
وحيث  القانون،  و�سيادة  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  ودولة  الدميقراطي  التوجه  على 
عالقاتها  يف  كدولة  نهجها  اأكملت  قد  التام  ال�ستقالل  عهد  منذ  البحرين  دولة  اإن 
الدولية ويف موؤ�س�ساتها ال�سيادية القائمة على العدل وامل�ساواة بني املواطنني ومراعاة 
م�ساحلهم، وحيث اإن ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد حفظه اهلل يطمح اإىل حتقيق 
نهج دميقراطي ير�سي هيكال متوازن�ًا يوؤكد ال�سراكة ال�سيا�سية الد�ستورية بني ال�سعب 
واإن�ساء  الق�سائية  ال�سلطة  اآليات  وتعزيز  الثالث  ال�سلطات  بني  والف�سل  واحلكومة، 
املحكمة الد�ستورية وديواين املراقبة املالية والإدارية، وحيث اإنه قد توافرت الإرادة 
ا�ستكملت  ع�سرية  دولة  اإىل   - الثالثة  الألفية  مطلع  يف  ونحن   - لالنتقال  ال�سامية 
والإقليمية  املحلية  امل�ستجدات  كل  مع  للتفاعل  والد�ستورية  ال�سيا�سية  اأطرها  كل 
والدولية، وحيث اإن ح�سيلة جتربة دولة البحرين يف العمل ال�سيا�سي والقت�سادي 
طوال العقود الثالثة املا�سية تتطلب مراعاة ما ا�ستجد من تطورات �سيا�سية واقت�سادية 
واجتماعية وت�سريعية، وملواجهة التحديات املقبلة، مع كل امل�ستجدات على ال�سعيد 
العاملي، فقد ا�ستقر الراأي على اأن يوؤخذ بالثوابت الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف 
هوية الدولة تاأكيًدا على النظام امللكي الوراثي الد�ستوري الدميقراطي، حيث يخدم 
اإدخال  التقدم، وعلى  امل�ستقلة وتطلعاته نحو  البالد �سعبه وميثل رمًزا لهويته  عاهل 
ال�سعوب  ملختلف  الدميقراطية  التجارب  من  بال�ستفادة  البالد  د�ستور  يف  حتديث 
يف تو�سيع دائرة امل�ساركة ال�سعبية يف اأعباء احلكم والإدارة، ذلك اأن ما اأثبتته بع�ض 
هذه التجارب من الأخذ بنظام املجل�سني يف العمل الت�سريعي يتيح اجلمع بني ميزة 
ال�ستفادة من حكمة ذوي العلم واخلربة من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى وتفاعل الآراء 

ال�سعبية من كافة الجتاهات التي ي�سمها املجل�ض املنتخب انتخاب�ًا حًرا مبا�سًرا.
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الفصل األول 
املقومات األساسية للمجتمع

ل ميكن لأّي جمتمع اأن ي�ستقر، على مدى قرون �ساربة يف القدم، وينجح بجدارة 
املجتمع  ذلك  يتمتع  اأن  دون  البحريني،  املجتمع  ك�ساأن  متميزة  ح�سارة  بناء  يف 
مبجموعة من القيم الأ�سا�سية التي ت�سمن متا�سكه، وتدفع به اإىل الأمام، وتعمل على 
رقيه، وتدعم دولته املباركة انطالًقا من العقيدة الإ�سالمية ال�سمحاء ل�سعب البحرين 
الأ�سيل 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�ض الآباء والأجداد من اأجل وجود جمتمع 
فا�سل و�سيانته. ومن ثم، فاإن هذه املقومات الأ�سا�سية ل يجوز لأي من ال�سلطات 
املجتمع  �سالح  على  ا  حر�سً وذلك  جتاوزها،  اأو  عليها  اخلروج  املواطنني  اأو  العامة 

والدولة. وميكن اإجمالها فيما يلي: 

أوال: أهداف احلكم وأساسه
يهدف احلكم اإىل �سيانة البالد، ورفعة �ساأن الدولة، واحلفاظ على الوحدة الوطنية 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  ال�ساملة يف املجالت  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق 

والثقافية وغريها.
والعلم  والطماأنينة  القانون واحلرية والأمن  اأ�سا�ض احلكم.وامل�ساواة و�سيادة  العدل 
والت�سامن الجتماعي وتكافوؤ الفر�ض بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

كل  و�سعًبا،  وحكومة ً  اأمرًيا  البحرين،  دولة  بها  تتم�سك  التي  الرفيعة  القيم  وهذه 
كل  مدار  على  واأ�سا�سه  احلكم  مناط  ذاتها  هي  كانت  امل�ستقبل،  اأجل  من  التم�سك، 
واأف��راد  احلاكم  بني  والتوا�سل  والتعاون  الرتاحم  بقيم  مدعومة  ال�سابقة،  ال�سنني 
القيمة  العدل بجاللها وبهائها، وعا�ست هذه  ال�سعب. ومن ثم فقد احتفظت قيمة 

الأ�سيلة يف جمتمع البحرين بكل احرتام ورعاية اإىل جانب قيمة الرتاحم واملودة.
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ثانًيا: كفالة احلريات الشخصية واملساواة
الفر�ض،  وتكافوؤ  والعدالة  املواطنني  بني  وامل�ساواة  مكفولة،  ال�سخ�سية  احلريات 
اأ�سا�سية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني جميًعا، بال  دعامات 
تفرقة. وياأتي ذلك �سمن مبداأ اأعم واأ�سمل، هو مبداأ امل�ساواة بني النا�ض يف الكرامة 
وقد  الزمان،  من  قرن�ًا  ع�سر  اأربعة  قبل  الإ�سالم  كر�سه  الذي  املبداأ  ذلك  الإن�سانية. 
اأكد الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع، على اأن النا�ض �سوا�سية 
بالتقوى  اإل  اأ�سود  على  لأبي�ض  ول  اأعجمي،  على  لعربي  ف�سل  ل  امل�سط  كاأ�سنان 
من  جمموعة  الرائع  والإن�ساين  الإ�سالمي  املبداأ  هذا  عن  ويتفرع  ال�سالح.  والعمل 

املبادئ املرتبطة به والتي تعد من مقت�سياته الأ�سا�سية وهي: 
املواطنون مت�ساوون اأمام القانون يف احلقوق والواجبات، ل متييز بينهم ب�سبب . 1

اجلن�ض اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة، وذلك ما اأكده الأمري القائد يف 
اأول خطاب وجهه اإىل �سعبه غداة توليه مقاليد احلكم يف البالد.

احلرية ال�سخ�سية مكفولة وفًقا للقانون، فال يجوز القب�ض على اإن�سان اأو توقيفه . 2
اأو حب�سه اأو تفتي�سه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف الإقامة اأو التنقل، اإل وفق 

القانون وحتت رقابة الق�ساء.
اأو . 3 املادي  التعذيب  اأنواع  من  نوع  لأي  اإن�سان  اأي  تعري�ض  حال  باأي  يجوز  ل 

اأي  ويبطل  بالكرامة.  ما�سة  اأو  مهينة  اأو  اإن�سانية  غري  معاملة  لأية  اأو  املعنوي، 
وب�سفة  الإغ��راء.  اأو  التهديد  اأو  التعذيب  وطاأة  حتت  ي�سدر  قول  اأو  اعرتاف 
خا�سة، يحظر اإيذاء املتهم ماديًا اأو معنويًا. ويكفل القانون توقيع العقوبة على 

من يرتكب جرمية التعذيب اأو الإيذاء البدين اأو النف�سي.
ل جرمية ول عقوبة اإل بقانون، ول عقوبة اإل على الأفعال الالحقة لنفاذ القانون . 4

املن�سئ للجرمية.
عادلة، . 5 حماكمة  مبوجب  اإدانته،  تثبت  حتى  بريء  واملتهم  �سخ�سية،  العقوبة 

تتوافر له فيها كافة ال�سمانات التي تكفل له حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق 
يتوىل  حمامٍ   جناية  يف  متهم  لكل  يكون  اأن  ويجب  للقانون.  طبًقا  واملحاكمة 

الدفاع عنه مبوافقته. وحق التقا�سي مكفول وفًقا للقانون.
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للم�ساكن حرمة م�سونة، فال يجوز دخولها اأو تفتي�سها اإل باإذن اأهلها، وا�ستثناء . 6
يف حالة ال�سرورة الق�سوى يجوز ذلك يف الأحوال التي يعينها القانون حتت 

رقابة ال�سلطة الق�سائية.
للمرا�سالت ال�سخ�سية حرمتها و�سريتها، واملرا�سالت الربيدية والربقية والهاتفية . 7

للرقابة  املرا�سالت  هذه  تخ�سع  اأن  يجوز  ول  م�سونة،  وغريها  والإلكرتونية 
ال�سلطة  رقابة  حتت  القانون  يقررها  التي  ال�سرورة  حالت  يف  اإل  التفتي�ض  اأو 

الق�سائية.

ثالًثا: حرية العقيدة
تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية ال�سمري مطلقة. وت�سون الدولة حرمة دور 

العبادة وت�سمن حرية اإقامة ال�سعائر الدينية وفق العادات ال�سائدة يف البالد.

رابًعا: حرية التعبري والنشر
اأخرى من طرق  باأي طريقة  اأو  بالكتابة  اأو  بالقول  راأيه  التعبري عن  لكل مواطن حق 
البحث  حرية  فاإن  املبداأ  هذا  ومبقت�سى  ال�سخ�سي،  الإب��داع  اأو  ال��راأي  عن  التعبري 

العلمي وحرية الن�سر وال�سحافة والطباعة مكفولة يف احلدود التي يبينها القانون.

خامًسا: نشاط اجملتمع املدين
من اأجل ا�ستفادة املجتمع من كل الطاقات والأن�سطة املدنية تكفل الدولة حرية تكوين 
اجلمعيات الأهلية والعلمية والثقافية واملهنية والنقابات على اأ�س�ض وطنية، ولأهداف 
م�سروعة، وبو�سائل �سلمية وفًقا لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون، ول يجوز 

اإجبار اأحد على الن�سمام اإىل جمعية اأو نقابة اأو ال�ستمرار فيها.

سادًسا: : األسرة أساس اجملتمع
تقوى  وب�سالحها  للمجتمع،  الأ�سا�سية  اللبنة  هي  الأ�سرة  باأن  الإمي��ان  منطلق  من 
الأ�سرة  كيان  الدولة  حتفظ  الوطن،  وحب  والأخ��الق  الدين  قيم  وتعلو  اأوا�سره 
ال�سرعي، وحتمي يف ظلها الأمومة والطفولة، وترعى الن�ضء، وحتميه من ال�ستغالل 
وتقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي، كما تعنى الدولة خا�سة بنمو ال�سباب 

البدين واخللقي والعقلي.
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ويف هذا الإطار تكفل الدولة حتقيق ال�سمان الجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة 
ال�سيخوخة اأو العجز عن العمل اأو اليتم اأو الرتمل اأو البطالة، كما توؤمن لهم خدمات 
التاأمني الجتماعي، وتوؤّمن الدولة الرعاية ال�سحية وتعنى بال�سيا�سات ال�سحية التي 

تعزز اأهداف ال�سحة للجميع.
وتكفل الدولة ت�سامن املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة 

وتعوي�ض امل�سابني باأ�سرار احلرب اأو ب�سبب تاأدية واجباتهم الع�سكرية.
الأ�سرة  بحماية  اخلا�سة  الت�سريعات  و�سن  امل��راأة  حقوق  دعم  على  الدولة  وتعمل 

وحماية اأفرادها.

سابًعا: العمل واجب وحق
العمل واجب على كل مواطن، تقت�سيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام، ولكل مواطن 

احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفًقا للنظام العام والآداب.
التنمية  برامج  �سمن  �سروطه  وعدالة  للمواطنني  العمل  فر�ض  توفري  الدولة  وتكفل 
اإجباري على  فر�ض عمل  يجوز  اأنه ل  العتبار  الأخذ يف  مع  الوطنية،  القت�سادية 

اأحد اإل يف الأحوال التي يعينها القانون ول�سرورة قومية وباأجر عادل.
وينظم القانون على اأ�س�ض اقت�سادية مع مراعاة قواعد العدالة الجتماعية العالقة بني 

العمال واأ�سحاب الأعمال.

ثامًنا: التعليم والثقافة والعلوم
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وت�سجع البحث العلمي، كما تكفل اخلدمات 
التعليمية والثقافية للمواطنني. ويكون التعليم اإلزامًيا وجمانًيا يف املراحل الأوىل التي 

ا خطة للق�ساء على الأمية. يحددها ويبينها القانون الذي ي�سع اأي�سً
كما ينظم القانون اأوجه العناية بالرتبية الدينية يف خمتلف مراحل التعليم واأنواعه، 
ويعنى فيها جميًعا بالرتبية الوطنية وبتقوية �سخ�سية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية 

وقوميته العربية.
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توفري  يقت�سي  مما  العلمي  والتقدم  الفكري  لالإ�سعاع  منارات  مبثابة  اجلامعات  وتعد 
احلرية الأكادميية لها، و�سمان ممار�سة هذه احلرية وانفتاحها على اآفاق املعرفة، وتعمل 
التعليم اخلا�ض وتاأ�سي�ض اجلامعات واملعاهد اخلا�سة. مع دعم  ت�سجيع  الدولة على 
لتلبية  العمل  ب�سوق  التعليم  نظام  وربط  والتكنولوجي  العلمي  البحث  موؤ�س�سات 

حاجات البالد من القوى الب�سرية املوؤهلة يف احلا�سر وامل�ستقبل.
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نظام احلكم

التي تولت فيها الأ�سرة احلاكمة  البحريني، على مدى القرون املا�سية  متتع املجتمع 
احلاكم  بني  العالقة  قيام  وهي  فريدة،  بخ�سو�سية  البالد،  حكم  م�سئولية  الكرمية، 
و�سعبه على الرتابط، والتوا�سل املبا�سر، والتفاهم امل�سرتك من اأجل خدمة املواطن 
ورفع �ساأن البالد. ويف ظل هذا املعنى، فقد توافقت اإرادة ال�سعب على اأن يقوم 

احلكم يف دولة البحرين على الأ�س�ض الرئي�سية التالية: 

أوال: األمري
نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري، على الوجه املبني يف الد�ستور 
واملر�سوم الأمريي اخلا�ض بالتوارث. والأمري هو راأ�ض الدولة، وذاته م�سونة ل مت�ض، 
وهو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وهو رمز ا�ستقرار البالد، والركيزة الأ�سا�سية 

التي يرتكز عليها نظام احلكم يف دولة البحرين.
ويبا�سر الأمري �سلطاته بوا�سطة وزرائه. والوزراء م�سئولون اأمام الأمري، وهو الذي 
يعنّي رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء، ويعفيهم من منا�سبهم، وفًقا ل�سلطاته املبينة 

يف الد�ستور.

ثانيـًا: شكل الدولة الدستوري
بعد اأن مّن اهلل عز وجل على البحرين بنعمة ال�ستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من 
اأ�سواط واجتازته من حتديات، وبعد اأن اأكملت ن�سجها كدولة يف عالقاتها الدولية 
م�ساحلهم  ومراعاة  املواطنني  بني  امل�ساواة  على  القائمة  ال�سيادية  موؤ�س�ساتها  ويف 
املمالك  بني  مكانتها  البحرين  حتتل  اأن  املنا�سب  من  �سار  فقد  الوطنية،  ووحدتهم 

الد�ستورية ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق لل�سعب تطلعاته نحو التقدم.

ثالًثا: الشريعة اإلسالمية والتشريع
دين الدولة الإ�سالم، وال�سريعة الإ�سالمية م�سدر رئي�سي للت�سريع.
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رابًعا: الشعب هو مصدر السلطات جميًعا
ال�سلطات  م�سدر  لل�سعب  فيه  ال�سيادة  دميقراطي،  البحرين  دولة  يف  احلكم  نظام 

جميع�ًا وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني يف الد�ستور.

خامًسا: مبدأ الفصل بني السلطات
يعتمد نظام احلكم، تكري�ًسا للمبداأ الدميقراطي امل�ستقر، على الف�سل بني ال�سلطات 
الثالث: الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، مع التعاون بني هذه ال�سلطات وفق اأحكام 

الد�ستور، وياأتي �ساحب ال�سمو اأمري البالد على راأ�ض ال�سلطات الثالث.

سادًسا: سيادة القانون واستقالل القضاء
�سمانتان  وح�سانته  الق�ساء  وا�ستقالل  الدولة،  يف  احلكم  اأ�سا�ض  القانون  �سيادة 
اأ�سا�سيتان حلماية احلقوق واحلريات. وتعمل الدولة على ا�ستكمال الهيئات الق�سائية 
املن�سو�ض عليها يف الد�ستور وتعيني اجلهة الق�سائية التي تخت�ض باملنازعات املتعلقة 

بد�ستورية القوانني واللوائح، والنيابة العامة. 

سابًعا: حق الشعب يف املشاركة يف الشئون العامة
باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�سئون  يف  امل�ساركة  بحق  ون�ساًء  رجال  املواطنون  يتمتع 

ال�سيا�سية يف البالد بدًءا بحق النتخاب والرت�سيح طبًقا لأحكام القانون.
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األسس االقتصادية للمجتمع
قطعت دولة البحرين �سوًطا كبرًيا يف جمال التنمية القت�سادية ورفع متو�سط دخل 
الفرد فيها، رغم قلة الرثوات الطبيعية وندرة املياه وحمدودية رقعة الأر�ض والكثافة 
وح�سن  تر�سيد  يف  وحكومتها  لقادتها  احلكيمة  ال�سيا�سة  نتيجة  العالية،  ال�سكانية 
ا�ستخدام املوارد املتاحة للبالد، مما جعل البحرين حتقق م�ستوى متقدًما يف التنمية 
الب�سرية واحلرية القت�سادية. اإل اأنه لبد من اتباع ال�سيا�سات التي توؤدي اإىل توازن 
معدل النمو القت�سادي مع املعدل العايل للنمو ال�سكاين. ويوؤكد امليثاق مت�سك دولة 

البحرين بالأ�س�ض القت�سادية التالية: 

أوالً : مبدأ احلرية االقتصادية
راأ�ض  وحرية  الفردية،  املبادرة  على  البحرين  دولة  يف  القت�سادي  النظام  يقوم 
املوارد  تنمية  يف  اخلا�ض  القطاع  دور  وتاأكيد  دعم  مع  والتنقل  ال�ستثمار  يف  املال 
وتن�سيط احلركة القت�سادية. وقد وفر هذا النظام يف احلقب املا�سية ن�ساًطا اقت�ساديًا 

وا�ستثماريًا ملمو�ًسا، واأنتج تدفًقا م�سهوًدا لروؤو�ض الأموال لال�ستثمار يف البالد.
كما يجب اأن ي�ساحب النفتاح القت�سادي تغيري يف تفكري الإدارة العامة نحو تب�سيط 
م�ستوى  وحت�سني  امل�سئوليات،  يف  التداخل  على  والق�ساء  وال�سفافية،  الإجراءات 
النزاهة  معايري  ذلك  كل  حتكم  واأن  القت�سادية،  الت�سريعات  وحتديث  اخلدمات، 
�سفافية  وزيادة  والإداري��ة،  املالية  املراقبة  اأدوات  تفعيل  اأجل  ومن  الفر�ض.  وتكافوؤ 
اإن�ساء ديوان للرقابة املالية واآخر  اإدارات الدولة، ي�سبح من الالزم  العمل يف كافة 

للرقابة الإدارية.
ثانًيا: امللكية اخلاصة

امللكية اخلا�سة م�سونة، ولكل �سخ�ض حرية الت�سرف يف ممتلكاته يف حدود القانون، 
ول يجوز نزع املمتلكات اخلا�سة اإل لأغرا�ض املنفعة العامة، ويف احلدود وبالكيفية 

التي يبينها القانون، وب�سرط اأن يتم ذلك مقابل تعوي�ض عادل.
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ثالًثا: العدالة االقتصادية والتوازن يف العقود
ينظم  اجتماعية  طبيعة  ذات  فردية  حقوًقا  والعمل  املال  وراأ�ض  اخلا�سة  امللكية  تعترب 
العدالة  اأ�سا�ض  وعلى  اقت�سادية  اأ�س�ض  على  وذلك  ومبا�سرتها،  بها  التمتع  القانون 
الإنتاج،  اأط��راف  بني  التوازن  ت�سمن  التي  القواعد  القانون  ويقرر  الجتماعية. 

وكذلك التوازن يف العالقات التعاقدية.

رابًعا: تنويع النشاط االقتصادي ومصادر الدخل القومي
كانت دولة البحرين من اأوىل الدول العربية اخلليجية التي ا�ستهدفت تنويع الن�ساط 
القت�سادي وم�سادر الدخل القومي، من منطلق عدم العتماد على م�سدر اأ�سا�سي 
ا على �سمان توفري حياة كرمية ل�سعب البالد يف امل�ستقبل،  واحد للدخل، وذلك حر�سً
وتفادي التقلبات القت�سادية العاملية. ويف هذا الإطار فقد اأ�سبحت البحرين مركًزا 
مالًيا اإقليمًيا هاًما، كما اأ�سبحت مركًزا من مراكز اجلذب ال�سياحية املعرتف بها عاملًيا، 
كما ا�ستطاعت من خالل تقدمي الدعم لل�سناعات التحويلية وال�سناعات ذات القيمة 
امل�سافة العالية و�سناعة املعلومات و�سناعة اخلدمات بكل اأ�سكالها، اأن ت�ساهم بتطوير 

قاعدة التنمية القت�سادية يف الدولة وتوفري فر�ض عمل للمواطنني.

خامًسا: البيئة واحلياة الفطرية
نظًرا لل�سغط املتزايد على املوارد الطبيعية املحدودة فاإن الدولة ت�سعى اإىل ال�ستغالل 
تاأخذ يف  الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غري ال�سارة للبيئة و�سحة املواطن، كما 
وذلك  الكربى  البيئية  امل�سكالت  ومعاجلة  منع  يف  العاملية  التوجهات  العتبار  عني 
من خالل و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية حلماية البيئة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابري 
الت�سهيالت  وتوفري  املختلفة،  م�سادره  من  التلوث  من  للحد  املنا�سبة  الت�سريعية 
التقييم  درا�سات  اإجراء  و�سرورة  النظيف،  لالإنتاج  للتحول  ال�سناعية  لل�سركات 
على  باملحافظة  الدولة  تقوم  اأخرى  ناحية  من  امل�ساريع.  تنفيذ  يف  البدء  قبل  البيئية 
احلياة الفطرية وخا�سة البيئات الطبيعية املتنوعة التي تتميز بها البحرين مبا يف ذلك 
الأرا�سي،  ل�ستخدام  املنا�سبة  اخلطط  و�سع  خالل  من  والنباتية  احليوانية  مكوناتها 
واإدارة املناطق ال�ساحلية، واإن�ساء منظومة من املحميات الطبيعية على غرار حممية 
امل�ستوى  على  اأهميتها  تاأتي  والتي  بها،  املحيطة  واملياه  حوار  جزر  وحممية  العرين 

العاملي نظًرا ملا يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة.
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سادًسا: األموال العامة والرثوات الطبيعية
لالأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها، وعلى ال�سلطات العامة 
اتخاذ كل الو�سائل التي تكفل �سيانتها. والرثوات الطبيعية كافة ومواردها جميًعا ملك 

للدولة. وتعمل الدولة على �سيانتها واختيار اأف�سل ال�سبل القت�سادية ل�ستثمارها.

سابًعا: العمالة والتدريب
تاأخذ دولة البحرين يف اعتبارها اأن اأعظم الرثوات التي متلكها هي املواطن البحريني 
ذاته، الذي اأثبت قدرة متميزة يف جمال التح�سيل العلمي والثقايف. ولذا فاإن دعم 
ودماء  بخربات  يدفع  اأن  �ساأنه  من  التحويلي  والتدريب  امل�ستمر  بالتدريب  املواطن 
لهذا  العمل  فر�ض  من  اأرح��ب  جمال  بتوفري  ي�سمح  مما  العمل،  �سوق  يف  متجددة 

املواطن.
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الفصل الرابع
األمن الوطني

اأرا�سيها  و�سيانة  البالد  حلماية  احل�سني  واحل�سن  ال�سياج  هو  الوطني  الأمن  يعترب 
ومكت�سباتها القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية ودعم م�سرية التنمية ال�ساملة خا�سة 
الأمن  ركائز  اأهم  ومن  املعا�سرة،  والدولية  الإقليمية  واملتغريات  الظروف  ظل  يف 
مهامها وواجباتها  اأداء  قادرة على  لتكون  البحرين  دفاع  قوة  الوطني دعم وتعزيز 
تقت�سي توفري املعدات واملقومات الأ�سا�سية لقوات الأمن  على الوجه الأكمل، كما 
على  وال�سهر  البالد  ربوع  يف  والطماأنينة  الأمن  ن�سر  يف  واجبها  اأداء  لكفالة  العام 
اإطار  يف  دوره  لأداء  الوطني  احلر�ض  وتعزيز  ودعم  العام،  والأم��ن  النظام  حفظ 
البحرين، ودرع�ًا  دفاع  لقوة  ع�سكري�ًا  عمًقا  باعتباره  والأمن،  الدفاع  قوة  منظومة 
اأمنًيا لقوات الأمن العام يف حماية الوطن، وذلك دعًما مل�سرية التنمية التي ت�سهدها 
وبحرها  اأر�سها  من  �سرب  لكل  و�سيانة ً  احل�سارية،  منجزاتها  على  وحفاًظا  البالد. 

و�سمائها، واإن النتماء اإىل اأجهزة الأمن الوطني واجب و�سرف لكل مواطن.
و�سند  الوطنية،  للوحدة  رمز  هي  التي  البحرين  دف��اع  قوة  اأهمية  تاأتي  هنا  من 
يف  واإمنا  فح�سب،  بلدنا  يف  ل  وال�ستقرار،  الأمن  ل�سمان  لالأمة،  وعون  لالأ�سقاء، 
خليجنا العزيز، ووطننا العربي الكبري. ول يخفى على اأحد اأن املوروث احل�ساري 
للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدر�سة للدفاع عن كل ما فيها من اأ�سالة: اأخالًقا وبناًء 
وح�سارة ً، فهي كما اأريد لها منذ البدء ر�سالة خري و�سالم من البحرين اإىل الإن�سانية 
الثقة يف  بالدفاع عنها. ومن دواعي  نت�سرف جميًعا  التي  القيم  تعبرًيا عن  جمعاء، 
اأن قائدها الأعلى، حفظه اهلل، كان جنديها الأول وموؤ�س�سها  هذه املوؤ�س�سة الوطنية 

الرائد منذ انبثاق »ال�سوء الأول«.
تهديد الأمن  العلمية والتكنولوجية، وتتنوع م�سادر  الثورة  فيه  تت�سارع  ويف عامل 
الأمن  منظومات  اأح��دث  وامتالك  املتقدم،  ال�سالح  توفري  ي�سبح  به،  والإ�سرار 
والدفاع �سرورة ل غنى عنها. على اأن توفري العن�سر الب�سري الذي �سوف ي�ستخدم 
فاإن  لذلك  احلديثة،  الدفاع  ومنظومات  ال�سالح  توفري  عن  اأهمية  يقل  ل  كله  هذا 
�سيا�سات اإعداد العن�سر الب�سري الكفء، ورعاية �سئون منت�سبي قوة الدفاع ت�سبح 
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رفع  على  العمل  فاإن  وعليه  وحمايته.  البحرين  اأمن  حتقيق  يف  عنه  غنى  ل  عن�سًرا 
اإىل  لت�سل  والتنظيم،  بالتدريب،  الدفاع،  لقوة  والفنية  والإداري��ة  القتالية  القدرة 

اأرفع م�ستوى ممكن، يحتل اأولوية اأوىل يف هذا ال�سدد.
كذلك فاإن حتقيق قوة دفاع البحرين لأهدافها ل ميكن اأن ينف�سل عن �سرورة امتالك 
الأه��داف،  هذه  حتقيق  تتوخى  تف�سيلية  بربامج  مدعومة  وا�سحة،  دفاعية  �سيا�سة 
اأجل تطوير الروؤية ال�سرتاتيجية، والتكيف  ومن هنا �سرورة املراجعة امل�ستمرة من 

التكنولوجي، وحتديد م�سادر اخلطر ب�سفة متوا�سلة.
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الفصل اخلامس
احلياة النيابية

عرفت البحرين الدميقراطية املبا�سرة منذ اأن حمل اآل خليفة م�سئولية احلكم. اإذ اأن 
الباب املفتوح التي كانت  التوا�سل والت�ساور امل�ستمر بني احلاكم و�سعبه، و�سيا�سة 
الواقع  اأّدى يف  البحريني،  وال�سعب  احلكومة  بني  التعامل  لأ�سلوب  منًطا  تزال  وما 
العملي اإىل اأن تكون رغبات ال�سعب وم�ساحله هي الباعث والأ�سا�ض لكل �سيا�سات 
هو  وحيد  لغر�ض  وتعمل  املجتمع،  نب�ض  ت�ستلهم  و�ستظل  احلكومة  فكانت  احلكم. 

خدمة م�سالح ال�سعب.
باإيجاد  وجت�سدت  البحرين  يف  الدميقراطية  املمار�سة  ال�سابق  باملفهوم  وتكر�ست 
الد�ستور واملجل�ض الوطني املنتخب، ثم جاءت جتربة جمل�ض ال�سورى الذي اأثبت 
جدارته يف املناق�سة والدرا�سة واإبداء الراأي يف كافة املو�سوعات وامل�سكالت العامة 
التي تهم البالد والتي حتقق م�سالح ال�سعب. واأثبت جمل�ض ال�سورى كذلك قدرة 
املجل�ض  �سرب  فقد  وكذلك  الالزمة،  باملرونة  امل�ستجدات  مواجهة  على  ملحوظة 

مثال ممتاًزا يف التعاون بينه وبني احلكومة من اأجل خدمة البالد.
غري اأن تطور املمار�سة الدميقراطية ينبغي األ يقف عند حدود معينة، طاملا اأن هنالك 
من  ملزيد  اأو�سع  اآفاق  فتح  اأجل  من  ارتيادها  ميكن  املمار�سة  لهذه  اأرحب  م�ساحات 
الدميقراطية. وهنا جتدر الإ�سارة اإىل اأن العديد من الدميقراطيات العريقة تاأخذ بنظام 
والأفكار  الجتاهات  ميثل  اأحدهما  جمل�سني  الت�سريعية  جمال�سها  فت�سم  املجل�سني، 
املعا�سرة، والآخر  الق�سايا  ال�سعب يف  اأفراد  بني  املختلفة  النظر  املتنوعة ووجهات 
الدول  هذه  يف  التجارب  اأثبتت  وقد  اخل��ربة.  واأه��ل  للمخت�سني  كمجل�ض  يعمل 
الدميقراطية فائدة هذا الت�سكيل الثنائي للمجل�ض الت�سريعي، ومن ثم ر�سوخه نظًرا 

لعائده ال�سيا�سي املمتاز.
ومن اأجل مزيد من امل�ساركة ال�سعبية يف ال�سئون العامة، وا�ستلهاًما ملبداأ ال�سورى، 
دولة  يف  احلكم  نظام  عليها  يقوم  التي  الأ�سيلة  الإ�سالمية  املبادئ  اأح��د  بو�سفه 
ال�سيا�سية  مبا�سرة حقوقه  ا يف  اأي�سً ال�سعب جميعه، وبواجبه  بحق  واإميانًا  البحرين. 
الد�ستورية، واأ�سوة ً بالدميقراطيات العريقة، بات من �سالح دولة البحرين اأن تتكون 
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املهام  يتوىل  مبا�سًرا  حًرا  انتخابًا  منتخب  جمل�ض  جمل�سني،  من  الت�سريعية  ال�سلطة 
لال�ستعانة  والخت�سا�ض  اخلربة  اأ�سحاب  ي�سم  معنّي  جمل�ض  جانب  اإىل  الت�سريعية 

باآرائهم فيما تتطلبه ال�سورى من علم وجتربة.
واحد  اآن  يف  يقدم  باأنه  الت�سريعية  لل�سلطة  املتوازن  الثنائي  التكوين  هذا  ويتميز 
يف  ال�سعبية  بامل�ساركة  ي�سمح  فهو  البع�ض.  بع�سها  مع  تت�سافر  املزايا  من  جمموعة 
ال�سئون الت�سريعية، وي�سمح بتفاعل كافة الآراء والجتاهات يف اإطار جمل�ض ت�سريعي 

واحد.
وهكذا، فاإن هذا الت�سكيل املقرتح للمجل�ض الت�سريعي، الذي �سوف يتطلب تعديال 
التوجهات  ي�ستمد احلكمة والدراية من جانب، وكافة  اأن  له  يتيح  د�ستوريًا، �سوف 

العامة للناخب البحريني من جانب اآخر.
ول �سك اأن هذا التعديل يوؤدي اإىل فتح اآفاق اأرحب لدميقراطية تعمل من اأجل البناء 
والتنمية وال�ستقرار والرخاء، دميقراطية تعمل من اأجل ال�سالم الجتماعي والوحدة 

الوطنية.
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الفصل السادس

العالقات اخلليجية
توؤمن دولة البحرين، حكومة ً و�سعًبا، اإميانًا يقينًيا بوحدة الهدف وامل�سري وامل�سلحة 
هذه  بني  جمع  فقد  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  ل�سعوب  امل�سرتكة 
التاريخ  اأوا�سر الدم والن�سب وو�سائج القربى، وقد دعم هذه الأوا�سر  ال�سعوب 
امل�سرتك والثقافة والأعراف املتماثلة. ولقد كانت هذه الأ�سباب دافًعا لدولة البحرين 
لكي تكون من بني الدول املوؤ�س�سة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية مع اأ�سقائها 

الآخرين من دول اخلليج العربية الأخرى.
فالتعاون اجلاد بني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يعد اأمًرا ملًحا وم�سريي�ًا 
من اأجل �سيانة امل�سالح العليا لكافة الأ�سقاء اأع�ساء املجل�ض، ومن اأجل حتقيق اأف�سل 
ا�ستطاع  الإطار، فقد  املجل�ض. ويف هذا  التنمية لدول و�سعوب  م�ستوى ممكن من 
الدفاع عن حرية  للعامل قدرته على  يثبت  اأن  العربية  التعاون لدول اخلليج  جمل�ض 

و�سيادة اأع�سائه، واأنه ميثل الدرع الواقي ل�ستقالل هذه الدول.
ولذلك، فاإن دولة البحرين �سوف تعمل دوًما، وبكل ما اأوتيت من جهد على دعم 
دولة  واإن  فيه.  الأع�ساء  الأ�سقاء  للدول  العادلة  الق�سايا  وم�ساندة  التعاون  جمل�ض 
البحرين تعترب ذلك من ثوابت �سيا�ستها التي تعتربها نهًجا اأ�سا�سًيا و�سروريًا وم�سرييًا. 
ذلك اأن اأمن ورفاه دولة البحرين جزء ل يتجزاأ من اأمن ورفاه دول اخلليج العربية 

ال�سقيقة الأخرى.
و�سوف توا�سل دولة البحرين مع �سقيقاتها الدول الأع�ساء يف املجل�ض العمل لتحقيق 
املزيد من التن�سيق والتقارب والتكامل يف كيان املجل�ض، خا�سة يف املجالت التي 
ما زالت تتطلب تن�سيًقا اأكرث فعالية كالتكامل القت�سادي والتعاون الدفاعي والتن�سيق 
الإعالمي، هذا بالإ�سافة اإىل الهتمام بتطوير هيئة امل�ساركة ال�سعبية �سمن موؤ�س�سات 

املجل�ض.
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الفصل السابع 
العالقات اخلارجية

اإن دولة البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي، وبكون �سعبها الأبي جزًءا ل يتجزاأ من 
الأمة العربية، واأن اإقليمها جزء من الوطن العربي الكبري، وقد جت�سد هذا النتماء، 
ا يف الآمال والآلم والتاريخ  لي�ض فقط يف وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن اأي�سً
امل�سرتك. وانطالًقا من هذه احلقيقة فاإن دولة البحرين ل تدع �سبيال لدعم التعاون 
جامعة  يف  فاعل  ع�سو  وهي  البحرين  دولة  ا�ستقالل  فمنذ  اإليه.  وتبادر  اإل  العربي 
الدول العربية، وهي تعمل بجانب اأ�سقائها العرب على تفعيل دور اجلامعة لكي تظل 
اإطاًرا �سيا�سًيا وقانونًيا يج�سد وحدة الأمة العربية ويعمل على تكامل العمل العربي 
�سور  لكل  ت�سجيعها  على  البحرين  دولة  وتوؤكد  اإرادتها.  تكري�ض  وعلى  امل�سرتك 

التعاون القت�سادي العربي امل�سرتك.
اأن الدولة حتر�ض بغري حدود على  ومن هذه ال�سيا�سات الرا�سخة لدولة البحرين، 
ق�ساياهم  يف  العرب  اأ�سقائها  بدعم  تلتزم  وهي  العربي.  احلق  ق�سايا  كل  م�ساندة 
امل�سريية. ويف هذا ال�سدد، فاإن دولة البحرين ت�ساند وتوؤكد على احلقوق الفل�سطينية 
امل�سروعة، وعلى الأخ�ض حق ال�سعب الفل�سطيني يف اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها 
القد�ض ال�سريف. وتوؤكد على �سرورة عودة واحرتام كافة احلقوق العربية يف ظل 

قواعد ال�سرعية الدولية.
ويف اإطار منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، ومن منطلق الإميان باأن القيم الإ�سالمية اأ�سا�سها احلق 
واخلري والعدل وال�سالم، فاإن دولة البحرين تعتقد اأن التعاون بني الدول الأع�ساء 
ال�ستقالل  ق�سايا  م�ساندة  اأجل  من  الأهمية  من  كبرية  درجة  على  املنظمة  هذه  يف 
الوطني وحق ال�سعوب يف تقرير م�سريها، وكذلك من اأجل حتقيق م�ستوى اأف�سل 
اأن حتقق منظمة املوؤمتر الإ�سالمي  من التنمية للدول الأع�ساء. وتاأمل دولة البحرين 

مزيًدا من الفاعلية والتقدم.
وعلى �سعيد العالقات الدولية ال�سيا�سية، فاإن دولة البحرين تعترب اأن ال�سالم العاملي 
اأ�سا�سي وا�سرتاتيجي ينبغي اأن تهون دونه كل اجلهود، وهي طبًقا  والإقليمي هدف 
لذلك، تتم�سك باملبادئ الأ�سا�سية التي تقرر �سرورة ت�سوية كافة املنازعات الدولية 
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امليثاق

ال�ستقالل  اأو  الأرا�سي  �سالمة  من  للنيل  القوة  ا�ستخدام  ال�سلمية، وحتظر  بالطرق 
ال�سيا�سي لأية دولة. ومن ثم، فاإن دولة البحرين ت�سجع وتوؤازر كل اجلهود الدولية 

التي تبذل من اأجل الت�سوية ال�سلمية للم�سكالت الإقليمية.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن دولة البحرين منذ دخولها يف منظمة هيئة الأمم املتحدة قد 
قراراتها،  يف  امل�ساركة  طريق  عن  تزال  وما  املنظمة  هذه  اأن�سطة  كافة  يف  �ساهمت 
وا�ست�سافة املنظمات التابعة لها وتوقيع التفاقيات والعهود الدولية ل �سيما ما يتعلق 
منها بحقوق الإن�سان، واحلقوق املدنية وال�سيا�سية والجتماعية للمواطنني وحقوق 

املراأة، كما �ساهمت بدور اإيجابي كذلك يف جلان الأمم املتحدة املتخ�س�سة.
البحرين  �سيا�سة دولة  فاإن  الدولية،  العالقات القت�سادية والتجارية  وعلى م�ستوى 
ال�ستثمارات  انتقال  وحرية  الدولية،  التجارة  حرية  هي  املجال  هذا  يف  الرا�سخة 
الوطنية  امل�سالح  العتبار  الأخذ يف  مع  وذلك  العاملة،  والقوى  الأموال  وروؤو�ض 
اخلا�سة بكل دولة على حدة، ومع التاأكيد على اأن الرثوات الطبيعية لكل دولة هي 
ملك لها ل يجوز اأن يخ�سع الت�سرف فيها لأي نوع من اأنواع ال�سغوط اأو الإمالءات 

اخلارجية.
استشرافات املستقبل

اإن هذا امليثاق وقد توافق اجلميع على حمتواه حكومة ً و�سعًبا، واأخذ ًا يف العتبار 
اأنه ميثل وثيقة عمل م�ستقبلية للبالد، واأن تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه تتطلب 

بع�ض التعديالت الد�ستورية، فاإنه يلزم لذلك ما يلي:

أوال: مسّمى دولة البحرين
التي  الطريقة  على  بناًء  البحرين  لدولة  الر�سمية  الت�سمية  الد�ستوري  التعديل  يقرر 

يقرها الأمري و�سعبه.
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ثانًيا: السلطة التشريعية
تعدل اأحكام الف�سل الثاين من الباب الرابع من الد�ستور اخلا�سة بال�سلطة الت�سريعية 
نظام  با�ستحداث  وذل��ك  العامل  يف  والد�ستورية  الدميقراطية  التطورات  لتالئم 
املواطنون  يختار  مبا�سًرا  انتخابًا حًرا  منتخًبا  الأول جمل�ًسا  يكون  بحيث  املجل�سني، 
نوابهم فيه ويتوىل املهام الت�سريعية، اإىل جانب جمل�ض معنّي ي�سم اأ�سحاب اخلربة 

والخت�سا�ض لال�ستعانة باآرائهم فيما تتطلبه ال�سورى من علم وجتربة.
وت�سدر القوانني على النحو الذي يف�سله الد�ستور وفق النظم والأعراف الد�ستورية 

املعمول بها يف الدميقراطيات العريقة.
م�ستقبل  حتقيق  يف  ال�سعبية  الرغبة  عن  يعرب  امليثاق  هذا  على  ال�سعبي  التوافق  اإن 
م�ستقر ومزدهر للبالد بقيادة ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة 

اأمري البالد املفدى حفظه اهلل.
حمكم  يف  و�سفهم  كما  راعون}  وعهدهم  لأماناتهم  هم  {الذين  من  اهلل  جعلنا 

الكتاب، وعليه �سبحانه توكلنا، هو نعم املوىل ونعم الن�سري.



33

امليثاق

البيان اخلتامي ألعمال اللجنة الوطنية العليا
إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطني

اللجنة  بت�سكيل  2000م،  ل�سنة   )43( و   )36( رقم  ال�سامي  الأمريي  لالأمر  ا  تنفيذ ً
الوطنية العليا لإعداد م�سروع ميثاق العمل الوطني..

باإجناز  املكلفة  اللجنة  اأع�ساء  ا�ست�سعرها جميع  التي  الكبرية،  امل�سئولية  وانطالًقا من 
هذه املهمة التاريخية..

املتوا�سلة،  الجتماعات  من  �سل�سلة  بعقد  الوطنية،  مبهمتها  القيام  اللجنة  با�سرت 
بق�سر الرفاع، حفلت باملناق�سات واملداولت التي ا�ستملت على الكثري من الأفكار 

واملالحظات واملقرتحات الإيجابية.
وبعون من املوىل عز وجل، ثم بدعم وموؤازرة كرمية �سامية، من لدن ح�سرة �ساحب 
تاأمل  والتي  بها،  املنوطة  املهمة  اإجناز  من  اللجنة  املفدى، متكنت  البالد  ملك  اجلاللة 
ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى، وتطلعات �سعب  تلتقي والإرادة  اأن 

البحرين الويف.
ويف هذا الإطار، فاإن اللجنة لتوؤكد اأن م�سروع ميثاق العمل الوطني �سيحقق باإذن 
اهلل تعاىل نقلة ً نوعية ً كبرية يف العمل الوطني، ت�سهم بدورها يف اإحداث تغيريات 

جذرية يف منهج العمل والأداء.
وجتاوبًا من اأع�ساء اللجنة مع اآفاق الروؤية ال�ساملة التي طرحها امللك املفدى ح�سرة 
الدميقراطي  نهجه  من خالل  اهلل،  اآل خليفة حفظه  عي�سى  بن  اجلاللة حمد  �ساحب 
املتمثل يف حوارات جاللته، يف لقاءاته مع خمتلف القطاعات الأهلية، والتجمعات 
ال�سعبية الوطنية العديدة، تعرب اللجنة عن عميق اعتزازها، ومت�سكها بالتالحم الوثيق 
بني امللك وال�سعب اأ�سا�ًسا للعمل الوطني، ودعًما وحفاًظا على املكا�سب احل�سارية 

للبالد، ومت�سًكا بال اأدنى تفريط يف اأي �سرب من اأرا�سي الوطن الغايل.
نيابي،  جمل�ض  لنتخاب  متهيًدا  وموؤ�س�ساتها،  الدولة،  �سلطات  حتديث  على  وعمال 
ي�سم خرية  معنّي،  اإىل جانب جمل�ض  املواطنني،  كافة  قبل  مبا�سًرا، من  انتخابًا حًرا 
اأهل العلم واخلربة، مبا يوؤدي اإىل جتديد د�ستوري، وحتديث موؤ�س�سي، ح�سب �سيغة 
متوازنة، ت�ستوعب درو�ض املا�سي، وتواجه متطلبات امل�ستقبل الذي نن�سده، توؤكد 
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اللجنة تاأييدها التام لتخاذ ما من �ساأنه متكني دولة البحرين من موا�سلة انطالقتها نحو 
امل�ستقبل املن�سود.

كما توؤكد اللجنة اأن مملكة البحرين، وقد حققت خطوات كبرية على طريق التنمية 
ال�ساملة رغم ما تعر�ست له املنطقة من حروب واأزمات، ا�ستطاعت بالعزم والت�سميم 
املمالك  بني  بجدارة  مكانتها  البحرين  مملكة  لتاأخذ  والتقدم،  البناء  درب  موا�سلة 

الد�ستورية املتقدمة.
وتاأكيًدا وتوثيًقا للتوافق والتكامل بني روؤية امللك املعظم، وتطلعات �سعب البحرين، 
جتديد  وثيقة  الوطني  امليثاق  هذا  م�سروع  رفع  اجتماعاتها  ختام  يف  اللجنة  قررت 
خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  والبيعة،  للعهد 
ملك البالد املفدى اأمانة ً بني يديه الكرميتني، ليعمل جاللته مبا يراه، حفظه اهلل، منا�سًبا 

ومالئًما مل�سلحة البالد.
واهلل على ما نقول �سهيد
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
دستور مملكة البحرين

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة اأمري دولة البحرين 
ا�ستناًدا اإىل ما ورد يف ميثاق العمل الوطني الذي اأجمع عليه ال�سعب يف ال�ستفتاء، 

وبعد الطالع على الد�ستور، 
وعلى الأمر الأمريي رقم )17( ل�سنة 2001 بالت�سديق على ميثاق العمل الوطني، 

رقم  باملر�سوم  امل�سكلة  الد�ستور  اأحكام  بع�ض  تعديل  رئي�ض جلنة  وبناء على عر�ض 
)5( ل�سنة 2001، 

وبعد اطالع جمل�ض الوزراء، 
�سدقنا على هذا الد�ستور املعدل واأ�سدرناه.

اأمري دولة البحرين  
حمد بن عي�صى اآل خليفة   

�سدر يف ق�سر الرفاع 
بتاريخ: 2 ذو احلجة 1422ه�

املوافق: 14 فرباي�ر 2002م
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  نحن  لدنه،  من  وبعون  بركته،  وعلى  تعاىل،  اهلل  با�سم 
ملك مملكة البحرين، ت�سميًما ويقيًنا واإميانًا واإدراًكا لكل م�سئولياتنا الوطنية والقومية 
وامل�سئولية  املبداأ  وبحق  واملواطنني،  الوطن  وبحق  اهلل،  بحق  وعرفان�ًا  والدولية، 

الإن�سانية.
عملنا  ميثاق  ت�سمنها  التي  املبادئ  على  اأجمعت  التي  ال�سعبية  ل��الإرادة  وتنفيًذا 
الوطني، وحتقيًقا ملا عهد به اإلينا �سعبنا العظيم لتعديل الد�ستور، ورغبًة يف ا�ستكمال 
فيه  ينعم  اأف�سل،  م�ستقبل  نحو  و�سعًيا  العزيز،  لوطننا  الدميقراطي  احلكم  اأ�سباب 
ظل  يف  والرخاء  وال�ستقرار  والنماء  والتقدم  الرفاهية  من  مبزيد  واملواطن  الوطن 
تعاون جاّد وبّناء بني احلكومة واملواطنني يق�سي على معوقات التقدم، واقتناًعا باأن 
امل�ستقبل والعمل له هو رائدنا جميًعا يف املرحلة القادمة، واإميان�ًا مبا يتطلبه حتقيق هذا 
الهدف من جهد، وا�ستكمال للم�سرية قمنا بتعديل الد�ستور القائم. وقد ا�ستوعب 
امليثاق،  ت�سمنها  التي  العظيمة  الإن�سانية  واملبادئ  الرفيعة  القيم  جميع  التعديل  هذا 
والتي توؤكد اأن �سعب البحرين ينطلق يف م�سريته املظفرة اإىل م�ستقبل م�سرق باإذن اهلل 
تعاىل، م�ستقبل تتكاتف فيه جهود جميع اجلهات والأفراد، وتتفرغ فيه ال�سلطات يف 
ثوبها اجلديد لتحقيق الآمال والطموحات يف عهد ظلله العفو، معلًنا مت�سكه بالإ�سالم 
عقيدًة و�سريعًة ومنهاج�ًا، يف ظل انتمائه اإىل الأمة العربية املجيدة، وارتباطه مبجل�ض 
يحقق  ما  كل  اإىل  و�سعيه  وم�سريي�ًا،  حا�سًرا  ارتباط�ًا  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

العدل واخلري وال�سالم لكل بني الإن�سان.
ولقد انبثقت تعديالت الد�ستور من اأن �سعب البحرين العريق موؤمن باأن الإ�سالم فيه 
�سالح الدنيا والآخرة، واأنه ل يعني اجلمود ول التع�سب، واإمنا يقرر يف �سراحة تامة 

اأن احلكمة �سالة املوؤمن اأينما وجدها اأخذها، واأن القراآن الكرمي مل يفرط يف �سيء.
الإن�سانية  تراث  كل  اإىل  والب�سر  ال�سمع  مند  اأن  ال�سروري  من  كان  لذلك  وحتقيق�ًا 
وتقاليدنا  وقيمنا  ديننا  مع  ومتفق�ًا  و�ساحل�ًا  نافع�ًا  نراه  ما  منه  لنقتطف  وغرب�ًا،  �سرق�ًا 
اآلت  اأو  اأدوات  لي�ست  النظم الجتماعية والإن�سانية  باأن  اقتناع�ًا  ومالئم�ًا لظروفنا، 
جامدة تنتقل دون تغيري من مكان اإىل اآخر، واإمنا هي خطاب اإىل عقل الإن�سان وروحه 

ووجدانه، تتاأثر بانفعالته وظروف جمتمعه.
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لوطننا  املتطور  احل�ساري  للفكر  ممثلة  الد�ستورية  التعديالت  هذه  جاءت  وبذلك 
الغايل، فاأقامت نظامنا ال�سيا�سي على امللكية الد�ستورية القائمة على ال�سورى التي 
ال�سلطة،  ال�سعب يف ممار�سة  ا�سرتاك  الإ�سالم، وعلى  للحكم يف  الأعلى  املثل  هي 
بع�ض  بفطنته  الأمر  ويل  يختار  اإذ  احلديث،  ال�سيا�سي  الفكر  عليه  يقوم  الذي  وهو 
ذوي اخلربة من املواطنني ليتكون منهم جمل�ض ال�سورى، كما يختار ال�سعب الواعي 
احلر الأمني بالنتخاب من يتكون منهم جمل�ض النواب، ليحقق املجل�سان مع�ًا الإرادة 

ال�سعبية ممثلة يف املجل�ض الوطني.
ول �سك اأن هذه التعديالت الد�ستورية تعك�ض اإرادة م�سرتكة بني امللك وال�سعب، 
وحتقق للجميع القيم الرفيعة واملبادئ الإن�سانية العظيمة التي ت�سمنها امليثاق، والتي 
تكفل لل�سعب النهو�ض اإىل املن�زلة العليا التي توؤهله لها قدراته وا�ستعداداته، وتتفق 

ء املكان الالئق به بني �سعوب العامل املتمدن. مع عظمة تاريخه، وت�سمح له بتبوُّ
وقد ت�سمن هذا الد�ستور الذي اأ�سدرناه التعديالت التي اأجريت وفًقا ملا جاء يف 
لة. واأرفقنا به مذكرة تف�سريية يُعترب ما ورد  امليثاق متكاملة مع كافة ن�سو�سه غري املعدَّ

فيها مرجًعا لتف�سري اأحكامه.
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الباب األول
الدولـة

مادة - 1 -
مملكة البحرين عربية اإ�سالمية م�ستقلة ذات �سيادة تامة، �سعبها جزء من الأمة العربية،  اأ. 
واإقليمها جزء من الوطن العربي الكبري، ول يجوز التنازل عن �سيادتها اأو التخلي عن 

�سيء من اإقليمها.
ال�سيخ ب.  له  املغفور  من  انتقاله  مت  وقد  وراثي،  د�ستوري  ملكي  البحرين  مملكة  حكم 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  ح�مد  ال�سيخ  الأكرب  ابنه  اإىل  خليفة  اآل  �سلمان  بن  عي�سى 
البالد، وينتقل من بعده اإىل اأكرب اأبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، اإل اإذا عني امللك قيد 
حياته خلًفا له ابًنا اآخر من اأبنائه غري البن الأكرب، وذلك طبًقا لأحكام مر�سوم التوارث 

املن�سو�ض عليه يف البند التايل.
له �سفة د�ستورية، فال ج.  التوارث مبر�سوم ملكي خا�ض تكون  اأحكام  �سائر  تنظم 

يجوز تعديله اإل وفًقا لأحكام املادة )120( من الد�ستور.
نظام احلكم يف مملكة البحرين دميقراطي، ال�سيادة فيه لل�سعب م�سدر ال�سلطات د. 

جميًعا، وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني بهذا الد�ستور.
باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�سئون  يف  امل�ساركة  ح�ق  ون�ساًء،  رجال  للمواطنني،  ه�. 
الد�ستور  لهذا  وفًقا  وذل��ك  والرت�سيح،  النتخاب  حق  فيها  مبا  ال�سيا�سية، 
ولل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون. ول يجوز اأن يحرم اأحد املواطنني من 

حق النتخاب اأو الرت�سيح اإل وفًقا للقانون.
و. ل يعدل هذا الد�ستور اإل جزئي�ًا وبالطريقة املن�سو�ض عليها فيه. 

مادة - 2 -
دين الدولة الإ�سالم، وال�سريعة الإ�سالمية م�سدر رئي�سي للت�سريع، ولغتها الر�سمية 

هي اللغة العربية.
مادة - 3 -

يبني القانون علم اململكة و�سعارها و�سارات�ها واأو�سمتها ون�سيدها الوطني.
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الباب الثاين
املقومات األساسية للمجتمع

مادة - 4 -
العدل اأ�سا�ض احلكم، والتعاون والرتاحم �سلة وثقى بني املواطنني، واحلرية وامل�ساواة 
املواطنني  بني  الفر�ض  وتكافوؤ  الجتماعي  والت�سامن  والعلم  والطماأنينة  والأم��ن 

دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

مادة - 5 -
الأ�سرة اأ�سا�ض املجتمع، قوامها الدين والأخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيان�ها  اأ. 
ويرعى  والطفولة،  الأمومة  ظلها  يف  ويحمي  وقيمها،  اأوا�سرها  ويقوي  ال�سرعي، 
كما  والروحي.  واجل�سماين  الأدبي  الإهمال  ويقيه  ال�ستغالل،  من  ويحميه  الن�ضء، 

ت�ُعنى الدولة خا�سة بنمو ال�سباب البدين واخللقي والعقلي.
تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املراأة نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع، وم�ساواتها ب. 

بالرجال يف ميادين احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والقت�سادية دون اإخالل 
باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

اأو ج.  ال�سيخوخة  للمواطنني يف حالة  الالزم  الجتماعي  ال�سمان  الدولة حتقيق  تكفل   
لهم خدمات  توؤّمن  كما  البطالة،  اأو  الرتمل  اأو  اليتم  اأو  العمل  العجز عن  اأو  املر�ض 
التاأمني الجتماعي والرعاية ال�سحية، وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف 

والفاقة.
املرياث حق مكفول حتكمه ال�سريعة الإ�سالمية.د. 

مادة - 6 -
الإن�سانية،  احل�سارة  ركب  يف  وت�سهم  والإ�سالمي،  العربي  الرتاث  الدولة  ت�سون 
يف  العربية  الأم��ة  اآم��ال  وحتقيق  الإ�سالمية،  البالد  بني  الروابط  تقوية  على  وتعمل 

الوحدة والتقدم.
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مادة - 7 -
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وت�سجع البحث العلمي، كما تكفل اخلدمات  اأ. 
الأوىل  املراحل  يف  وجماني�ًا  اإلزامي�ًا  التعليم  ويكون  للمواطنني،  والثقافية  التعليمية 
التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه. وي�سع القانون اخلطة الالزمة للق�ساء 

على الأمية.
التعليم ب.  مراحل  خمتلف  يف  والوطنية  الدينية  بالرتبية  العناية  اأوج��ه  القانون  ينظم 

واأنواعه، كما يُعنى فيها جميع�ًا بتقوية �سخ�سية املواطن واعتزازه بعروبته.
الدولة، ج.  من  باإ�سراف  اخلا�سة  واجلامعات  املدار�ض  اإن�ساء  والهيئات  لالأفراد  يجوز 

ووفق�ًا للقانون. 
تكفل الدولة لُدور العلم حرمتها.د. 

مادة - 8 -
لكل مواطن احلق يف الرعاية ال�سحية، وتعنى الدولة بال�سحة العامة، وتكفل و�سائل  اأ. 

الوقاية والعالج باإن�ساء خمتلف اأنواع امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات ال�سحية.
يجوز لالأفراد والهيئات اإن�ساء م�ست�سفيات اأو م�ستو�سفات اأو ُدور عالج باإ�سراف من ب. 

الدولة، ووفق�ًا للقانون.

مادة - 9 -
اأ�سا�سية لكيان  العدالة الإ�سالمية، مقومات  املال والعمل، وفًقا ملبادئ  املْلكية وراأ�ض  اأ. 
الدولة الجتماعي وللرثوة الوطنية، وهي جميع�ًا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية 

ينظمها القانون.
لالأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.ب. 
امللكية اخلا�سة م�سونة، فال مينع اأحد من الت�سرف يف ملكه اإل يف حدود القانون، ول ج. 

ينزع عن اأحد ملكه اإل ب�سبب املنفعة العامة يف الأحوال املبينة يف القانون، وبالكيفي�ة 
املن�سو�ض عليها فيه، وب�سرط تعوي�سه عنه تعوي�سا عادل.

بحكم د.  اإل  اخلا�سة  امل�سادرة  عقوبة  تكون  ول  حمظورة،  لالأموال  العامة  امل�سادرة 
ق�سائي يف الأحوال املبينة بالقانون.
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بني  العالقة  الجتماعي�ة،  العدال�ة  مراعاة  مع  اقت�سادية،  اأ�س�ض  على  القانون،  ينظم  ه�. 
مالك الأرا�سي والعقارات وم�ستاأجريها.

و.تعمل الدولة على توفري ال�سكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني.
للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  ا�ستغالل  حتقيق  اأجل  من  الالزمة  التدابري  الدولة  ز.تتخذ 
القانون و�سائل م�ساعدة  ب�سورة مثمرة، وتعمل على رفع م�ستوى الفالح، ويحدد 

�سغار املزارعني ومتليكهم الأرا�سي. 
ح.تاأخذ الدولة التدابري الالزمة ل�سيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.

مادة - 10 -
الن�ساط  بني  العادل  التعاون  وقوامه  الجتماعية،  العدالة  اأ�سا�سه  الوطني  القت�ساد  اأ. 
وحتقيق  مر�سومة،  خلطة  وفق�ًا  القت�سادية  التنمية  وهدفه  اخلا�ض،  والن�ساط  العام 

الرخاء للمواطنني، وذلك كله يف حدود القانون.
اخلليج ب.  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  القت�سادية  الوحدة  حتقيق  على  الدولة  تعمل 

والتاآزر  والتعاون  التقارب  اإىل  ي��وؤدي  ما  وكل  العربية،  اجلامعة  ودول  العربية 
والتعا�سد فيما بينها.

مادة - 11 -
تقوم على حفظها وح�سن  للدولة،  كافة ملك  الطبيعية جميعها ومواردها  الرثوات 

ا�ستثمارها، مبراعاة مقت�سيات اأمن الدولة واقت�سادها الوطني.

مادة - 12 -
تكفل الدولة ت�سامن املجتمع يف حتّم�ل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة 

وتعوي�ض امل�سابني باأ�سرار احلرب اأو ب�سبب تاأدية واجباتهم الع�سكرية.

مادة - 13 -
العمل واجب على كل مواطن، تقت�سيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام، ولكل مواطن  اأ. 

احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفًقا للنظام العام والآداب.
تكفل الدولة توفري فر�ض العمل للمواطنني وعدالة �سروطه.ب. 
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ل يجوز فر�ض عمل اإجباري على اأحد اإل يف الأحوال التي يعينها القانون ل�سرورة ج. 
قومية ومبقابل عادل، اأو تنفيًذا حلكم ق�سائي.

ينظم القانون، على اأ�س�ض اقت�سادية مع مراعاة قواعد العدالة الجتماعية، العالقة بني د. 
العمال واأ�سحاب الأعمال.

مادة - 14 -
ت�سجع الدولة التعاون والدخار، وت�سرف على تنظيم الئتمان.

مادة - 15 -
وفق�ًا  واجب  واأداوؤه��ا  الجتماعية،  العدالة  اأ�سا�سها  العامة  والتكاليف  ال�سرائب  اأ. 

للقانون.
باحلد ب.  امل�سا�ض  عدم  يكفل  مبا  ال�سرائب  من  ال�سغرية  الدخول  اإعفاء  القانون  ينظم 

الأدنى الالزم للمعي�سة. 

مادة - 16 -
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، وي�ستهدف موظفو الدولة يف اأداء  اأ. 
وظائفهم امل�سلحة العامة. ول يُوىل الأجانب الوظائف العامة اإل يف الأحوال التي 

يبينها القانون.
املواطنون �سواء يف تويل الوظائف العامة وفًقا لل�سروط التي يقررها القانون.ب. 
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احلقوق والواجبات العامة

مادة - 17 -
اإل يف حالة  بها  اإ�سقاطها عّمن يتمتع  القانون، ول يجوز  البحرينية يحددها  اجلن�سية  اأ. 

اخليانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
يحظر اإبعاد املواطن عن البحرين اأو منعه من العودة اإليها.ب. 

مادة - 18 -
النا�ض �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية، ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق 
والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�ض اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين 

اأو العقيدة.

مادة - 19 -
احلرية ال�سخ�سية مكفولة وفًقا للقانون.  اأ. 

تقييد ب.  اأو  اإقامته  اأو حتديد  تفتي�سه  اأو  اأو حب�سه  اأو توقيفه  اإن�سان  ل يجوز القب�ض على 
حريته يف الإقامة اأو التنقل اإل وفق اأحكام القانون وبرقابة من الق�ساء.

ال�سجون ج.  قوانني  يف  لذلك  املخ�س�سة  الأماكن  غري  يف  احلب�ض  اأو  احلجز  يجوز  ل 
امل�سمولة بالرعاية ال�سحية والجتماعية واخلا�سعة لرقابة ال�سلطة الق�سائية.

ل يعّر�ض اأي اإن�سان للتعذيب املادي اأو املعنوي، اأو لالإغراء، اأو للمعاملة احلاطة بالكرامة، د. 
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول اأو اعرتاف يثبت �سدوره حتت 

وطاأة التعذيب اأو بالإغراء اأو لتلك املعاملة اأو التهديد باأي منها.

مادة - 20 -
اإل على الأفعال الالحقة للعمل  بناء على قانون، ول عقاب  اإل  ل جرمية ول عقوبة  اأ. 

بالقانون الذي ين�ض عليها. 
العقوبة �سخ�سية.ب. 
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املتهم بريء حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية توؤّمن له فيها ال�سمانات ال�سرورية ج. 
ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفًقا للقانون.

يحظر اإيذاء املتهم ج�سماني�ًا اأو معنوي�ًا.د. 
يجب اأن يكون لكل متهم يف جناية حماٍم يدافع عنه مبوافقته. ه�. 

حق التقا�سي مكفول وفق�ًا للقانون. و. 

مادة - 21 -
ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني حمظور.

مادة - 22 -
حرية ال�سمري مطلقة، وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة، وحرية القيام ب�سعائر الأديان 

واملواكب والجتماعات الدينية طبق�ًا للعادات املرعية يف البلد.

مادة - 23 -
ون�سره  راأيه  عن  التعبري  حق  اإن�سان  ولكل  مكفولة،  العلمي  والبحث  الراأي  حرية 
بالقول اأو الكتابة اأو غريهما، وذلك وفق�ًا لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون، 
اأو  الفرقة  يثري  ال�سعب، ومبا ل  الإ�سالمية ووحدة  العقيدة  باأ�س�ض  امل�سا�ض  مع عدم 

الطائفية. 

مادة - 24 -
مع مراعاة حكم املادة ال�سابقة تكون حرية ال�سحافة والطباعة والن�سر مكفولة وفق�ًا 

لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون. 

مادة - 25 -
للم�ساكن حرمة، فال يجوز دخولها اأو تفتي�سها بغري اإذن اأهلها اإل ا�ستثناء يف حالت 

ال�سرورة الق�سوى التي يعينها القانون، وبالكيفية املن�سو�ض عليها فيه.
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مادة - 26 -
حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�سونة، و�سريتها مكفولة، فال 
القانون،  يبينها  التي  ال�سرورات  يف  اإل  �سريتها  اإف�ساء  اأو  املرا�سالت  مراقبة  يجوز 

ووفق�ًا لالإجراءات وال�سمانات املن�سو�ض عليها فيه.

مادة - 27 -
اأ�س�ض وطنية ولأهداف م�سروعة وبو�سائل  حرية تكوين اجلمعيات والنقابات، على 
�سلمية، مكفولة وفق�ًا لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون، ب�سرط عدم امل�سا�ض 
باأ�س�ض الدين والنظام العام. ول يجوز اإجبار اأح�د على الن�سم�ام اإىل اأي جمعي�ة 

اأو نقابة اأو ال�ستمرار فيها.

مادة - 28 -
لالأفراد حق الجتماع اخلا�ض دون حاجة اإىل اإذن اأو اإخطار �سابق، ول يجوز لأحد  اأ. 

من قوات الأمن العام ح�سور اجتماعاتهم اخلا�سة.
التي ب.  والأو�ساع  لل�سروط  وفق�ًا  مباحة  والتجمعات  واملواكب  العامة  الجتماعات 

الآداب  تنايف  �سلمية ول  وو�سائله  الجتماع  اأغرا�ض  تكون  اأن  على  القانون،  يبينها 
العامة.

مادة - 29 -
 لكل فرد اأن يخاطب ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ول تكون خماطبة ال�سلطات 

با�سم اجلماعات اإل للهيئات النظامية والأ�سخا�ض املعنوية.

مادة - 30 -
ال�سالم هدف الدولة، و�سالمة الوطن جزء من �سالمة الوطن العربي الكبري، والدفاع  اأ. 
عنه واجب مقد�ض على كل مواطن، واأداء اخلدمة الع�سكرية �سرف للمواطنني ينظمه 

القانون.
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الدولة هي وحدها التي تن�سئ قوة الدفاع واحلر�ض الوطني والأمن العام، ول يُول�َّ�ى ب. 
ينظمها  التي  وبالكيفية  الق�سوى،  ال�سرورة  حالة  يف  اإل  املهام  هذه  املواطنني  غري 

القانون.
التعبئة العامة اأو اجلزئية ينظمها القانون.ج. 

مادة - 31 -
اأو  الد�ستور  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  العامة  واحلريات  احلقوق  تنظيم  يكون  ل 
حتديدها اإل بقانون، اأو بناًء عليه. ول يجوز اأن ينال التنظيم اأو التحديد من جوهر 

احلق اأو احلرية. 
الباب الرابع
السلطات 

أحكـام عامـة

مادة - 32 -
مع  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  ف�سل  اأ�سا�ض  على  احلكم  نظام  يقوم  اأ. 
التنازل  الثالث  ال�سلطات  من  لأي  يج�وز  الد�ستور، ول  وفق�ًا لأحكام هذا  تعاونها 
لغريها عن كل اأو بع�ض اخت�سا�ساتها املن�سو�ض عليها يف هذا الد�ستور، واإمنا يجوز 
التفوي�ض الت�سريعي املحدد بفرتة معينة ومبو�سوع اأو مو�سوعات بالذات، وميار�ض 

وفق�ًا لقانون التفوي�ض و�سروطه.
امللك ب.  ويتوىل  للد�ستور،  وفق�ًا  الوطني  واملجل�ض  امللك  يتولها  الت�سريعية  ال�سلطة 

ال�سلط�ة التنفيذية مع جمل�ض الوزراء والوزراء، وبا�سمه ت�سدر الأحكام الق�سائية، 
وذلك كله وفق�ًا لأحكام الد�ستور.
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امللك

مادة - 33 -
الأمني  احلامي  ذاته م�سونة ل مت�ض، وهو  لها،  الأ�سمى  واملمثل  الدولة،  راأ�ض  امللك  اأ. 

للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. 
الأف��راد ب.  حقوق  ويرعى  والقانون،  الد�ستور  و�سيادة  احلكم  �سرعية  امللك  يحمي 

والهيئات وحرياتهم. 
الوزراء مت�سامنني عن ج.  يُ�ساأل  �سلطاته مبا�سرة وبوا�سطة وزرائه، ولديه  امللك  ميار�ض 

ال�سيا�سة العامة للحكومة، ويُ�ساأل كل وزير عن اأعمال وزارته.
باأمر ملكي، كما يعني الوزراء د.  يعني امللك رئي�ض جمل�ض الوزراء ويعفيه من من�سبه 

ويعفيهم من منا�سبهم مبر�سوم ملكي، بناء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء. 
ف�سل  كل  بدء  عند  امل��ادة  هذه  يف  ذكره  ال�سابق  النحو  على  ال��وزارة  ت�سكيل  يعاد  ه�. 

ت�سريعي للمجل�سني. 
و. يعني امللك اأع�ساء جمل�ض ال�سورى ويعفيهم باأمر ملكي. 

ز. امللك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتوىل قيادتها وتكليفه�ا بامله�ام الوطني�ة داخ�ل 
اأرا�سي اململكة وخارجها، وترتبط مبا�سرة به، وتراَعى ال�سرية الالزمة يف �سئونها. 

ح. يراأ�ض امللك املجل�ض الأعلى للق�ساء، ويعنّي الق�ساة باأوامر ملكية بناًء على اقرتاح من 
املجل�ض الأعلى للق�ساء. 

ط. مينح امللك اأو�سمة ال�سرف وفق�ًا للقانون.
باأمر  الأخرى  ال�سرف  واألقاب  والع�سكرية  املدنية  الرتب  وي�سرتد  ومينح  امللك  ين�سئ  ي. 

ملكي، وله اأن يفو�ض غريه يف ذلك.
ك. ت�سدر العملة با�سم امللك وفق�ًا للقانون.

ل. يوؤدي امللك عند توليه العر�ض يف اجتماع خا�ض للمجل�ض الوطني اليمني التالية: 
حريات  عن  اأذود  واأن  الدولة،  وقوانني  الد�ستور  اأحرتم  اأن  العظيم  باهلل  ))اأق�سم 

ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن اأ�سون ا�ستقالل الوطن و�سالمة اأرا�سيه((
م. الديوان امللكي يتبع امللك، وي�سدر بتنظيمه اأمر ملكي، وحتدد ميزانيته وقواعد 

الرقابة عليها مبر�سوم ملكي خا�ض. 
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مادة - 34 -
ميار�ض  نائب�ًا  عنه،  العهد  ويل  نيابة  وتعذر  البالد  خارج  تغيبه  حالة  يف  امللك،  يعني  اأ. 
�سالحياته مدة غيابه، وذلك باأمر ملكي. ويجوز اأن يت�سمن هذا الأمر تنظيم�ًا خا�س�ًا 

ملمار�سة هذه ال�سالحيات نيابة عنه، اأو حتديًدا لنطاقها.
ت�سري يف �ساأن نائب امللك، ال�سروط والأحكام املن�سو�ض عليها يف البند -ب- من ب. 

املادة )48( من هذا الد�ستور، واإذا كان وزيًرا اأو ع�سًوا يف جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض 
النواب فال ي�سرتك يف اأعمال الوزارة اأو املجل�ض مدة نيابته عن امللك.

ال�سابقة ج.  املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  اليمني  �سالحياته  ممار�سة  قبل  امللك  نائب  يوؤدي 
م�سفوعة بعبارة: 

ا للملك(. ويكون اأداء اليمني يف املجل�ض الوطني اإذا كان منعقًدا، واإل  ـً )واأن اأكون خمل�س
ى اأمام امللك. فتوؤدَّ

ويكون اأداء ويل العهد لهذه اليمني مرة واحدة، واإن تكررت مرات نيابته عن امللك.

مادة - 35 -
على  بالت�سديق  ويخت�ض  القوانني،  واق��رتاح  الد�ستور  تعديل  اقرتاح  حق  للملك  اأ. 

القوانني واإ�سدارها.
يعترب القانون م�سدقا عليه، وي�سدره امللك اإذا م�ست �ستة اأ�سهر من تاريخ رفعه اإليه ب. 

من جمل�سي ال�سورى والنواب دون اأن يرده اإىل املجل�سني لإعادة النظر فيه.
الفرتة ج.  خ��الل  يف  امللك  رد  اإذا  الد�ستور،  بتعديل  اخلا�سة  الأح��ك��ام  مراعاة  مع 

ال�سورى والنواب  اإىل جمل�سي  القانون  م�سروع  ال�سابق  البند  املن�سو�ض عليها يف 
مبر�سوم م�سبب، لإعادة النظر فيه، حدد ما اإذا كانت هذه الإعادة تتم يف ذات دور 

النعقاد اأو يف الدور التايل له.
اإذا اأعاد كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب اأو املجل�ض الوطني اإقرار امل�سروع د. 

باأغلبية ثلثي اأع�سائه، �سدق عليه امللك، واأ�سدره يف خالل �سهر من اإقراره للمرة 
الثانية.
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مادة - 36 -
احلرب الهجومية حمرمة، ويكون اإعالن احلرب الدفاعية مبر�سوم يعر�ض فور اإعالنها  اأ. 

على املجل�ض الوطني للبت يف م�سريها.
جميع ب.  يف  ويجب  مبر�سوم،  اإل  العرفية  الأحكام  اأو  الوطنية  ال�سالمة  حالة  تعلن  ل 

مبوافقة  اإل  مدها  يجوز  ول  اأ�سهر،  ثالثة  تتجاوز  ل  ملدة  اإعالنها  يكون  اأن  الأح��وال 
املجل�ض الوطني باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين.

مادة - 37 -
فوًرا  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  اإىل  ويبلغها  مبر�سوم،  املعاهدات  امللك  يربم 
م�سفوعة مبا ينا�سب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�سديق 

عليها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية.
على اأن معاهدات ال�سلح والتحالف، واملعاهدات املتعلقة باأرا�سي الدولة اأو ثرواتها 
الطبيعية اأو بحقوق ال�سيادة اأو حقوق املواطنني العامة اأو اخلا�سة، ومعاهدات التجارة 
�ل خزانة الدولة �سيئ�ًا من النفقات غري الواردة  واملالحة والإقامة، واملعاهدات التي ت�ُحمِّ

يف امليزانية اأو تت�سمن تعديال لقوانني البحرين، يجب لنفاذها اأن ت�سدر بقانون.
ول يجوز يف اأي حال من الأحوال اأن تت�سمن املعاهدة �سروط�ًا �سرية تناق�ض �سروطها 

العلنية.

مادة - 38 -
اإذا حدث فيما بني اأدوار انعقاد كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب اأو يف فرتة 
حل جمل�ض النواب ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ل حتتمل التاأخري، جاز للملك 
اأن ي�سدر يف �ساأنها مرا�سيم تكون لها قوة القانون، على األ تكون خمالفة للد�ستور.

ويجب عر�ض هذه املرا�سيم على كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب خالل 
�سهر من تاريخ �سدورها اإذا كان املجل�سان قائمني اأو خالل �سهر من اأول اجتماع لكل 
فاإذا مل تعر�ض  الت�سريعي،  الف�سل  انتهاء  اأو  من املجل�سني اجلديدين يف حالة احلل 
زال ما كان لها من قوة القانون بغري حاجة اإىل اإ�سدار قرار بذلك. واإذا عر�ست ومل 

يقرها املجل�سان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون. 
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مادة - 39 -
اأو  فيها  تعديال  يت�سمن  ل  مبا  القوانني  لتنفيذ  الالزمة  اللوائح  مبرا�سيم،  امللك،  ي�سع  اأ. 
املر�سوم  من  اأدنى  اأداة  القانون  يعني  اأن  ويجوز  تنفيذها،  من  اإعفاًء  اأو  لها  تعطيال 

لإ�سدار اللوائح الالزمة لتنفيذه.
والإدارات ب.  امل�سالح  لرتتيب  الالزمة  واللوائح  ال�سبط  لوائح  مبرا�سيم،  امللك،  ي�سع 

العامة مبا ل يتعار�ض مع القوانني.

مادة - 40 -
يُعنيِّ امللك املوظفني املدنيني والع�سكريني واملمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأجنبية 
يقررها  التي  والأو�ساع  للحدود  وفق�ًا  منا�سبهم،  من  ويعفيهم  الدولية،  والهيئات 

القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.

مادة - 41 -
للملك اأن يعفو، مبر�سوم، عن العقوبة اأو يخف�سها، اأما العفو ال�سامل فال يكون اإل 

بقانون، وذلك عن اجلرائم املقرتفة قبل اقرتاح العفو.

مادة - 42 - 
ي�سدر امللك الأوامر باإجراء النتخابات ملجل�ض النواب وفق اأحكام القانون. اأ. 

يدعو امللك املجل�ض الوطني اإىل الجتماع باأمر ملكي، ويفتتح دْور النعقاد، ويف�سه ب. 
وفق اأحكام الد�ستور.

للملك اأن يحل جمل�ض النواب مبر�سوم تبني فيه اأ�سباب احلل، وذلك بعد اأخذ راأي ج. 
حل  يجوز  ول  الد�ستورية،  املحكمة  ورئي�ض  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  رئي�سي 

املجل�ض لذات الأ�سباب مرة اأخرى. )1(

مادة - 43 -
للملك اأن ي�ستفتي ال�سعب يف القوانني والق�سايا الهامة التي تت�سل مب�سالح البالد، 
ويعترب مو�سوع ال�ستفتاء مواَفًقا عليه اإذا اأقرته اأغلبية من اأدلوا باأ�سواتهم، وتكون 

نتيجة ال�ستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اإعالنها، وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.
الر�سمية، ملحق  املن�سورة يف اجلريدة  �سنة2012م،  ال�سادرة  البحرين  لتعديالت د�ستور مملكة  البند وفًقا  )1( عدل 

العدد رقم 3050 / 3 مايو 2012م. 
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جملس الوزراء - الوزراء

مادة - 44 -
يوؤل�َّ�ف جمل�ض الوزراء من رئي�ض جمل�ض الوزراء وعدد من الوزراء.

مادة - 45 -
ي�سرتط فيمن يلي الوزارة اأن يكون بحرينًيا، واأل تقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية،  اأ. 
واأن يكون متمتع�ًا بكامل حقوقه ال�سيا�سية واملدنية. وت�سري يف �ساأن رئي�ض جمل�ض 

الوزراء الأحكام اخلا�سة بالوزراء، ما مل يرد ن�ض على خالف ذلك.
يُعنيِّ القانون مرتبات رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء.ب. 

مادة - 46 - 
يوؤدي رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء، اأمام امللك، وقبل ممار�سة �سالحياتهم اليمني 

املن�سو�ض عليها يف املادة )78( من هذا الد�ستور.
اليمني  اأداء  من  يوًما  ثالثني  خالل  احلكومة  برنامج  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ويقدم 
يقر  اإذا كان غائًبا. واإذا مل  له  اأول اجتماع  اأو يف  النواب،  اإىل جمل�ض  الد�ستورية 
املجل�ض هذا الربنامج خالل ثالثني يوما باأغلبية اأع�سائه تقوم احلكومة باإعادة تقدميه 
تاريخ  اإجراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وع�سرين يوًما من  اإىل املجل�ض بعد 
رف�ض املجل�ض له، فاإذا اأ�سر جمل�ض النواب على رف�ض الربنامج للمرة الثانية خالل 
فرتة ل تتجاوز واحد وع�سرين يوًما باأغلبية ثلثي اأع�سائه قبل امللك ا�ستقالة الوزارة. 
واإذا مل يقر املجل�ض برنامج الوزارة اجلديدة بذات الإجراءات واملدد ال�سابقة، كان 
للملك اأن يحل املجل�ض اأو يقبل ا�ستقالة الوزارة ويعني وزارة جديدة، ويجب على 
املن�سو�ض  املدد  خالل  رف�سه  اأو  احلكومة  برنامج  بقبول  قراًرا  ي�سدر  اأن  املجل�ض 
اإحدى هذه املدد دون �سدور قرار من املجل�ض عدَّ ذلك قبوًل  فاإذا م�ست  عليها، 

للربنامج. )2( 
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مادة - 47 -

ويتابع  للحكومة،  العامة  ال�سيا�سة  وير�سم  الدولة،  م�سالح  ال��وزراء  جمل�ض  يرعى  اأ. 
تنفيذها، وي�سرف على �سري العمل يف اجلهاز احلكومي.

يراأ�ض امللك جل�سات جمل�ض الوزراء التي يح�سرها.ب. 
بتنفيذ ج.  اأعماله، ويقوم  اأداء مهام املجل�ض و�سري  ي�سرف رئي�ض جمل�ض الوزراء على 

قراراته وحتقيق التن�سيق بني الوزارات املختلفة والتكامل بني اأعمالها.
تنحية د.  يت�سمن  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  من�سبه  عن  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  تَنّحي 

الوزراء جميًعا من منا�سبهم.
ومبوافقة  اأع�سائه  اأغلبية  بح�سور  قراراته  وت�سدر  �سرية،  الوزراء  جمل�ض  مداولت  ه�. 
اأغلبية احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�ض، وتلتزم 
الأقلية براأي الأغلبية ما مل ت�ستقل. وترفع قرارات املجل�ض اإىل امللك للت�سديق عليها 

يف الأحوال التي تقت�سي �سدور مر�سوم يف �ساأنها.

مادة - 48 -
يتوىل كل وزير الإ�سراف على �سئون وزارته، ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة  اأ. 

فيها، كما ير�سم اجتاهات الوزارة، وي�سرف على تنفيذها.
ل يجوز للوزير اأثناء توليه الوزارة اأن يتوىل اأية وظيفة عامة اأخرى، اأو اأن يزاول، ب. 

ولو بطريق غري مبا�سر، مهنة حرة اأو عمال �سناعًيا اأو جتاري�ًا اأو مالي�ًا، كما ل يجوز اأن 
ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة اأو املوؤ�س�سات العامة، اأو اأن يجمع بني الوزارة 
والع�سوية يف جمل�ض اإدارة اأية �سركة اإل كممثل للحكومة ودون اأن يوؤول اإليه مقابل 
اأموال  مال من  ي�ستاأجر  اأو  ي�سرتي  اأن  املدة كذلك  تلك  له خالل  لذلك. ول يجوز 
الدولة ولو بطريق املزاد العلني، اأو اأن يوؤجرها اأو يبيعها �سيًئا من اأمواله اأو يقاي�سها 

عليه.

)2( اأ�سيفت الفقرة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050 / 3 مايو 2012م. 
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مادة - 49 -
اإذا تخلى رئي�ض جمل�ض الوزراء اأو الوزير عن من�سبه لأي �سبب من الأ�سباب ي�ستمر 

يف ت�سريف العاجل من �سئون من�سبه اإىل حني تعيني خلف له. 

مادة - 50 -
لها ال�ستقالل يف  البلدية مبا يكفل  العامة وهيئات الإدارة  املوؤ�س�سات  القانون  ينظم  اأ. 
ذات  املرافق  اإدارة  البلدية  الإدارة  لهيئات  يكفل  ومبا  ورقابتها،  الدولة  توجيه  ظل 

الطابع املحلي التي تدخل يف نطاقها والرقابة عليها.
توجه الدولة املوؤ�س�سات ذات النفع العام مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة وم�سلحة ب. 

املواطنني.
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الفصل الثالث
السلطة التشريعية

اجمللس الوطني

مادة - 51 -
يتاألف املجل�ض الوطني من جمل�سني: جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب.

الفرع األول
جملس الشورى

مادة - 52 -)3( 
باأمر ملكي، وذلك وفًقا لالإجراءات  ال�سورى من 40 ع�سوا يعينون  يتاألف جمل�ض 

وال�سوابط والطريقة التي حتدد باأمر ملكي.
مادة - 53 -)4(

اأن يكون بحرينياً، واأن مي�سي على من اكت�سب  ال�سورى  ي�سرتط يف ع�سو جمل�ض 
اجلن�سية البحرينية ع�سر �سنوات على الأقل، وغري حامل جلن�سية دولة اأخرى، با�ستثناء 
من يحمل جن�سية اإحدى الدول الأع�ساء مبجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ب�سرط 
املدنية وال�سيا�سية،  بكافة حقوقه  اأ�سلية، ومتمتًعا  ب�سفة  البحرينية  تكون جن�سيته  اأن 
واأن يكون ا�سمه مدرجا يف اأحد جداول النتخاب، واأل تقل �سنه يوم التعيني عن 
خم�ض وثالثني �سنة ميالدية كاملة، واأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة اأو الذين اأدوا 

خدمات جليلة للوطن.

)3-4( عدلت املادتان وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012 م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، 
ملحق العدد رقم 3050 / 3 مايو 2012م.
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مادة - 54 -
ميدة الع�سوية يف جمل�ض ال�سورى اأربع �سنوات، ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة  اأ. 

ع�سويته.
اأع�ساء جمل�ض ال�سورى قبل نهاية مدته لأي �سبب من الأ�سباب ب.  اأحد  اإذا خال حمل 

عني امللك ع�سًوا بديال لنهاية مدة �سلفه.
يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى اأن يطلب اإعفاءه من ع�سوية املجل�ض ج. 

تنتهي  ول  امللك،  اإىل  يرفعه  اأن  الرئي�ض  وعلى  املجل�ض،  رئي�ض  اإىل  يقدم  بالتما�ض 
الع�سوية اإل من تاريخ قبول امللك لهذا اللتما�ض.

يعني امللك رئي�ض جمل�ض ال�سورى ملثل مدة املجل�ض، وينتخب املجل�ض نائبني لرئي�ض د. 
املجل�ض لكل دور انعقاد. 

مادة - 55 -
ييجتمع جمل�ض ال�سورى عند اجتماع جمل�ض النواب، وتكون اأدوار النعقاد واحدة  اأ. 

للمجل�سني.
اإذا ُحل جمل�ض النواب توقفت جل�سات جمل�ض ال�سورى.ب. 

الفرع الثاين
جملس النواب

مادة - 56 -
ال�سري  العام  النتخاب  بطريق  يُنتخبون  ع�سًوا  اأربعني  من  النواب  جمل�ض  يتاألف 

املبا�سر وفق�ًا لالأحكام التي يبينها القانون. 

مادة - 57 - 
ي�سرتط يف ع�سو جمل�ض النواب: 



57

دستور مملكة البحرين

ياأن يكون بحرينًيا، واأن مي�سي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�سر �سنوات على  اأ. 
الدول  اإحدى  جن�سية  يحمل  من  با�ستثناء  اأخرى،  دولة  جلن�سية  حامل  وغري  الأقل، 
البحرينية  جن�سيته  تكون  اأن  ب�سرط  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�ض  الأع�ساء 
اأ�سلية، ومتمتًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية، واأن يكون ا�سمه مدرًجا يف  ب�سفة 

اأحد جداول النتخاب.)5(
األ تقل �سنه يوم النتخاب عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة.ب. 
اأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.ج. 
األ تكون ع�سويته مبجل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب قد اأ�سقطت بقرار من املجل�ض د. 

اإليه ب�سبب فقد الثقة والعتبار اأو ب�سبب الإخالل بواجبات الع�سوية.  الذي ينتمي 
�سدر  الذي  الت�سريعي  الف�سل  انق�سى  اإذا  الرت�سيح  ع�سويته  اأُ�سقطت  ملن  ويجوز 
خالله قرار اإ�سقاط الع�سوية، اأو �سدر قرار من املجل�ض الذي كان ع�سًوا فيه باإلغاء 
الأثر املانع من الرت�سيح املرتتب على اإ�سقاط الع�سوية بعد انق�ساء دور النعقاد الذي 

�سدر خالله قرار اإ�سقاط الع�سوية. 

مادة - 58 -
يف  وجترى  له،  اجتماع  اأول  تاريخ  من  ميالدية  �سنوات  اأربع  النواب  جمل�ض  مدة 
انتخابات املجل�ض اجلديد مع مراعاة  ال�سهور الأربعة الأخرية من تلك املدة  خالل 
حكم املادة )64( من هذا الد�ستور. ويجوز اإعادة انتخاب من انتهت مدة ع�سويته 
وللملك اأن ميد الف�سل الت�سريعي ملجل�ض النواب عند ال�سرورة باأمر ملكي مدة ل 

تزيد على �سنتني.

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

اإذا خال حمل اأحد اأع�ساء جمل�ض النواب قبل نهاية مدته، لأي �سبب من الأ�سباب، 
ينتخب بدله خالل �سهرين من تاريخ اإعالن املجل�ض هذا اخللو، وتكون مدة الع�سو 

اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
واإذا كان اخللو ب�سبب ا�ستقالة الع�سو فال يجوز له الرت�سح لع�سوية املجل�ض خالل 

الف�سل الت�سريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته.
الت�سريعي  الف�سل  انتهاء  على  ال�سابقة  ال�ستة  الأ�سهر  خالل  يف  اخللو  وقع  واإذا 

للمجل�ض فال يجرى انتخاب ع�سو بديل.

مادة - 60 -
ينتخب جمل�ض النواب يف اأول جل�سة له، وملثل مدته، رئي�ًسا ونائبني للرئي�ض من بني 

اأع�سائه، واإذا خال مكان اأي منهم انتخب املجل�ض من يحل حمله اإىل نهاية مدته.
تتحقق  مل  فاإن  للحا�سرين،  املطلقة  بالأغلبية  الأحوال  جميع  يف  النتخاب  ويكون 
هذه الأغلبية يف املرة الأوىل اأعيد النتخاب بني الثنني احلائزين لأكرث الأ�سوات، 
املرة  انتخاب  يف  معهما  ا�سرتك  الأ�سوات  عدد  يف  غريه  ثانيهما  مع  ت�ساوى  فاإن 
الثانية، ويكون النتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية، فاإن ت�ساوى اأكرث من واحد 

يف احل�سول على هذه الأغلبية الن�سبية اأجرى املجل�ض الختيار بينهم بالقرعة.
ويراأ�ض اجلل�سة الأوىل اأكرب الأع�ساء �سّن�ًا اإىل حني انتخاب رئي�ض املجل�ض.

مادة - 61 -
يوؤل�ِّ�ف املجل�ض خالل الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي اللجان الالزمة لأعماله، 

و يجوز لهذه اللجان اأن تبا�سر �سالحياتها خالل عطلة املجل�ض. 

)6( عدلت املادة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.
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مادة - 62 -
تخت�ض حمكمة التمييز بالف�سل يف الطعون اخلا�سة بانتخابات جمل�ض النواب، وفق�ًا 

للقانون املنظ�ِّ�م لذلك.

مادة - 63 -
جمل�ض النواب، هو املخت�ض بقبول ال�ستقالة من ع�سويته، ول تعترب ال�ستقالة نهائية 

اإل من وقت تقرير املجل�ض قبولها، وي�سبح املحل �ساغًرا من تاريخ ذلك القبول.

مادة - 64 -
اإذا ُحل جمل�ض النواب وجب اإ جراء النتخابات للمجل�ض اجلديد يف ميعاد ل يجاوز  اأ. 
اأربعة اأ�سهر على الأكرث من تاريخ احلل. فاإن مل جتر النتخابات خالل تلك املدة ي�سرتد 
املجل�ض املنحل كامل �سلطته الد�ستورية، ويجتمع فوًرا كاأن احلل مل يكن، وي�ستمر 

يف اأعماله اإىل اأن ينتخب املجل�ض اجلديد.
املجل�ض ب.  انتخاب  اإج��راء  يوؤجل  اأن  ال�سابق،  البند  يف  ورد  مما  الرغم  على  للملك، 

اجلديد اإذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها جمل�ض الوزراء اأن اإجراء النتخاب 
اأمر متعذر.

راأي ج.  على  بناء  فللملك،  ال�سابق،  البند  يف  عليها  املن�سو�ض  الظروف  ا�ستمرت  اإذا 
املجل�ض  هذا  ويعترب  النعقاد،  اإىل  ودعوته  املنحل  املجل�ض  اإعادة  الوزراء،  جمل�ض 
قائم�ًا من تاريخ �سدور املر�سوم امللكي باإعادته، وميار�ض كامل �سالحياته الد�ستورية، 
املجل�ض  با�ستكمال مدة  منها  املتعلق  مبا يف ذلك  الد�ستور  اأحكام هذا  عليه  وتنطبق 
النظر  له بغ�ض  اأول دورة عادية  التي يعقدها يف هذه احلالة  الدورة  وحله، وتعترب 

عن تاريخ بدئها.
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مادة - 65 - )7(
يجوز بناًء على طلب موقع من خم�سة اأع�ساء من جمل�ض النواب على الأقل اأن يوجه 

اإىل اأي من الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�سا�ساته.
الداخلية  الالئحة  حتددها  التي  والأو�ساع  لل�سروط  وفًقا  ال�ستجواب  اإجراء  ويتم 

ملجل�ض النواب.
وجترى مناق�سة ال�ستجواب يف املجل�ض مامل يقرر اأغلبية اأع�سائه مناق�سته يف اللجنة 
املخت�سة، وذلك بعد ثمانية اأيام على الأقل من يوم تقدميه، ما مل يطلب الوزير تعجيل 

هذه املناق�سة.
ويجوز اأن يوؤدي ال�ستجواب اإىل طرح مو�سوع الثقة بالوزير على جمل�ض النواب 

وفًقا لأحكام املادة )66( من هذا الد�ستور. 

مادة - 66 -
كل وزير م�سئول لدى جمل�ض النواب عن اأعمال وزارته. اأ. 

اأو طلب موقع من ع�سرة ب.  بناء على رغبته  اإل  بالوزير  الثقة  ل يجوز طرح مو�سوع 
اأع�ساء من جمل�ض النواب اإثر مناق�سة ا�ستجواب موجه اإليه، ول يجوز للمجل�ض اأن 

ي�سدر قراره يف الطلب قبل �سبعة اأيام من تقدميه.
باأحد ج.  الثقة  عدم  منهم  يتاألف  الذين  الأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  النواب  جمل�ض  قرر  اإذا 

الوزراء اعترب معتزل للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم ا�ستقالته فوًرا.

مادة - 67 - 
ل يُطرح يف جمل�ض النواب مو�سوع الثقة برئي�ض جمل�ض الوزراء. اأ. 

اإمكان ب.  بعدم  م�سبب  بطلب  النواب  جمل�ض  من  الأقل  على  اأع�ساء  ع�سرة  تقدم  اإذا 
التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء، ووافق اأغلبية اأع�ساء املجل�ض على ذلك، اأحيل 
الطلب اإىل مكتب املجل�ض لبحثه واإحالته اإىل املجل�ض خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني 

من تاريخ تقدميه.

)7( عدلت املادة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م
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ل يجوز ملجل�ض النواب اأن ي�سدر قراره يف مو�سوع عدم اإمكان التعاون مع رئي�ض ج. 
جمل�ض الوزراء قبل �سبعة اأيام من تاريخ اإحالته اإليه من مكتب املجل�ض.

رئي�ض جمل�ض د.  مع  التعاون  اإمكان  اأع�سائه عدم  ثلثي  باأغلبية  النواب  اأقر جمل�ض  اإذا 
الوزراء، رفع الأمر اإىل امللك للبت فيه، باإعفاء رئي�ض جمل�ض الوزراء وتعيني وزارة 

جديدة، اأو بحل جمل�ض النواب. )8(
مادة - 68 - )9(

ملجل�ض النواب اإبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة، وعلى احلكومة اأن  اأ. 
ترد على املجل�ض كتابة خالل �ستة اأ�سهر، واإن تعذر الأخذ بها وجب اأن تبني الأ�سباب.

يجوز بناًء على طلب موقع من خم�سة اأع�ساء على الأقل من جمل�ض النواب، طرح ب. 
مو�سوع عام للمناق�سة ل�ستي�ساح �سيا�سة احلكومة يف �ساأنه، وتبادل الراأي ب�سدده، 

وفًقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمجل�ض.
تالية  جل�سة  اأول  اأعمال  جدول  يف  العامة  املناق�سة  طلب  املجل�ض  مكتب  ويدرج 

لتقدميه، ليبت فيه املجل�ض دون مناق�سة.

مادة - 69 -
يحق ملجل�ض النواب يف كل وقت اأن يوؤلف جلان حتقيق اأو يندب ع�سًوا اأو اأكرث من 
اأع�سائه للتحقيق يف اأي اأمر من الأمور الداخلة يف اخت�سا�سات املجل�ض املبينة يف 
الد�ستور، على اأن تقدم اللجنة اأو الع�سو نتيجة التحقيق خالل مدة ل تتجاوز اأربعة 

اأ�سهر من تاريخ بدء التحقيق.
والبيانات  والوثائق  ال�سهادات  تقدمي  الدولة  موظفي  الوزراء وجميع  على  ويجب 

التي تطلب منهم.

)8( عدلت البنود )ب، ج، د( وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة 
الر�سمية، ملحق العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.

)9( عدلت املادة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050 / 3 مايو 2012م.
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أحكام مشرتكة للمجلسني

مادة - 70 -
ل ي�سدر قانون اإل اإذا اأقره كل من جمل�سي ال�سورى والنواب اأو املجل�ض الوطني 

بح�سب الأحوال، و�سدق عليه امللك.

مادة - 71 -
 يجتمع املجل�ض الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية �سهر اأكتوبر، اإل اإذا قرر امللك 
دعوته لالجتماع قبل هذا املوعد، واإذا كان هذا اليوم عطلة ر�سمية اجتمع يف اأول 

يوم عمل يلي تلك العطلة.

مادة - 72 -
دور النعقاد ال�سنوي لكل من جمل�سي ال�سورى والنواب ل يقل عن �سبعة اأ�سهر، 

ول يجوز ف�ض هذا الدور قبل اإقرار امليزانية. 

مادة - 73 -
ا�ستثناء من حكم املادتني ال�سابقتني يجتمع املجل�ض الوطني يف اليوم التايل لنتهاء 
�سهر من تاريخ تعيني جمل�ض ال�سورى اأو انتخاب جمل�ض النواب اأيهما مت اآخًرا، اإل 

اإذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ.
 واإذا كان تاريخ انعقاد املجل�ض يف هذا الدور متاأخًرا عن امليعاد ال�سنوي املن�سو�ض 
عليه يف املادة )71( من الد�ستور، ُخف�ست مدة النعقاد املن�سو�ض عليها يف املادة 

)72( منه مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين. 

مادة - 74 -
يفتتح امللك دور النعقاد العادي للمجل�ض الوطني باخلطاب ال�سامي، وله اأن ينيب ويل 
العهد اأو من يرى اإنابته يف ذلك. ويختار كل من املجل�سني جلنة من بني اأع�سائه لإعداد 

م�سروع الرد على هذا اخلطاب، ويرفع كل من املجل�سني رده اإىل امللك بعد اإقراره.
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مادة - 75 -
اإذا  باأمر ملكي، اإىل اجتماع غري عادي  يُدعى كل من جمل�سي ال�سورى والنواب، 

راأى امللك �سرورة لذلك، اأو بناء على طلب اأغلبية اأع�سائه.
ول يجوز يف دور النعقاد غري العادي اأن ينظر املجل�ض يف غري الأمور التي ُدعي 

من اأجلها. 

مادة - 76 -
يعلن امللك، باأمر ملكي، ف�ض اأدوار النعقاد العادية وغري العادية.

مادة - 77 -
واملكان  الزمان  غري  يف  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  يعقده  اجتماع  كل 

املقررين لجتماعه يكون باطال، وتبطل القرارات التي ت�سدر عنه.

مادة - 78 -
يوؤدي كل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، يف جل�سة علنية وقبل 

ممار�سة اأعماله يف املجل�ض اأو جلانه اليمني التالية: 
ا للوطن وللملك، واأن اأحرتم الد�ستور وقوانني  ـً )اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�س
الدولة، واأن اأذود عن حريات ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن اأوؤدي اأعمايل بالأمانة 

وال�سدق(.

مادة - 79 -
على  بناًء  �سرية  عقدها  ويجوز  علنية،  النواب  وجمل�ض  ال�سورى  جمل�ض  جل�سات 
طلب احلكومة اأو رئي�ض املجل�ض اأو ع�سرة اأع�ساء، وتكون مناق�سة الطلب يف جل�سة 

�سرية.
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مادة - 80 -
اأكرث من  النواب ح�سور  ال�سورى وجمل�ض  ي�سرتط ل�سحة اجتماع كل من جمل�ض 
ن�سف اأع�سائه، وت�سدر القرارات بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين، وذلك يف 
غري احلالت التي ت�سرتط فيها اأغلبية خا�سة، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب 
الذي منه الرئي�ض. واإذا كان الت�سويت متعلق�ًا بالد�ستور وجب اأن يتم باملناداة على 

الأع�ساء باأ�سمائهم. 
واإذا مل يكتمل ن�ساب انعقاد املجل�ض مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�ض �سحيح�ًا، 

على األ يقل عدد احلا�سرين عن ربع اأع�ساء املجل�ض.

مادة - 81 -
يعر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء م�سروعات القوانني على جمل�ض النواب الذي له حق 
قبول امل�سروع اأو تعديله اأو رف�سه، ويف جميع احلالت يرفع امل�سروع اإىل جمل�ض 
ال�سورى الذي له حق قبول امل�سروع اأو تعديله اأو رف�سه اأو قبول اأية تعديالت كان 
جمل�ض النواب قد اأدخلها على امل�سروع اأو رف�سها اأو قام بتعديلها. على اأن تعطى 

الأولوية يف املناق�سة دائم�ًا مل�سروعات القوانني والقرتاحات املقدمة من احلكومة. 

مادة - 82 -
النواب �سواء كان  اأقره جمل�ض  اإذا مل يوافق جمل�ض ال�سورى على م�سروع قانون 
رئي�ض  يعيده  بالإ�سافة  اأو  باحلذف  اأو  بالتعديل  اأو  بالرف�ض  ال�سورى  جمل�ض  قرار 

املجل�ض اإىل جمل�ض النواب لإعادة النظر فيه.

مادة - 83 - )10(
اإذا قبل جمل�ض النواب م�سروع القانون كما ورد من جمل�ض ال�سورى يحيله رئي�ض 
جمل�ض النواب خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني اإىل رئي�ض جمل�ض الوزراء لرفعه اإىل 

امللك.

)10( عدلت املادة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.
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مادة - 84 -
ملجل�ض النواب اأن يرف�ض اأي تعديل على م�سروع قانون اأقره جمل�ض ال�سورى، واأن 
القانون.  م�سروع  على  تعديالت جديدة  اأية  اإدخال  دون  ال�سابق  قراره  على  ي�سر 
فيه. وملجل�ض  للنظر  ثانية  ال�سورى مرة  اإىل جمل�ض  امل�سروع  يعاد  احلالة  ويف هذه 

ال�سورى اأن يقبل قرار جمل�ض النواب اأو اأن ي�سر على قراره ال�سابق.

مادة - 85 - )11(
اإذا اختلف املجل�سان حول م�سروع اأي قانون مرتني، يجتمع املجل�ض الوطني برئا�سة 
اأن  امل�سروع  لقبول  وي�سرتط  عليها،  املختلف  املواد  لبحث  النواب  جمل�ض  رئي�ض 
امل�سروع  يُرف�ض  احلا�سرين، وعندما  الأع�ساء  باأغلبية  الوطني  املجل�ض  قرار  ي�سدر 

بهذه ال�سورة، ل يقدم مرة ثانية اإىل املجل�ض الوطني يف الدورة ذاتها.

مادة - 86 - )12(
يف جميع احلالت التي تتم فيها املوافقة على م�سروع القانون يقوم رئي�ض جمل�ض 
النواب باإحالته خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني اإىل رئي�ض جمل�ض الوزراء لرفعه اإىل 

امللك.

مادة - 87 - 
كل م�سروع قانون ينظم مو�سوعات اقت�سادية اأو مالية، وتطلب احلكومة نظره ب�سفة 
عاجلة، يتم عر�سه على جمل�ض النواب اأول ليبت فيه خالل خم�سة ع�سر يوما، فاإذا 
اإن وجد،  النواب  راأي جمل�ض  ال�سورى مع  املدة عر�ض على جمل�ض  م�ست هذه 
املجل�سني  اختالف  حالة  ويف  اأخرى،  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  ب�ساأنه  يراه  ما  ليقرر 
ب�ساأن م�سروع القانون املعرو�ض، يعر�ض الأمر على املجل�ض الوطني للت�سويت عليه 
جاز  املدة  تلك  خالل  فيه  الوطني  املجل�ض  يبت  مل  واإذا  يوما،  ع�سر  خم�سة  خالل 

للملك اإ�سداره مبر�سوم له قوة القانون.

)11-12( عدلت املادتان وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية، 
ملحق العدد رقم3050 / 3 مايو 2012م.
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مادة - 88 - )13(
يجوز لرئي�ض جمل�ض الوزراء اإلقاء بيان اأمام جمل�ض النواب اأو جمل�ض ال�سورى اأو 
اإحدى جلانهما عن مو�سوع داخل يف اخت�سا�سه، وله اأن يفو�ض اأحد الوزراء يف 

ذلك، ويناق�ض املجل�ض اأو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�ساأنه.

مادة - 89 -
ع�سو كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب ميثل ال�سعب باأ�سره، ويرعى امل�سلحة  اأ. 

العامة، ول �سلطان لأية جهة عليه يف عمله باملجل�ض اأو جلانه.
يف ب.  يبديه  عما  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  من  كل  ع�سو  موؤاخذة  جتوز  ل 

باأ�س�ض  م�سا�ض  فيه  عنه  املعرب  الراأي  كان  اإذا  اإل  اأفكار،  اأو  اآراء  من  اأو جلانه  املجل�ض 
احلياة  يف  قذف  فيه  اأو  للملك،  الواجب  بالحرتام  اأو  الأم��ة،  بوحدة  اأو  العقيدة 

اخلا�سة لأي �سخ�ض كان.
الع�سو ج.  نحو  تتخذ  اأن  امل�سهود،  اجلرم  حالة  غري  يف  النعقاد،  دور  اأثناء  يجوز  ل 

اإجراءات التوقيف اأو التحقيق اأو التفتي�ض اأو القب�ض اأو احلب�ض اأو اأي اإجراء جزائي 
اآخر اإل باإذن املجل�ض الذي هو ع�سو فيه. ويف غري دور انعقاد املجل�ض يتعني اأخذ 

اإذن من رئي�ض املجل�ض.
ويعترب مبثابة اإذٍن ع�دم اإ�سدار املجل�ض اأو الرئي�ض قراره يف طلب الإذن خالل �سهر 

من تاريخ و�سوله اإليه.
ويتعني اإخطار املجل�ض مبا قد يتخذ من اإجراءات وفق�ًا للفقرة ال�سابقة اأثناء انعقاده، 
املجل�ض  عطلة  اأثناء  اتخذ  اإجراء  باأي  له  اجتماع  اأول  يف  دوم�ًا  اإخطاره  يجب  كما 

ال�سنوية �سد اأي ع�سو من اأع�سائه.

)13( عدلت املادة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050 / 3 مايو 2012م.
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مادة - 90 -
الوطني مدة ل جتاوز �سهرين، ول  باأمر ملكي، اجتماع املجل�ض  اأن يوؤجل،  للملك 
مدة  حت�سب  ول  واح��دة.  مرة  من  اأكرث  الواحد  النعقاد  دور  يف  التاأجيل  يتكرر 

التاأجيل �سمن فرتة النعقاد املن�سو�ض عليها يف املادة )72( من هذا الد�ستور.

مادة - 91 -
لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض النواب اأن يوجه اإىل الوزراء اأ�سئلة مكتوبة ل�ستي�ساح 
على  واحدة  مرة  التعقيب  حق  وحده  ولل�سائل  اخت�سا�سهم،  يف  الداخلة  الأمور 

الإجابة، فاإن اأ�ساف الوزير جديًدا جتدد حق الع�سو يف التعقيب. )14(
ول يجوز اأن يكون ال�سوؤال متعلق�ًا مب�سلحة خا�سة بال�سائل اأو باأقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، اأو باأحد موكليه.

مادة - 92 -
خلم�سة ع�سر ع�سًوا من جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب حق طلب اقرتاح تعديل  اأ. 
الد�ستور، ولأي من اأع�ساء املجل�سني حق اقرتاح القوانني، ويحال كل اقرتاح اإىل 
م فيه القرتاح لإبداء الراأي، فاإذا راأى املجل�ض  اللجنة املخت�سة يف املجل�ض الذي قدِّ
اأو  للد�ستور  تعديل  م�سروع  �سيغة  يف  لو�سعه  احلكومة  اإىل  اأحاله  القرتاح  قبول 
اأ�سهر على الأكرث من تاريخ  م�سروع قانون، وتقدميه اإىل جمل�ض النواب خالل �ستة 

اإحالته اإليها. )15(
كل اقرتاح بقانون مت تقدميه وفق الفقرة ال�سابق�ة ورف�س�ه املجل�ض الذي ق�ُ�دم اإليه، ل ب. 

يجوز تقدميه ثانية يف دور النعقاد ذاته.

يف  املن�سورة  2012م،  �سنة  ال�سادرة  البحرين  مملكة  د�ستور  لتعديالت  وفًقا  املادة  من  الأوىل  الفقرة  عدلت   )14(
اجلريدة الر�سمية، ملحق العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.

اجلريدة  املن�سورة يف  �سنة 2012م،  ال�سادرة  البحرين  مملكة  د�ستور  لتعديالت  وفًقا  املادة  )اأ( من  البند  )15( عدل 
الر�سمية، ملحق العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م. 
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مادة - 93 -
وجمل�ض  ال�سورى  جمل�ض  جل�سات  ح�سور  حق  والوزراء  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض 
النواب، وي�ستمع اإليهم كلما طلبوا الكالم، ولهم اأن ي�ستعينوا مبن يريدون من كبار 

املوظفني اأو من ينيبونهم عنهم.
وللمجل�ض اأن يطلب ح�سور الوزير املخت�ض عند مناق�سة اأمر يتعلق بوزارته.

مادة - 94 -
يبني القانون نظام �سري العمل يف كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب وجلانهما،  اأ. 
واأ�سول املناق�سة والت�سويت وال�سوؤال وال�ستجواب و�سائر ال�سالحيات املن�سو�ض 
اأو  للنظام  الع�سو  التي ترتتب على خمالفة  الد�ستور، وكذلك اجلزاءات  عليها يف 

تخلفه عن جل�سات املجل�ض اأو اللجان بدون عذر مقبول.
 لكل من املجل�سني اأن ي�سيف اإىل القانون املنظم له ما يراه من اأحكام تكميلية.ب. 

مادة - 95 -
حفظ النظام داخل كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب من اخت�سا�ض رئي�سه، 

ويخ�س�ض لكل من املجل�سني حر�ض ياأمتر باأمر رئي�ض املجل�ض.
ول يجوز لأية قوة م�سلحة اأخرى دخول املجل�ض اأو ال�ستقرار على مقربة من اأبوابه 

اإل بطلب من رئي�سه.

مادة - 96 -
ت�ُحدد بقانون مكافاآت اأع�ساء كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، ويف حالة 

تعديل هذه املكافاآت ل ينفذ هذا التعديل اإل ابتداء من الف�سل الت�سريعي التايل.

مادة - 97 -
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، كما ل يجوز اجلمع 

بني ع�سوية اأي من املجل�سني وتويل الوظائف العامة.
ويعني القانون حالت عدم اجلمع الأخرى.
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مادة - 98 -
ل يجوز لع�سو جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب اأثناء مدة ع�سويته اأن يُعنيَّ يف 
جمل�ض اإدارة �سركة اأو اأن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة اأو املوؤ�س�سات العامة 

اإل يف الأحوال التي يبينها القانون.
الدولة  اأموال  مال من  ي�ستاأجر  اأو  ي�سرتي  اأن  املدة كذلك  تلك  له خالل  ول يجوز 
اأو اأن يوؤجرها اأو اأن يبيعها �سيئ�ًا من اأمواله اأو يقاي�سها عليه، ما مل يكن ذلك بطريق 

املزايدة اأو املناق�سة العلنيتني، اأو بتطبيق نظام ال�ستمالك للم�سلحة العامة.

مادة - 99 -
ال�س�ورى  اأع�ساء جمل�سي  اإذا ظهرت حالة من حالت عدم الأهلية لأي ع�سو من 
باأغلبية  اأثناء ع�سويته ت�سقط ع�سويته، وي�سبح حمله �ساغًرا بقرار ي�سدر  والنواب 

ثلثي اأع�ساء املجل�ض الذي هو ع�سو فيه. 
اإ�سقاط ع�سوية اأحد اأع�ساء جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب اإذا فقد  كما يجوز 
الثقة والعتبار اأو اأخل بواجبات ع�سويته. ويجب اأن ي�سدر قرار اإ�سقاط الع�سوية 
باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�ض الذي هو ع�سو فيه، ويرفع القرار اإذا كان �سادًرا عن 

جمل�ض ال�سورى اإىل امللك لإقراره.

مادة - 100 -
ل مُينح اأع�ساء جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب اأو�سمة اأثناء مدة ع�سويتهم.

الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد اجمللس الوطني

مادة - 101 -
للملك  الد�ستور،  بحكم  الوطني  املجل�ض  فيها  يجتمع  التي  الأحوال  اإىل  بالإ�سافة 
رئي�ض جمل�ض  بناء على طلب  اأو  راأى ذلك  كلما  الجتماع  مثل هذا  اإىل  يدعو  اأن 

الوزراء. 
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مادة - 102 - )16(
يتوىل رئي�ض جمل�ض النواب رئا�سة اجتماع املجل�ض الوطني، وعند غيابه يتوىل ذلك 
رئي�ض جمل�ض ال�سورى، ثم النائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب، ثم النائب الأول 

لرئي�ض جمل�ض ال�سورى.

مادة - 103 - )17(
يف غري احلالت التي يتطلب فيها الد�ستور اأغلبية خا�سة، ل تعترب جل�سات املجل�ض 
الوطني قانونية اإل بح�سور اأغلبية اأع�ساء كل من املجل�سني على حدة، واإذا مل يكتمل 
ن�ساب انعقاد املجل�ض مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�ض �سحيحا، على األ يقل 
عدد احلا�سرين من كل جمل�ض عن ربع اأع�سائه. وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�سوات 

احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

مادة - 104 -
�سرف الق�ساء، ونزاهة الق�ساة وعدلهم، اأ�سا�ض احلكم و�سمان للحقوق واحلريات. اأ. 

ل �سلطان لأية جهة على القا�سي يف ق�سائه، ول يجوز بحال التدخل يف �سري العدالة، ب. 
ويكفل القانون ا�ستقالل الق�ساء، ويبني �سمانات الق�ساة والأحكام اخلا�سة بهم.

واإع��داد ج.  القانوين،  الإفتاء  ومبهام  العامة،  بالنيابة  اخلا�سة  الأحكام  القانون  ي�سع 
الت�سريعات، ومتثيل الدولة اأمام الق�ساء، وبالعاملني يف هذه ال�سئون.

ينظم القانون اأحكام املحاماة.د. 

)16-17( عدلت املادتان وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، 
ملحق العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.
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مادة - 105 - 
يرتب القانون املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، ويبني وظائفها واخت�سا�ساتها. اأ. 

البحرين ب.  دفاع  قوة  من  كلَّ  يف  اخت�سا�ساته  ويبنيَّ  الع�سكريَّ  الق�ساَء  القانوُن  م  ينظَّ
واحلر�ض الوطني وقوات الأمن العام. )18(

جل�سات املحاكم علنية اإل يف الأحوال ال�ستثنائية التي يبينها القانون.ج. 
ين�ساأ، بقانون، جمل�ض اأعلى للق�ساء ي�سرف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم ويف د. 

الق�ساء  ال�سئون الوظيفية لرجال  القانون �سالحياته يف  الأجهزة املعاونة لها، ويبني 
والنيابة العامة.

مادة - 106 -
يحددها  ملدة  ملكي  باأمر  يعينون  اأع�ساء  و�ستة  رئي�ض  من  د�ستورية،  حمكمة  تن�ساأ 

القانون، وتخت�ض مبراقبة د�ستورية القوانني واللوائح.
ويحدد  للعزل،  املحكمة  اأع�ساء  قابلية  عدم  تكفل  التي  القواعد  القانون  ويبني 
ال�سورى  وجمل�ض  احلكومة  من  كل  حق  ويكفل  اأمامها،  ت�ُ�َتبع  التي  الإج���راءات 
يف  املحكمة  لدى  الطعن  يف  وغريهم  الأف��راد  من  ال�ساأن  وذوي  النواب  وجمل�ض 
د�ستورية القوانني واللوائح. ويكون للحكم ال�سادر بعدم د�ستورية ن�ضٍّ يف قانون 
اأو لئحة اأثر مبا�سر، ما مل حتدد املحكمة لذلك تاريخ�ًا لحق�ًا، فاإذا كان احلكم بعدم 
الد�ستورية متعلق�ًا بن�ض جنائي ت�ُعترب الأحكام التي �سدرت بالإدانة ا�ستناًدا اإىل ذلك 

الن�ض كاأن مل تكن.
وللملك اأن يحيل اإىل املحكمة ما يراه من م�سروعات القوانني قبل اإ�سدارها لتقرير 

مدى مطابقتها للد�ستور، ويعترب التقرير ملزم�ًا جلميع �سلطات الدولة وللكافة.

)18( عدل البند )ب( من املادة 105 وفًقا لتعديل د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2017م، املن�سورة يف اجلريدة 
الر�سمية، ملحق العدد رقم 3307/ 30  مار�ض 2017م.
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الباب اخلامس 
الشؤون املالية

مادة - 107 -
من  اأحد  يُعفى  ول  بقانون،  اإل  يكون  ل  واإلغاوؤها  وتعديلها  العامة  ال�سرائب  اإن�ساء  اأ. 
اأدائها كلها اأو بع�سها اإل يف الأحوال املبينة بالقانون. ول يجوز تكليف اأحد باأداء غري 

ذلك من ال�سرائب والر�سوم والتكاليف اإل يف حدود القانون.
الأموال ب.  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  بتح�سيل  اخلا�سة  الأحكام  القانون  يبني 

العامة، وباإجراءات �سرفها.
يبني القانون الأحكام اخلا�سة بحفظ اأمالك الدولة واإدارتها و�سروط الت�سرف فيها، ج. 

واحلدود التي يجوز فيها التنازل عن �سيء من هذه الأمالك.

مادة - 108 -
ت�ُعقد القرو�ض العامة بقانون، ويجوز اأن تقر�ض الدولة اأو اأن تكفل قر�س�ًا بقانون يف  اأ. 

حدود العتمادات املقررة لهذا الغر�ض بقانون امليزانية.
يجوز للهيئات املحلية من بلديات اأو موؤ�س�سات عامة اأن تقر�ض اأو تقرت�ض اأو تكفل ب. 

قر�س�ًا وفق�ًا للقوانني اخلا�سة بها.

مادة - 109 - 
حتّدد ال�سنة املالية بقانون. اأ. 

تعد احلكومة م�سروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�ساملة لإيرادات الدولة وم�سروفاتها، ب. 
وتقدمه اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�سهرين على الأقل. 
وبعد تقدمي امل�سروع جتتمع اللجنتان املخت�ستان بال�سئون املالية لكل من املجل�سني يف 
تقريًرا  املناق�سات  انتهاء  بعد  جلنة  كل  وتقدم  احلكومة،  مع  ملناق�سته  م�سرتك  اجتماع 
النواب  جمل�ض  على  القانون  م�سروع  ويعر�ض  تتبعه،  الذي  املجل�ض  اإىل  منف�سال 
ملناق�سته واإحالته اإىل جمل�ض ال�سورى للنظر فيه وفق اأحكام الد�ستور، ويجوز اإدخال 

اأي تعديل على م�سروع قانون امليزانية بالتفاق مع احلكومة.
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تكون مناق�سة م�سروع قانون امليزانية على اأ�سا�ض التبويب الوارد فيها، ويجوز اإعداد ج. 
الإيرادات  من  اإيراد  اأي  تخ�سي�ض  يجوز  ول  الأكرث،  على  ماليتني  ل�سنتني  امليزانية 

العامة لوجه معني من وجوه ال�سرف اإل بقانون. )19(
ت�سدر امليزانية العامة للدولة بقانون.د. 

حني  اإىل  ال�سابقة  بامليزانية  يعمل  املالية  ال�سنة  بدء  قبل  امليزانية  قانون  ي�سدر  مل  اإذا  ه�. 
نهاية  يف  بها  املعمول  للقوانني  وفق�ًا  امل�سروفات  وتنفق  الإيرادات  وجتبى  �سدوره، 

ال�سنة املذكورة.
امليزانية  قانون  يف  ال��واردة  الإنفاق  لتقديرات  الأق�سى  احلد  جتاوز  بحال  يجوز  ل  و. 

والقوانني املعدلة له. 

مادة - 110 -
كل م�سروف غري وارد يف امليزانية اأو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب اأن 

يكون بقانون.

مادة - 111 -
يجوز، بقانون، تخ�سي�ض مبالغ معينه لأكرث من �سنة مالية واحدة، اإذا اقت�ست ذلك  اأ. 
طبيعة امل�سرف، فتدرج يف امليزانيات ال�سنوية املتعاقبة للدولة العتمادات اخلا�سة 

بكل منها ح�سبما قرره القانون املذكور.
يجوز كذلك اأن ت�ُ�فرد للم�سرف امل�سار اإليه يف البند ال�سابق ميزانية ا�ستثنائية ت�سري ب. 

لأكرث من �سنة مالية.

مادة - 112 -
ل يجوز اأن يت�سمن قانون امليزانية اأي ن�ض من �ساأنه اإن�ساء �سريبة جديدة، اأو الزيادة 
يف �سريبة موجودة، اأو تعديل قانون قائم، اأو تفادي اإ�سدار قانون يف اأمٍر ن�ضَّ هذا 

الد�ستور على اأن يكون تنظيمه بقانون.

املن�سورة يف  �سنة 2012م،  ال�سادرة  البحرين  لتعديالت د�ستور مملكة  املادة وفًقا  البندان )ب، ج( من  )19( عدل 
اجلريدة الر�سمية، ملحق العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.
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مادة - 113 -
جمل�ض  اإىل  اأول  يقدم  املنق�سي  العام  عن  للدولة  املالية  لل�سئون  اخلتامي  احل�ساب 
بقرار  اعتماده  ويكون  املالية،  ال�سنة  لنتهاء  التالية  اخلم�سة  الأ�سهر  خالل  النواب 
ي�سدر عن كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب م�سفوع�ًا مبالحظاتهما، وين�سر 

يف اجلريدة الر�سمية. 

مادة - 114 -
وبح�ساباتها  وامللحقة  امل�ستقلة  العامة  بامليزانيات  اخلا�سة  الأحكام  القانون  ي�سع 
اخلتامية، وت�سري يف �ساأنها الأحكام اخلا�سة مبيزانية الدولة وح�سابها اخلتامي. كما 
العامة  وباملوؤ�س�سات  بالبلديات  اخلا�سة  اخلتامية  واحل�سابات  امليزانيات  اأحكام  ي�سع 

املحلية.

مادة - 115 - )20(
تقدم احلكومة اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب، برفقة م�سروع امليزانية ال�سنوية، بيانًا 
عن احلالة املالية والقت�سادية للدولة، وعن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية 

املعمول بها، وما لذلك كله من اآثار على م�سروع امليزانية اجلديدة.

مادة - 116 -
ين�ساأ بقانون ديوان للرقابة املالية يكفل القانون ا�ستقالله، ويعاون احلكومة وجمل�ض 
امليزانية،  حدود  يف  م�سروفاتها  واإنفاق  الدولة  اإيرادات  حت�سيل  رقابة  يف  النواب 
اأعماله  عن  �سنوي�ًا  تقريًرا  النواب  وجمل�ض  احلكومة  من  كل  اإىل  الديوان  ويقدم 

ومالحظاته.

)20( عدلت املادة وفًقا لتعديالت د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012م، املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية، ملحق 
العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.
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مادة - 117 -
ل  العامة  املرافق  من  مرفق  اأو  الطبيعية  الرثوة  موارد  من  مورد  با�ستثمار  التزام  كل  اأ. 
يكون اإل بقانون ولزمن حمدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تي�سري اأعمال البحث 

والك�سف وحتقيق العالنية واملناف�سة.
ل مينح اأي احتكار اإل بقانون واإىل زمن حمدود. ب. 

مادة - 118 -
ينظم القانون النقد وامل�سارف، ويحدد املقايي�ض واملكاييل واملوازين.

مادة - 119 -
التي  واملكافاآت  والإعانات  والتعوي�سات  واملعا�سات  املرتبات  �سئون  القانون  ينظم 

ر على خزانة الدولة. تقرَّ
الباب السادس

أحكام عامة وأحكام ختامية

مادة - 120 -
التعديل  على  املوافقة  تتم  اأن  الد�ستور  هذا  اأحكام  من  حكم  اأي  لتعديل  ي�سرتط  اأ. 
باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، 
ق امللك على التعديل، وذلك ا�ستثناء من حكم املادة )35 بنود ب، ج،  واأن ي�سدِّ
على  اأو  التعديل  مبداأ  على  املجل�سني  من  اأي  يوافق  فاإذا مل  الد�ستور.  هذا  من  د( 
الن�ض املقرتح تعديله، يجتمع املجل�ض الوطني بح�سور ثلثي اأع�سائه لبحث م�سروع 

التعديل، وي�سرتط لإقرار م�سروع التعديل موافقة ثلثي اأع�ساء املجل�ض. )21(
�سنة على هذا ب.  قبل م�سي  للد�ستور فال يجوز عر�سه من جديد  ما  تعديل  ُرف�ض  اإذا 

الرف�ض.

اجلريدة  املن�سورة يف  �سنة 2012م،  ال�سادرة  البحرين  مملكة  د�ستور  لتعديالت  وفًقا  املادة  )اأ( من  البند  )21( عدل 
الر�سمية، ملحق العدد رقم 3050/ 3 مايو 2012م.
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تعديل ج.  اقرتاح  الد�ستور، كما ل يجوز  الثانية يف هذا  املادة  تعديل  اقرتاح  ل يجوز 
الأح��وال، وكذلك  من  باأي حال  البحرين  الوراثي يف  احلكم  ومبداأ  امللكي  النظام 

نظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة املقررة يف هذا الد�ستور.
�سالحيات امللك املبينة يف هذا الد�ستور ل يجوز اقرتاح تعديلها يف فرتة النيابة عنه.د. 

مادة - 121 -
ل يخل تطبيق هذا الد�ستور مبا ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية  اأ. 

من معاهدات واتفاقات.
�سحيح�ًا ب.  يبقى  الد�ستور  هذا  من   )38( املادة  من  الثانية  الفقرة  حكم  من  ا�ستثناء 

ونافذ ًا كل ما �سدر من قوانني ومرا�سيم بقوانني ومرا�سيم ولوائح واأوامر وقرارات 
واإعالنات معمول بها قبل اأول اجتماع يعقده املجل�ض الوطني ما مل تعدل اأو تلغ وفق�ًا 

للنظام املقرر بهذا الد�ستور.

مادة - 122 -
بها  اإ�سدارها، ويعمل  يوم  اأ�سبوعني من  الر�سمية خالل  اجلريدة  القوانني يف  تن�سر 
بعد �سهر من تاريخ ن�سرها، ويجوز، بن�ض خا�ض يف القانون، تق�سري هذا الأجل اأو 

اإطالته.

مادة - 123 -
ل يجوز تعطيل اأي حكم من اأحكام هذا الد�ستور اإل اأثناء اإعالن الأحكام الع�رفية، 
جمل�ض  انعقاد  تعطيل  حال  باأي  يجوز  ول  القانون.  يبينها  التي  احلدود  يف  وذلك 
اأثناء  اأو  الأثناء،  تلك  يف  اأع�سائه  بح�سانة  امل�سا�ض  اأو  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى 

اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية.
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مادة - 124 -
ل ت�سري اأحكام القوانني اإل على ما يقع من تاريخ العمل بها، ول يرتتب عليها اأثر فيما 
وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، يف غري املواد اجلزائية، الن�ض يف القانون على �سريان 
اأحكامه باأثر رجعي، وذلك مبوافقة اأغلبية اأع�ساء كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض 

النواب اأو املجل�ض الوطني بح�سب الأحوال.

مادة - 125 -
ين�سر هذا الد�ستور املعدل يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

حـمـد بن عي�صـى اآل خليفـة
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املذكرة التفسريية
لدستور مملكة البحرين
الصادرة يف سنة 2002م

ية
ري

س
تف

ة ال
كر

ملذ
ا



80

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
املذكرة التفسريية لتعديالت

دستور مملكة البحرين املعدل الصادر يف سنة 2002

مرت البحرين بتطورات �سيا�سية ود�ستورية منذ و�سع د�ستورها يف 6 دي�سمرب �سنة 
تقدمها  حتقيق  يف  املفدى  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  رغبة  واأم��ام   ،1973
ورقيها، وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا يحقق لها حياة دميقراطية �سليمة تتفق مع الأ�س�ض 
الدميقراطية التي ت�سود العامل يف الوقت احلا�سر، مت اقرتاح املبادئ العامة التي ت�سجل 
اأ�سول هذا التطور من النواحي ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية. و�سجلت هذه 
املبادئ يف ميثاق للعمل الوطني جرى ا�ستفتاء ال�سعب عليه يف 14 فرباير �سنة 2001، 
وقد وافق �سعب البحرين على هذا امليثاق مب�ا ي�سبه الإجماع، ليكون مرجع�ًا للم�سرية 

الدميقراطية التي تهدف الدولة اإىل ا�ستكمالها.
وقد وردت يف هذا امليثاق الفل�سفة ال�سيا�سية التي يجب اأن حتكم جمتمع البحرين 
للمقومات  واإي�ساح�ًا  التاريخية،  البحرين  ل�سخ�سية  و�سف�ًا  فت�سمن  م�ستقبله،  يف 
الأ�سا�سية التي يراها لزمة للمجتمع، ونظام احلكم الذي يرى تطبيقه يف امل�ستقبل، 
للمجتمع،  القت�سادية  الأ�س�ض  امليثاق  يف  وردت  كما  النيابية.  احلياة  �سري  وكيفية 
والأمن الوطني، والعالقات اخلليجية واخلارجية، وم�سمون التعديالت التي يجب 

اإدخالها على الد�ستور القائم لإمكان تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه.
وملا كان تفعيل املبادئ التي ورد ذكرها يف هذا امليثاق يتطلب اإجراء تعديالت على 
البحرين  متكن  والتي  ت�سمنها،  التي  الكربى  الأهداف  مع  ليتالءم  القائم  الد�ستور 
من موا�سلة م�سريتها يف اإطار حتديث موؤ�س�سات الدولة و�سلطاتها الد�ستورية، فقد 
عهد �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى، باملر�سوم رقم 5 ل�سنة 2001، اإىل جلنة فنية 
الوطني  العمل  ميثاق  ن�ض  التي  الد�ستورية  التعديالت  م�سروع  بو�سع  ا�ست�سارية 
على �سرورة اإجرائها، على اأن تاأخذ هذه اللجنة يف اعتبارها الأ�س�ض واملبادئ التي 
وردت يف هذا امليثاق، مبا يحقق م�سلحة الوطن، وعلى اأن يرفع رئي�ض هذه اللجنة 
م�سروع التعديل املقرتح اإىل �ساحب ال�سمو اأمري البالد، م�سفوع�ًا مبذكرة تف�سريية 
�سياغة  ب�ساأن  اأبديت  التي  املختلفة  القانونية  والآراء  الدرا�سات  كافة  بها  مرفق�ًا  له، 
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امل�سروع، وذلك ليتخذ �سموه ما يراه من اإجراءات لإ�سدار الد�ستور املعدل.
وقد ا�ستعانت اللجنة باآراء اخلرباء الد�ستوريني يف العديد من دول العامل، وناق�ست 
الد�ستور،  لتعديل  تتبع  اأن  يجب  التي  الإج��راءات  ب�ساأن  النظر  وجهات  خمتلف 
العمل  ميثاق  يف  ال��واردة  املبادئ  مع  يتفق  مبا  اإجراوؤها  يجب  التي  والتعديالت 

الوطني.
الراأي يف  عليها  ا�ستقر  التي  الطريقة  التف�سريية،  املذكرة  اللجنة، يف هذه  وتعر�ض 
الد�ستور،  هذا  على  اإدخالها  مت  التي  والتعديالت  احلايل،  الد�ستور  تعديل  �ساأن 
واملربرات التي اأدت اإليها، وذلك يف اإطار ما رفع اإليها من اآراء ودرا�سات قانونية 

قام بها اخلرباء.
الفرع األول

الكيفية التي مت بها تعديل الدستور
عن  الت�ساوؤل  الد�ستورية  التعديالت  م�سروع  لو�سع  �سكلت  التي  اللجنة  يف  اأثري 
التي  املبادئ  يحقق  مبا  الد�ستور،  لتعديل  اتباعها  يجب  التي  والإج��راءات  الو�سيلة 

وافق عليها ال�سعب يف ال�ستفتاء على امليثاق.
وقد اقت�سى التعر�ض لهذه الإجراءات اأن تبداأ اللجنة اأول بتحديد مدى القوة امللزمة 
ملا ورد يف امليثاق من مبادئ عامة وتوجهات م�ستقبلية، باعتباره الأ�سا�ض ملا �سي�سدر 
من تعديالت د�ستورية. ثم بعد ذلك حتدد الكيفية التي يتم بها تعديل الد�ستور يف 

ظل ما ورد يف امليثاق من مبادئ واأحكام.

أوال - القوة امللزمة مليثاق العمل الوطني:
التي  اجلديدة  الفل�سفة  حتدد  التي  العامة  املبادئ  ت�سجيل  على  الدول  بع�ض  جتري 
العامل،  على  تعلنها  مواثيق  اأو  للحقوق  اإعالنات  �سورة  يف  حتقيقها  اإىل  تهدف 
لتكون و�سيلة ل�سمان حريات الأفراد وحقوقهم. ومن اأمثلة ذلك اإعالنات احلقوق 
وميثاق  امل�سري،  الوطني  العمل  وميثاق  الفرن�سية،  احلقوق  واإعالنات  الأمريكية، 

العمل الوطني اجلزائري.
الفل�سفة والأ�س�ض  املفدى يف و�سع  البالد  اأمري  ال�سمو  م�ن ح�سرة �ساحب  ورغبة 
اأحدث  اإىل  اللجوء  �سموه  قرر  للبحرين،  الدميقراطية  امل�سرية  م�ستقبل  حتكم  التي 
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على  ال�سعب  فا�ستفتى  احلا�سر،  الوقت  يف  العامل  ت�سود  التي  الدميقراطية  الطرق 
وثيقة تت�سمن تلك املبادئ والأ�س�ض والأهداف، وهو ما يتفق مع ما يقرره الد�ستور 

احلايل من اأن ال�سعب هو �ساحب ال�سيادة وم�سدر ال�سلطات جميع�ًا. 
القانونية لإعالنات احلقوق  القيمة  الفقهاء حول حتديد  ثار بني  واإذا كان اخلالف قد 
واملواثيق املختلفة، حيث راأى البع�ض منهم اأنها يف مرتبة ت�سمو على الد�ستور، يف حني 
راأى البع�ض الآخر اأنها ترد يف مرتبة الوثيقة الد�ستورية، فاإن الجتاه الغالب قد ذهب 
اإىل اأن هذه الإعالنات وتلك املواثيق تعترب ملزمة لوا�سعي الد�ستور، وتاأخذ مرتبة اأعلى 
منه، لأنها متثل الجتاهات الكربى التي ارت�ساها ال�سعب، وتت�سمن املبادئ الد�ستورية 
امل�ستقرة يف ال�سمري الإن�ساين للمجتمع. ومن ثم وجب اأن يتقيد بها امل�سرع الد�ستوري 

وامل�سرع العادي على حد �سواء، ولذلك اأطلق عليها البع�ض »د�ستور الد�ساتري«.
وقد ا�ستقرت اللجنة يف حتديدها لطبيعة ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين على اأنه 
�سواء احتل مرتبة اأعلى من الد�ستور اأو كان يف ذات مرتبته، فاإن له ال�سفة الإلزامية، 

م�ستندة يف ذلك اإىل ما يلي:
كما . 1 الدولة،  ال�سيادة يف  ال�سعب �ساحب  نتيجة ل�ستفتاء  قد �سدر  امليثاق  اإن 

اأن ال�سيغة التي وردت بها املبادئ والأ�س�ض التي ت�سمنها حتمل يف طياتها معنى 
الإلزام، مما يجعله اأ�سا�س�ًا لتعديل الد�ستور وو�سع القوانني.

يف . 2 ال�سعب  اإىل  امليثاق  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  بها  قّدم  التي  الكلمة  اإن 
ال�ستفتاء، قد ورد بها »اإن امليثاق يعترب مرجع�ًا مل�سريتنا الوطنية، ن�سري على هديه 
يف عملنا الوطني ونوا�سل به م�سريتنا ون�ستكمل على اأ�سا�سه حتديث موؤ�س�سات 
مع  متم�سي�ًا  نراه  ما  مرحلة  كل  يف  منه  وننجز  الد�ستورية،  و�سلطاتها  الدولة 
والأ�سا�ض  امل�ستقبل،  عمل  دليل  امليثاق  اأن  يوؤكد  ما  وهو  املواطنني«.  تطلعات 

امللزم للدولة يف تطوير نظمها القانونية التي تكفل تقدمها.
اإن ما ورد يف امليثاق �سمن ا�ست�سرافات امل�ستقبل من القول باأن »هذا امليثاق وقد . 3

توافق اجلميع على حمتواه حكومة و�سعب�ًا، واأخذ ًا يف العتبار اأنه ميثل وثيقة 
بع�ض  تتطلب  فيه  الواردة  الأ�سا�سية  الأفكار  تفعيل  واأن  للبالد،  م�ستقبلية  عمل 
التعديالت الد�ستورية، فاإنه يلزم لذلك ما يلي: ...«، يوؤكد ال�سفة الإلزامية ملا 

ورد فيه من مبادئ، و�سرورة التزام الد�ستور بها.
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اإنه ومما يوؤكد هذه ال�سفة الإلزامية اأي�س�ًا قول امليثاق: اإن »التوافق ال�سعبي على . 4
للبالد  م�ستقر ومزدهر  م�ستقبل  ال�سعبية يف حتقيق  الرغبة  يعرب عن  امليثاق  هذا 
بقيادة ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة اأمري البالد املفدى 

حفظه اهلل«.
ثانيـًا - وسيلة تعديل دستور دولة البحرين احلايل يف ظل امليثاق:

التي حددت  املادة 104  البحرين ال�سادر يف �سنة 1973 ن�ض  ت�سمن د�ستور دولة 
اإجراءات تعديله، وقد ن�ست هذه املادة على ما يلي: »ي�سرتط لتعديل اأي حكم من 
اأحكام هذا الد�ستور اأن تتم املوافقة على التعديل باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف 
ا�ستثناء من حكم  التعديل، وذلك  الأمري على  الوطني، واأن ي�سدق  املجل�ض  منهم 

املادة )35( من هذا الد�ستور«.
ولق�د اأثري الت�ساوؤل ع�ن الكيفية التي يتم به�ا تعديل هذا الد�ستور، يف اإطار ما ورد يف 
ميثاق العمل الوطني من مبادئ واأحكام، باعتباره الوثيقة العليا يف دولة البحرين، 

والتي يجب اأن يلتزم بها امل�سرع الد�ستوري.
ويف ظل املبادئ الد�ستورية التي قررها الفكر الد�ستوري، والتطورات التي مرت بها 
دولة البحرين، اجته راأي اللجنة اإىل اأن املادة 104 من الد�ستور احلايل مل ت�عد �ساحلة 

ليعدل الد�ستور يف اإطار ما ورد بها من اإجراءات لالأ�سباب الآتية:
اإن العبارات التي وردت يف امليثاق، حتمل يف طياتها ما يدل على اأن ال�سعب . 1

قد عهد بو�سع التعديالت الد�ستورية اإىل �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى.
العليا لإعداد . 2 الر�سالة املرفوعة اإىل �ساحب ال�سمو الأمري من رئي�ض اللجنة  اإن 

م�سروع امليثاق، والتي كانت حتت ب�سر جماهري ال�سعب عند ال�ستفتاء، قد ورد 
بها »قررت اللجنة يف ختام اجتماعاتها رفع م�سروع هذا امليثاق الوطني وثيقة 
جتديد للعهد والبيعة اإىل مقام ح�س�رة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى اأمانة 
مل�سلحة  ومالئًما  منا�سًبا  اهلل،  حفظه  يراه،  مبا  �سموه  ليعمل  الكرميتني،  يديه  بني 
البالد«.ويف هذا القول ما يوؤكد اأن جلنة و�سع م�سروع امليثاق، وال�سعب الذي 
وافق على ما جاء يف بيانها، قد عهدا اإىل �ساحب ال�سمو باتخاذ ما يراه منا�سبا 
من اإجراءات لتفعيل وتنفيذ ما ورد يف امليثاق مبا يتفق مع م�سلحة البالد، ومن 
بني هذه الإجراءات كيفية اإجراء التعديالت الد�ستورية التي ينبغي القيام بها. 
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اإن اإرادة ال�سعب التي ظهرت يف ال�ستفتاء، وقبول �سمو الأمري لهذه الإرادة . 3
ال�سعبية بت�سديقه على امليثاق، كل ذلك يو�سح اأن ال�سعب قد عهد اإىل �سموه 
باتخاذ ما يراه منا�سًبا لتعديل الد�ستور يف اإطار ما ورد بامليثاق من مبادئ واأحكام، 
وباختيار الطريقة التي يراها اأف�سل لو�سع التعديالت الد�ستورية واملوافقة عليها 

واإ�سدارها.
اإذا اأراد �ساحب ال�سمو اأمري البالد يف اإطار ما ورد بامليثاق وما عهد به ال�سعب . 4

ل  �سموه  فاإن  ن�سو�سه،  لتعديل  احلايل  الد�ستور  من   104 املادة  يطبق  اأن  اإليه 
ي�ستطيع ذلك يف ظل املبادئ الد�ستورية املقررة والأو�ساع الراهنة يف البحرين، 

ل�ستحالة تطبيقها ملا يلي: 
 - 26 يف  ال�سادر   4 رقم  الأمريي  الأمر  يف  ون�ض  ُحل،  قد  الوطني  املجل�ض  اإن 

اأغ�سط�ض �سنة 1975 على وقف العمل بالن�سو�ض املتعلقة باملجل�ض الوطني التي 
ت�سمنها د�ستور دولة البحرين �سنة 1973. واأمام ذلك اأ�سبح هذا املجل�ض غري 
موجود من الناحية الد�ستورية، وخا�سة بعد اأن اأكد ال�سعب ذلك مبوافقته على 
ميثاق العمل الوطني يف ظل عدم وجود هذا املجل�ض، مما يدل على انتفاء دوره 
يف احلياة الد�ستورية للبحرين يف الوقت احلا�سر، واإن اللجوء اإليه حالي�ًا يعد 
خمالفة لإرادة ال�سعب التي عرب عنها عند موافقته على امليثاق، وعدم التزام 
ل ميكن  وبالتايل  ال�سعبية.  الإرادة  هذه  بتنفيذ  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  من 
لهذا املجل�ض غري القائم د�ستوري�ًا اأن ميار�ض اخت�سا�ساته الواردة يف الد�ستور 

احلايل، والتي من بينها موافقته على تعديل الد�ستور.
غري -  اأي�س�ًا  فاإنه  الوطني،  للمجل�ض  الد�ستوري  الوجود  عدم  اإىل  بالإ�سافة  اإنه 

موجود من الناحية الفعلية والواقعية.
فبغ�ض النظر عن وجود الأمر الأمريي رقم 4 ل�سنة 1975، الذي حل املجل�ض الوطني 
ونقل ال�سلطة الت�سريعية اإىل �ساحب ال�سمو الأمري وجمل�ض الوزراء. وحتى لو قيل 
باإمكان اإلغاء هذا الأمر وهو ما مل ترد يف امليثاق املطالبة به ف�سال عن اأنه ل يتفق مع 
ن�سو�سه فاإن اإعمال هذا القول ل يوؤدي اإىل بعث احلياة من جديد يف هذا املجل�ض. 
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ويرجع ذلك اإىل اأن مدة املجل�ض الوطني كما حددها الد�ستور احلايل اأربع �سنوات، 
وقد انتهت هذه املدة، وانتهى بذلك الوجود املادي والقانوين للمجل�ض، واأ�سبحت 

عودته بت�سكيله القدمي اأمًرا غري ممكن قانون�ًا.
باتباع  الد�ستور  تعديل  يتوىل  جديد  ملجل�ض  انتخابات  باإجراء  القول  ميكن  ول 
الإجراءات التي ن�ست عليها املادة )104( من د�ستور 1973، ملخالفة ذلك للمبادئ 
التي وردت يف امليثاق، والتي اأ�سبحت نافذة منذ موافقة ال�سعب عليه يف ال�ستفتاء، 
تاريخ  له من  القائم خمالفة  الد�ستور  التي وردت يف  الأحكام  اإلغاء  عليه  ترتب  مما 
هذه املوافقة. فامليثاق قد اأخذ على خالف الد�ستور احلايل بنظام املجل�سني النيابيني، 
ومب�ساركة املراأة يف النتخاب والرت�سيح لع�سوية املجال�ض النيابية. ول ميكن تطبيق 
املجل�سني وحتديد  اختيار  لتنظيم كيفية  الد�ستور،  تعديل  قبل  املبادئ اجلديدة  هذه 

اخت�سا�ساتهما و�سروط اختيار اأع�سائهما وكيفية هذا الختيار.
يف  الراهن  وللو�سع  املقررة  الد�ستورية  للمبادئ  العر�ض  هذا  من  اللجنة  وانتهت 
باإرادة  التعديل  يتم هذا  اأن  الد�ستور هو  لتعديل  الوحيد  الطريق  اأن  اإىل  البحرين، 
اأمريية خال�سة، تنفيذ ًا ملا عهد به ال�سعب اإىل �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى عند 
التعديالت  وتعترب  عليه.  �سدق  حني  لذلك  �سموه  وقبول  امليثاق،  على  ا�ستفتائه 
الد�ستورية يف هذه احلالة وكاأنها قد �سدرت عن هذه الإرادة ال�سعبية، باعتبار اأن ما 

�سدر عن �سمو الأمري هو اإعمال لها.
ول �سك اأن من حق ال�سلطة الت�سريعية بعد عودة احلياة النيابية يف ظل التعديالت 
التي �ستجرى على د�ستور �سنة 1973، اأن تقرتح اإجراء تعديالت اأخرى اأو تعديل ما 

مت من تعديالت وفق�ًا لالإج�راءات التي ين�ض عليها الد�ستور بعد تعديله.
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التعديالت التي أجريت على الدستور ومربراتها

التعديالت  ت�سملها  اأن  يجب  التي  املو�سوعات  على  الن�ض  امليثاق  بن�ود  ت�سمنت 
البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  اإن  »وحيث  باأنه  القول  ذلك  ومن  الد�ستورية، 
املفدى حفظه اهلل يطمح اإىل حتقيق نهج دميقراطي ير�سي هيكال متوازن�ًا يوؤكد ال�سراكة 
ال�سيا�سية الد�ستورية بني ال�سعب واحلكومة، والف�سل بني ال�سلطات الثالث وتعزيز 
املالية...،  املراقبة  ودي��وان  الد�ستورية  املحكمة  واإن�ساء  الق�سائية  ال�سلطة  اآليات 
الثالثة  الألفية  مطلع  يف  ونحن  لالنتقال-  ال�سامية  الإرادة  توافرت  قد  اإنه  وحيث 
كل  مع  للتفاعل  والد�ستورية  ال�سيا�سية  اأطرها  كل  ا�ستكملت  ع�سرية  دولة  اإىل   -
البحرين  دولة  جتربة  ح�سيلة  اإن  وحيث  والدولية،  والإقليمية  املحلية  امل�ستجدات 
ما  مراعاة  تتطلب  املا�سية  الثالثة  العقود  طوال  والقت�سادي  ال�سيا�سي  العمل  يف 
ا�ستجد من تطورات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وت�سريعية، وملواجهة التحديات 
املقبلة، مع كل امل�ستجدات على ال�سعيد العاملي، فقد ا�ستقر الراأي على اأن يوؤخذ 
امللكي  للنظام  تاأكيًدا  الدولة  هوية  يف  والد�ستورية  وال�سيا�سية  الوطنية  بالثوابت 
الوراثي الد�ستوري الدميقراطي، حيث يخدم عاهل البالد �سعبه، وميثل رمًزا لهويته 
امل�ستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وعلى اإدخال حتديث يف د�ستور البالد بال�ستفادة من 
التجارب الدميقراطية ملختلف ال�سعوب يف تو�سيع دائرة امل�ساركة ال�سعبية يف اأعباء 
احلكم والإدارة، ذلك اأن ما اأثبتته بع�ض هذه التجارب من الأخذ بنظام املجل�سني 
يف العمل الت�سريعي يتيح اجلمع بني ميزة ال�ستفادة من حكمة ذوي العلم واخلربة 
من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى وتفاعل الآراء ال�سعبية من كافة الجتاهات التي ي�سمها 
املجل�ض املنتخب انتخاب�ًا مبا�سًرا ». وما ورد يف الف�سل الثاين« اأول - نظام احلكم 
يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري...، ثاني�ًا -... فقد �سار من املنا�سب اأن 
حتتل البحرين مكانتها بني املمالك الد�ستورية ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق 
دميقراطي،  البحرين  دولة  يف  احلكم  نظام   - رابع�ًا  التقدم،  نحو  تطلعاته  لل�سعب 
احلكم،  نظام  يعتمد   - خام�س�ًا  جميع�ًا...،  ال�سلطات  م�سدر  لل�سعب  فيه  ال�سيادة 
الت�سريعية  الثالث:  ال�سلطات  الف�سل بني  امل�ستقر، على  الدميقراطي  للمبداأ  تكري�س�ًا 
والتنفيذية والق�سائية، مع التعاون بني هذه ال�سلطات وفق اأحكام الد�ستور، وياأتي 
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�ساحب ال�سمو اأمري البالد على راأ�ض ال�سلط�ات الثالث، �ساد�س�ًا-... تعمل الدولة 
على ا�ستكمال الهيئات الق�سائية املن�سو�ض عليها يف الد�ستور وتعيني اجلهة الق�سائية 
يتمتع   - �سابع�ًا  والل�وائح...،  القوانني  بد�ستورية  املتعلقة  باملنازعات  تخت�ض  التي 
باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�سئون  يف  امل�ساركة  بحق  ون�ساء،  رج��ال  املواطنون، 
الف�سل  يف  ورد  وما  والرت�سيح...«.  النتخاب  بحق  ب��دًءا  البالد  يف  ال�سيا�سية 
وما  املالية...«.  للرقابة  ديوان  اإن�ساء  الالزم  من  ي�سبح   ...- »اأول  اأنه  من  الثالث 
ال�سئون  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  من  مزيد  اأجل  ومن   ...« اخلام�ض  الف�سل  يف  ورد 
العامة، وا�ستلهام�ًا ملبداأ ال�سورى، بو�سفه اأحد املبادئ الإ�سالمية الأ�سيلة التي يقوم 
عليها نظام احلكم يف دولة البحرين، واإميان�ًا بحق ال�سعب جميعه، وبواجبه اأي�س�ًا يف 
مبا�سرة حقوقه ال�سيا�سية الد�ستورية، واأ�سوة بالدميقراطيات العريقة، بات من �سالح 
انتخاب�ًا  منتخب  جمل�ض  جمل�سني،  من  الت�سريعية  ال�سلطة  تتكون  اأن  البحرين  دولة 
اأ�سحاب اخلربة  ي�سم  اإىل جانب جمل�ض معني  الت�سريعية  املهام  يتوىل  مبا�سًرا  حًرا 

والخت�سا�ض لال�ستع�انة باآرائهم فيم�ا تتطلبه ال�سورى من علم وجتربة...«.
ويف اإطار ما اجتهت اإليه الإرادة ال�سعبية من مبادئ �سمنتها امليثاق، جاءت التعديالت 

الد�ستورية، وكان رائدها يف ذلك:
يف . 1 عليه  كانت  مما  اأك��رب  التطبيق  من  ن�سيًبا  الغراء  الإ�سالمية  ال�سريعة  اإعطاء 

الد�ستور قبل تعديله، واأكدت التعديالت بذلك اأن ال�سريعة الإ�سالمية باقية يف 
�سمري ال�سعب، واأنها حتتل مكانها الالئق بها. فقد ن�ض الد�ستور قبل تعديله يف 
املادة )2( على اأن دين الدولة الإ�سالم، واأن ال�سريعة الإ�سالمية م�سدر رئي�سي 
للت�سريع، ويف املادة )6( على اأن ت�سون الدولة الرتاث الإ�سالمي، ويف البند 
التعليم  مراحل  خمتلف  يف  الدينية  الرتبية  رعاية  على   )7( امل��ادة  من  )ب( 
واأنواعه. وجاءت التعديالت الد�ستورية لتو�سع من هذا الجتاه، فلم تقف عند 
هذه الن�سو�ض وحدها، بل امتدت اإىل اإظهار انعكا�سات واآثار اأحكام ال�سريعة 
الإ�سالمية على ن�سو�ض اأخرى من ن�سو�ض الد�ستور. ومن ذلك ما ن�ست عليه 
املادة )33( من اأن امللك هو احلامي الأمني للدين، حتى تكون م�سئولية حماية 
هذا الدين موكولة اإىل راأ�ض الدولة واأعلى �سلطة فيها، مما يحقق حماية اأكرب له. 
ومن ذلك اأي�س�ًا الأخذ بنظام جمل�ض ال�سورى اإىل جوار جمل�ض النواب )املادة 
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{واأمرهم �سورى  {و�ساورهم يف الأمر}،  ل�قوله تعاىل  ا  ت�نفي�ذ ً 52 وما بعدها( 
يف  التو�سع  وتاأكيد  والعدل،  امل�سورة  يف  اهلل  ر�سول  ب�سنة  وتاأ�سي�ًا  بينهم}، 
هذه امل�سورة بالن�ض على ال�ستفتاء ال�سعبي يف املادة )43(. ولقد ا�ستحدث 
اأي�س�ًا يف جمال تاأكيد دور ال�سريعة الإ�سالمية كاأ�سا�ض لنظام احلكم يف اململكة، 
دون  والرجل  املراأة  بني  للم�ساواة  الدولة  كفالة  �سرورة  على   )5( املادة  ن�ض 
اإخالل باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وما ن�ست عليه املواد )23، 24، 27( من اأن 
اجلمعيات  وتكوين  والن�س�ر  والطباعة  وال�سحافة  العلمي  والبحث  الراأي  حرية 
فاللتزام  الإ�سالمية،  العقيدة  باأ�س�ض  م�سا�س�ًا  تت�سمن  اأن  يجوز  ل  والنقابات 
باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والأ�س�ض الت�ي يق�وم عليها الدين الإ�سالمي احل�ن�يف 
ه�و الق�يد الأ�سا�س�ي ع�لى ممار�سة ه�ذه احل�ري�ات واحلق�وق جمي�عها. فكل هذه 
الفقه  مبعنى  الإ�سالمية  ال�سريعة  تكون  اأن  �سرورة  لتوؤكد  جاءت  قد  الن�سو�ض 
اإ�سالمية  وجهة  امل�سرع  توجه  التي  وهي  للت�سريع،  رئي�سي�ًا  م�سدًرا  الإ�سالمي 
اأ�سا�سية، دون منعه من ا�ستحداث اأحكام من م�سادر اأخرى يف اأمور مل ي�سع 
الفقه الإ�سالمي حكم�ًا لها، اأو يكون من امل�ستح�سن تطوير الأحكام يف �ساأنها مبا ل 
يخالفها، م�سايرة ل�سرورات التطور الطبيعي على مر الزمن. ول �سك اأن تاأكيد 
هذه الن�سو�ض على اأن دين الدولة الإ�سالم، واإعطاء ال�سريعة الإ�سالمية دوًرا 
اأ�سا�سي�ًا يف املجتمع، ل يتنافى مع حرمة العبادة، اأو حرية اأداء ال�سعائر الدينية. 
وتكفل  مطلقة،  ال�سمري  »ح�رية  بقولها  الد�ستور  من   )22( املادة  اأكدته  ما  وهو 
والجتماعات  واملواكب  الأديان  ب�سعائر  القيام  وحرية  العبادة،  حرمة  الدولة 

الدينية طبًقا للعادات املرعية يف البلد«. 
احلق�وق . 2 من  مزيًدا  التعديالت  ت�سمنت  حيث  الدميقراطي،  الجت��اه  تعميق 

الدميقراطي،  للنظام  اأكرب  تفع�يل  اإىل  يوؤدى  مبا  والواجبات،  العام�ة  واحلريات 
ويتفق مع حقوق الإن�سان التي يحر�ض املجتمع العاملي على تاأكيدها دائم�ًا.

النظامني . 3 من  كل  مظاهر  بني  اجلمع  من  تع�ديله  قبل  الد�ستور  به  اأخذ  ما  تطوير 
الربملاين والرئا�سي، واإ�سافة بع�ض مظاهر الدميقراطية �سبه املبا�سرة اإىل ذلك.

فاإذا كان الد�ستور قبل تعديله قد تبنى طريق�ًا و�سط�ًا لتطبيق النظام النيابي، حيث جمع 
وا�ستقرار  الوطن  الرئا�سي حر�س�ًا على وحدة  والنظام  الربملاين  النظام  مظاهر  بني 
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احلكم، فاإن التعديالت قد حر�ست على تدعيم هذا الجتاه، ومل تن�ض مع اعرتافها 
بف�سائل النظام الربملاين، عيوب هذا النظام التي ك�سفت عنها التجارب الد�ستورية، 

كما مل يغب عنها ميزة ال�ستقرار التي يتميز بها النظام الرئا�سي.
ويف حتديد معامل هذا النهج الو�سط بني النظامني الربملاين والرئا�سي، وتخري مو�سع 
د�ستور مملكة البحرين بينهما، اجتهت التعديالت الد�ستورية اإىل الأخذ من كل منهما 
مبا يوفق بني العتبارات القانونية والنظرية وبني املقت�سيات املحلية والواقع العملي. 
وقد ظهر اأثر هذا الجتاه يف حتديد �سلطات امللك راأ�ض الدولة، ويف حتديد العالقة 

بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية.
واإذا كانت القاعدة املقررة اأن الأنظمة النيابية التقليدية تقوم على ا�ستقالل النواب 
يف مبا�سرة �سئون ال�سلطة املقررة لهم عن ال�سعب الذي ل يجوز له ال�سرتاك معهم 
يف ممار�ستها، فاإنه نتيجة للتطور الذي �ساحب الدميقراطية يف العامل، اأخذت معظم 
النظم الد�ستورية احلديثة ببع�ض مظاهر الدميقراطية �سبه املبا�سرة، خروًجا على بع�ض 

الأركان الأ�سا�سية التي يقوم عليها النظام النيابي التقليدي.
فبعد اأن كان النواب ي�ستاأثرون بال�سلطة، اأ�سبح من حق ال�سعب اأن ي�ساهم معهم يف 
اإىل  اأ�سبح الجتاه احلديث مييل  فعلي�ًا، بحيث  ا�سرتاك�ًا  فيها  ي�س�رتك  مبا�سرتها، واأن 

تطعيم النظام النيابي الوا�سع النت�سار ببع�ض مظاهر هذه الدميقراطية �سبه املبا�سرة.
تو�سيع  ورغبة يف  احلا�سر،  الوقت  يتزايد يف  الذي  العاملي  الجتاه  هذا  مع  و�سرًيا 
بفكرة  الد�ستورية  التعديالت  اأخذت  اململكة،  �سئون  اإدارة  يف  ال�سعبية  امل�ساركة 

ال�ستفتاء ال�سعبي.
واإذا كانت هذه الفكرة تتفق مع التطور الذي �ساحب الأنظمة الد�ستورية املعا�سرة، 
فاإن الأخ�ذ بها اأمر قدمي يف الأمم. فمن ق�س�ض القراآن الكرمي ما يخربنا به اهلل تعاىل يف 
�سورة النمل من ا�ستفتاء بلقي�ض ملكة �سباأ لذوي الراأي يف قوم�ها. فقد ق�ال تعاىل يف 
كتابه الك�رمي، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {قالت يااأيها املالأ اإين األقي اإيل كتاب كرمي. 
اإنه من �سليمان واإنه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. األ تعلـوا َعَلّي واأتوين م�سلمني. 
قالت يااأيـها املالأ اأفتوين يف اأمري ما كانت قاطعة اأمـًرا حتى ت�سهدون}، اإىل اآخر 
الآيات الكرمية. وهكذا ا�ستفتت امللكة قومها يف املو�سوع، ففو�سوا اإليها اتخاذ ما 
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تراه، فراأت اأن تر�سل اإىل �سليمان عليه ال�سالم به�دية لتنظر ماذا يكون جوابه... اإىل 
اآخر الق�سة املعروفة.

واإعمال لالأ�س�ض واملبادئ التي وردت يف امليثاق، ويف اإطار ما �سبق ذكره، مت اإجراء 
ابتغاه  الذي  الهدف  مبا يحقق  �سنة 1973،  د�ستور  ن�سو�ض  بع�ض  التعديالت على 

ال�سعب، واأكده يف ال�ستفتاء.
وقد ا�ستملت هذه التعديالت على م�ساألتني اأ�سا�سيتني، هما: النظام امللكي، ونظام 
وتكمل  معها،  تتفق  اأخرى  اأحكام  امل�ساألتني  هاتني  من  كل  عن  وتفرعت  املجل�سني، 
اإعمال املبادئ الواردة بها، بالإ�سافة اإىل بع�ض الأحكام الفرعية الأخرى التي اأ�سار 

اإليها امليثاق.

أوال - الشكل امللكي ركيزة أساسية لنظام احلكم: 
تالقت املعاين املتكاملة ملا ورد يف امليثاق عند اأ�سل جوهري يف بناء العهد اجلديد، 
الوطن  وحدة  على  احلفاظ  وهو  املطلوبة،  للتعديالت  الفقري  العمود  مبثابة  قام 
وا�ستقراره. ومن هنا جاء احلر�ض على اأن يظل رئي�ض الدولة اأب�ًا لأبناء هذا الوطن 
بالثوابت  يوؤخذ  اأن  على  ال��راأي  ا�ستقر  »فقد  بقوله  امليثاق  اأك��ده  ما  وهو  جميع�ًا، 
الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف هوية الدولة تاأكيًدا على النظام امللكي الوراثي 
الد�ستوري الدميقراطي، حيث يخدم عاهل البالد �سعبه، وميثل رمًزا لهويته امل�ستقلة 

وتطلعاته نحو التقدم«.
عليها  قامت  التي  والد�ستورية  ال�سيا�سية  الثوابت  من  الوراثي  النظام  كان  واإذا 
البحرين خالل تاريخها الطويل، حيث كانت تربط بني اأبنائها، حكام�ًا وحمكومني، 
روح الأ�سرة الواحدة، فاإن احلاكم يف البالد ذات الأنظمة الوراثية تتعدد ت�سمياته، 
فقد ي�سمى بامللك اأو الأمري اأو ال�سلطان اأو الإمرباطور اأو القي�سر. وقد كانت الت�سمية 
التي اأخذ بها الد�ستور قبل �سدور امليثاق هي »الأمري«، اإل اأن امليثاق قد ف�سل الأخذ 
البحرين، ويحقق  اإليه  الذي و�سلت  التطور  مع  ذلك  يتفق  »امللك«، حتى  بت�سمية 
اإليه م�ستقبال، وذلك بقوله »بعد اأن منَّ اهلل عز وجل على البحرين بنعمة  ما تهدف 
اأن  وبعد  واجتازته من حتديات،  اأ�سواط  من  تقدم وقطعته  من  بلغته  وما  ال�ستقرار 
امل�ساواة  القائمة على  ال�سيادية  الدولية ويف موؤ�س�ساتها  اأكملت ن�سجها يف عالقاتها 
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بني املواطنني ومراعاة م�ساحلهم ووحدتهم الوطنية، فقد �سار من املنا�سب اأن حتتل 
البحرين مكانتها بني املمالك الد�ستورية ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق لل�سعب 

تطلعاته نحو التقدم«.
وقد عرب امليثاق عما يرتتب على ذلك م�ن اآثار يف الباب ال�ساد�ض منه )بند اأول( باأن 

»نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري«.
النظام  هو  واحد  نظام  عن  يعربان  الأمري  و  امللك  ا�سطالحي  اأن  من  الرغم  وعلى 
الوراثي اأو امللكي باملعنى الوا�سع، فاإنه مما ل �سك فيه اأن النظام امللكي يختلف يف 
اإل  مفهومه الفني الدقيق عن النظام الأمريي. فا�سطالح امللك ل يطلق يف اململكة 
على �سخ�ض واحد هو راأ�سها ورئي�سها وقائدها، اأما ا�سطالح الأمري فقد يطلق يف 
بع�ض الإمارات على اأمراء البيت املالك. وبذلك يربز ا�سطالح امللك تفرد امللك يف 
اأو خارجها.  م�سماه ومكانته، ويجعله رمًزا للمملكة وال�سعب، �سواء داخل البالد 
ويقابل هذا التفرد زيادة كبرية يف م�سئولية امللك جتاه بلده و�سعبه، 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�ست التعديالت الد�ستورية على حتقيق هذا الهدف، ون�ض يف الفقرة )ب( من 
املادة )1( على اأن »حكم مملكة البحرين ملكي د�ستوري، وقد مت انتقاله من املغفور 
له ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اإىل ابنه الأكرب ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة 
اإذا عني  اإل  بعد طبقة،  اأبنائه، وهكذا طبقة  اأكرب  اإىل  بعده  البالد، وينتقل من  ملك 
لأحكام  طبق�ًا  الأكرب، وذلك  البن  اأبنائه غري  من  اآخر  ابن�ًا  له  قيد حياته خلف�ًا  امللك 

مر�سوم التوارث«.
وقد ترتب على هذا التعديل لن�ض الفقرة الأوىل من املادة )1( �سرورة تعديل بع�ض 
ن�سو�ض الد�ستور لإحالل لقب »امللك« حمل لقب »الأمري«، اأو لإحالل ا�سطالح 
»مملكة البحرين« حمل »دولة البحرين«، وتعديل الأحكام الواردة يف البع�ض الآخر 

مبا يتفق مع هذه الت�سميات اجلديدة وما �ساحبها من اأخذ بنظام املجل�سني.
1- الن�سو�ص التي وردت بها ت�سمية »امللك« وا�سطالح »مملكة البحرين«: 

اإىل  البحرين«  »دول��ة  وا�سطالح  »امللك«  ت�سمية  اإىل  »الأم��ري«  ت�سمية  تعديل  مت 
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املادتني: 1 )اأ، ب، ج، د( و32  ما ورد يف  البحرين« ومن ذلك  ا�سطالح »مملكة 
)ب(، وعنوان الف�س�ل الأول م�ن الباب الرابع، واملواد 33 و34 و35 و37 الفقرة 
الأوىل و38 الفقرة الأوىل و39 و40 و41 و42 و43 و46 و47)ب، ه�( و52 و54 
الفقرة  الثانية و64 )ب، ج( و67 )د( و70 و71 و73  الفقرة  د( و58  )ب، ج، 
و99  و90  )ب(  و89  و87  و86  و83  و78  و76  الأوىل  الفقرة  و75  و74  الأوىل 

الفقرة الثانية و101 و106 الفقرتني الأوىل والثالثة و120 )اأ، ج، د(.
ولقد اقت�سر التعديل يف بع�ض هذه املواد على الت�سمية فقط دون تغيري يف الأح�كام 
التي ت�سمنتها ن�سو�ض الد�س�تور قبل تعديله، و�سمل يف البع�ض الآخر وفقا ملا �سريد 

الت�سمية والأحكام التي ترتبت عليها. 
2- الأحكام التي مت تعديلها لتتفق مع الأخذ بالنظام امللكي: 

اقت�سى الأخذ بالنظام امللكي تعديل بع�ض امل�واد املوجودة بالد�ستور احلايل، واإ�سافة 
اأحكام جديدة اإليها، ومتثل ذلك فيما يلي: 

املادة 33: 
ن�ض امليثاق على اأن احلكم يهدف اإىل �سيانة البالد، ورفعة �ساأن الدولة، واحلفاظ 
على الوحدة الوطنية، وحتقيق التنمية ال�ساملة يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعية والثقافية وغريها. وملا كان امللك - وفق�ًا ملا ورد يف امليثاق - ياأتي على 
راأ�ض ال�سلطات الثالث الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، ويقع عليه العبء الأكرب يف 
حتقيق الأهداف التي ت�سمنها امليثاق ملواجهة التحديات املقبلة الناجتة عن امل�ستجدات 
امللك  واجبات  لتحدد   )33( املادة  عدلت  فقد  العاملي،  ال�سعيد  على  طراأت  التي 

ب�سفته راأ�ض الدولة، وحكم�ًا بني �سلطاتها املختلفة.
فن�ض البند )اأ، ب( على اأن »امللك راأ�ض الدولة، واملمثل الأ�سمى لها، ذاته م�سونة  اأ. 
ل مت�ض، وهو احلامي الأمني للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، ويحمي �سرعية 

احلكم و�سيادة الد�ستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم«. 
وتكري�س�ًا للمبداأ الدميقراطي واإي�ساح�ًا لدور احلكومة يف اإدارة �سئون اململكة، عدل ب. 

اأن »يبا�سر امللك �سلطاته مبا�سرة وبوا�سطة وزرائه«. ووفق�ًا  بالن�ض على  البند )ج( 
ملا ا�ستقرت عليه الأنظمة الد�ستورية العاملية التي تاأخذ بالنظام الربملاين اأو تلك التي 
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ال�سالحيات  امللك هذه  الرئا�سي، ميار�ض  النظام  ببع�ض مظاهر  النيابي  النظام  تطعم 
جمل�ض  رئي�ض  من  امللك  على  عر�سها  قبل  املرا�سيم  وتوقع  ملكية.  ومرا�سيم  باأوامر 
الخت�سا�سات  اأن  ذلك  ومقت�سى  الأحوال.  بح�سب  املخت�سني  والوزراء  الوزراء 
التي منحها الد�ستور للملك ليبا�سرها مبفرده تكون اأداة اإ�سدارها هي الأوامر امللكية، 
التي ت�سدر بتوقيع امللك وحده دون توقيع من رئي�ض جمل�ض الوزراء اأو الوزراء. 
اأما الخت�سا�سات الأخرى التي يبا�سرها امللك عن طريق وزرائه، فت�سدر يف �سورة 
مرا�سيم يوقعها امللك بعد توقيع رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء املخت�سني بح�سب 
اأنه يكتفى بتوقيع رئي�ض جمل�ض الوزراء يف احلالت التي يكون  الأحوال، مبا يعني 
مو�سوع املر�سوم فيها ل يخ�ض وزارة بعينها اأو عدة وزارات.وتوقيع امللك هنا لي�ض 
جمرد اعتماد لتوقيع رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء املخت�سني، بل اإن للملك حق 

املوافقة على املر�سوم اأو عدم املوافقة عليه وفق�ًا ملا يرتاءى له.
ونتيجة لالأخذ بنظام املجل�سني اأ�سيف البند )و( ليعطي للملك احلق -باأمر ملكي- ج. 

يف تعيني اأع�ساء اأحد املجل�سني )جمل�ض ال�سورى( واإعفائهم، ليختلف بذلك ت�سكيل 
املبا�سر  يتم عن طريق النتخاب  الذي  النواب  ت�سكيل جمل�ض  ال�سورى عن  جمل�ض 
من املواطنني، وهو ما يتفق مع الأنظمة الد�ستورية التي تاأخذ بنظام املجل�سني، حيث 

توجب املغايرة يف كيفية اختيار اأع�سائهما.
وملا كانت قوة الدفاع حتتاج اإىل املحافظة على �سرية اأعمالها، وكانت قيادتها من املهام د. 

ا�ستقالل  النظام والأمن و�سيانة  ا�ستتباب  ب�سمان  املخت�ض  لكونه  للملك،  الأ�سا�سية 
الوطن و�سالمة اأرا�سيه يف الداخل واخلارج، تنفيًذا للق�َسم الذي يوؤديه وفق�ًا للبند 
البند )ز( لتمكني امللك من الوفاء بق�سمه، بحيث  )ك( من املادة )33(، فقد عدل 
وخارجها،  اململكة  اأرا�سي  داخل  الوطنية  باملهام  وتكليفها  الدفاع  قوة  قيادة  يتوىل 
اأنه لإمكان  وترتبط به ارتباط�ًا مبا�سًرا، وتراعى ال�سرية الالزمة يف �سئونها. ول �سك 
حتقيق هذه الأهداف فاإن ما ي�سدر عن امللك يف �ساأن ما ورد بالبند )ز( �سيكون عن 
وزير  وجود  حالة  يف  حتى  امللك،  على  توقيعها  يقت�سر  التي  امللكية  الأوام��ر  طريق 

للدفاع.
وحل  بت�سكيل  وياأمر  الدفاع،  قوة  قيادة  امللك  يتوىل  اأن  الن�ض  هذا  ومقت�سى 
ذلك  يف  مبا  �سئونها  جميع  على  وي�سرف  الع�سكرية،  وال��وح��دات  الأ�سلحة 
وبرامج  وخطط  القوة  ا�ستخدام  ومفاهيم  الوطن  عن  الدفاعية  ال�سرتاتيجيات 
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تطويرها ملواجهة التهديدات التي تتعر�ض لها اململكة ويف اإطار التزاماتها اخلليجية 
والإقليمية والدولية، كما اأن امللك هو الذي ياأمر با�ستخدام القوة داخل وخارج 

اململكة.
التطوير  بخطط  يت�سل  ما  �سئونها«  يف  الالزمة  ال�سرية  »وتراعى  عبارة  وتعني 
للموازنات  التنظيمي  والهيكل  العمليات،  خطط  واأوام��ر  وتعليمات  والبناء، 
الع�سكرية مبا يف ذلك امل�ستقبلية وغطاء القوة الب�سرية، وكل الوثائق واملرا�سالت 
الع�سكرية التي حتمل درجة �سري و�سري للغاية، ومعلومات اجلاهزية والكفاءة 
املالية  وامليزانية  الع�سكرية،  وال�ستخبارات  لالأمن  املخ�س�سة  واملبالغ  القتالية، 
يف م�ساريع الت�سليح والتوظف والتطوير. ول مينع ذلك من اأن تعر�ض امليزانية 

املتكررة لقوة الدفاع رقم�ًا واحًدا يف امليزانية العامة للدولة.
ه�.  وحر�س�ًا على حتقيق اأكرب قدر من ال�ستقالل لل�سلطة الق�سائية، ونظًرا اإىل وجود 
اأكرث من جهة ق�سائية يف البحرين؛ حيث ن�ض امليثاق على �سرورة اإن�ساء اجلهة 
املادة  حر�ست  ما  وهو  القوانني،  د�ستورية  على  الرقابة  تتوىل  التي  الق�سائية 
باإن�ساء املحكمة الد�ستورية، ن�ض  )106( من هذا الد�ستور املعدل على تنفيذه 
البند )ج( على اأن يراأ�ض امللك املجل�ض الأعلى للق�ساء، ويعني الق�ساة باأوامر 
ا�ستقالل  يوؤكد  ما  هذا  ويف  للق�ساء.  الأعلى  املجل�ض  اقرتاح  على  بناء  ملكية 
الق�ساء، ويجعله بعيًدا عن �سيطرة ال�سلطة التنفيذية، حيث يرتبط بامللك راأ�ض 
الدولة مبا�سرة. ول مينع ذلك - بطبيعة احلال - من اأن ينيب امللك عنه يف رئا�سة 
املجل�ض الأعلى للق�ساء من يراه من روؤ�ساء الهيئات الق�سائية املوجودة حالي�ًا اأو 

التي ميكن اأن توجد يف امل�ستقبل.
و. اأ�سيف البند )ي( مت�سمن�ًا الن�ض على اأن ين�سئ امللك ومينح وي�سرتد الرتب املدنية 
وتكون  ذلك.  يف  غريه  يفو�ض  اأن  وله  الأخرى،  ال�سرف  واألقاب  والع�سكرية 

ممار�سة هذه الخت�سا�سات والتفوي�ض فيها باأمر ملكي.
ز. تنظيم�ًا لكيفية اأداء امللك اليمني الد�ستورية، وحتديًدا للجهة التي �سيوؤدي اأمامها 
هذه اليمني عدل البند )ل( من هذه املادة لين�ض على اأن »يوؤدي امللك عند توليه 
العر�ض يف اجتماع خا�ض للمجل�ض الوطني اليمني التالية...«. ومعنى ذلك اأن 
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امللك يوؤدي اليمني مرة واحدة عند توليه العر�ض، فاإذا كان قد اأداها عندما توىل 
العر�ض اأمام جهة اأخرى غري املجل�ض الوطني بت�سكيله اجلديد، فلم يعد مطلوب�ًا 
التي  باليمني  اجلديد، ويكتفى  املجل�ض  اأمام هذا  اأخرى  مرة  اليمني  اإعادة هذه 

اأداها قبل ذلك اأمام اجلهة التي كانت قائمة وقت اأدائها.
ح. ونظًرا اإىل اأن الديوان امللكي مرتبط باأعمال امللك، مما يوجب اأن يكون حمل ثقته 
اخلا�سة، فقد جرى العرف يف بع�ض الدول امللكية على اأن يكون للملك احلرية 
املطلقة يف تعيني من ي�ساء للعمل به، ويف حتديد نظام العمل الذي ي�سري عليه. و 
لذلك اأ�سيف البند )ل( اإىل امل�ادة )33( املذكورة، ون�ض فيه على اأن »الديوان 
الرقابة  اأمر ملكي، وحتدد ميزانيته وقواعد  بتنظيمه  يتبع امللك، وي�سدر  امللكي 

عليها مبر�سوم ملكي خا�ض«.
ومقت�سى هذا الن�ض التفرقة بني القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان امللكي، 
والقواعد التي حتكم اإ�سدار امليزانية اخلا�سة به وكيفية الرقابة عليها. فامللك هو 
الذي ي�سدر القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان باأمر ملكي، اأما ميزانية الديوان 
وقواعد الرقابة عليها فت�سدر مبر�سوم ملكي خا�ض يوقع فيه - اإىل جوار امللك 
- رئي�ض جمل�ض الوزراء. وت�سمل القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان امللكي 
كل ما يتعلق بنظام العمل به، مثل تعيني موظفي الديوان، وتوزيع الخت�سا�سات 
بينهم، ونظام �سري العمل به، وغري ذلك من الأم�ور التي تت�سل بطبيعة عمله. اأما 
ميزانية الديوان وقواعد الرقابة عليها فت�سمل كل ما يت�سل بتحديد هذه امليزانية 
واعتمادها وقواعد ال�سرف منها واجلهات التي تتوىل الرقابة على هذا ال�سرف 
اأو جهة  اأو خارجية يف �سكل جلنة  �سواء كانت جهات داخلية يف الديوان ذاته 
اإىل عر�ض  يحتاج  ل  الأمور جميعها  ي�سدر يف هذه  الذي  واملر�سوم  اأخرى. 

على املجل�ض الوطني.
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املادة 35:
اقت�سر البند )اأ( من املادة )35( قبل تعديله على تقرير حق امللك يف اقرتاح القوانني،  اأ. 
ونظًرا اإىل اأن الد�ستور يعترب اأعلى القواعد القانونية، فقد ذهب البع�ض اإىل القول 
بعدم �سمول ا�سطالح القانون للد�ستور، يف حني يذهب البع�ض الآخر اإىل القول 
باأن ا�سطالح القانون ي�سمل جميع القواعد القانونية مبا فيها الد�ستور، مما ق�د يوؤدي 
على  الن�ض  ي�سمله  ل  الد�ستور  تعديل  اق��رتاح  حق  ب��اأن  لذلك  البع�ض  تف�سري  اإىل 
املادة )35(  البند )اأ( من  تعديل  القوانني. واأم�ام ذلك مت  باقرتاح  امللك  اخت�سا�ض 
اقرتاح  للملك حق  اأن  باأن ن�ض �سراحة على  التف�سري، وذلك  اأي خالف يف  ليمنع 
تعديل الد�ستور بالإ�سافة اإىل حقه يف اقرتاح القوانني الذي كان من�سو�س�ًا عليه يف 

الد�ستور قبل تعديله.
كان ن�ض البند )ب( من املادة املذكورة قبل تعديله يحدد املدة التي يجب اأن يرد فيها ب. 

القانون اإىل املجل�ض الوطني لإعادة نظره بثالثني يوم�ًا. وملا كانت هذه املدة غري كافية 
للتاأين يف بحث القانون املعرو�ض على امللك للت�سديق عليه، وخا�سة يف ظل ما ورد 
يف املادة )106( من حق امللك يف اإحالة ما يراه من م�سروعات القوانني اإىل املحكمة 
الد�ستورية قبل اإ�سدارها لتقرير مدى مطابقتها للد�ستور، فقد عدل هذا البند ليجعل 
للقانون والتحقق  الدقيق  للفح�ض  الكايف  الوقت  يتاح  اأ�سهر، حتى  �ستة  املدة  هذه 
اأو رده اإىل  اأو عدم مطابقته للد�ستور، وذلك قبل الت�سديق عليه  من مدى مطابقته 

جمل�سي ال�سورى والنواب لإعادة النظر فيه اأو اإحالته اإىل املحكمة الد�ستورية.
ن�ض البند )د( من هذه املادة على اأن اإقرار م�سروع القانون بعد اأن يرده امللك يجب ج. 

باأغلبية ثلثي اأع�ساء كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب اأو املجل�ض  اأن يكون 
الوطني بح�سب الأحوال.

املادة 36:
تبيح املحظورات، وكانت �سالمة الدولة  اأن ال�سرورات  ال�سرعية  القاعدة  ملا كانت 
�سالمة  تهدد  اململكة من ظروف طارئة  له  تتعر�ض  اأن  ملا ميكن  ونظًرا  القانون،  فوق 
الأمن  كا�سطراب  داخلية  اأم  الظروف خارجية كاحلرب  اأكانت هذه  �سواء  البالد، 
العام اأو حدوث في�سان اأو وباء اأو ما �سابه ذلك، كان من ال�سروري منح �سلطات 
الظروف. تلك  يف  و�سالمتها  الدولة  حماية  تكفل  التي  ال�ستثنائية  الو�سائل  الدولة 
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وملا كانت هذه الظروف تتدرج من ال�سعف اإىل القوة، وتختلف درجة خطورتها، 
فاإنه رغبة يف عدم امل�سا�ض بحقوق الأفراد وحرياتهم اإل بالقدر الالزم ملواجهتها، فرق 
الد�ستور يف املادة )36( بني حالتني: حالة ال�سالمة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، 

بحيث تختلف الو�سائل التي تلجاأ اإليها الدولة يف كل من احلالتني عن الأخرى.
ويكون اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية لل�سيطرة على الأو�ساع يف البالد عندما تتعر�ض 
لطارئ يهدد ال�سالمة العامة يف جميع اأنحاء اململكة اأو يف منطقة منها، مبا يتفق مع 
كونها تهدف اإىل احلفاظ على حقوق املواطنني و�سرعة ال�سيطرة على الو�سع القائم. 
ول تعلن الأحكام العرفية اإل يف احلالت التي تهدد اأمن و�سالمة اململكة، ول يكفي 
التي  تلك  اأو  اإج��راءات،  العادية من  القوانني  ما ورد يف  ا�ستخدام  لل�سيطرة عليها 
يفر�سها اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية، واإمنا يتطلب ب�ساأنها اتخاذ الإجراءات والتدابري 
ال�ستثنائية الالزمة للق�ساء على الفتنة والعدوان امل�سلح، وفر�ض الأمن للحفاظ على 

�سالمة اململكة وقوة دفاع البحرين.
على  ال�سيطرة  لإع��ادة  الالزمة  الإج��راءات  تكون  اأن  التفرقة،  هذه  على  ويرتتب 
الو�سع القائم عند اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية، اأقل حدة وم�سا�س�ًا بحقوق الأفراد 

وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء اإليها يف حالة اإعالن الأحكام العرفية.
وقد ن�ض البند )ب( من املادة )36( على اأنه »ل تعلن حالة ال�سالمة الوطنية اأو الأحكام 
العرفية اإل مبر�سوم، ويجب يف جميع الأحوال اأن يكون اإعالنها ملدة ل تتجاوز ثالثة 

اأ�سهر، ول يجوز مدها اإل مبوافقة املجل�ض الوطني باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين«.
ول مينع ذلك بطبيعة احلال امللك من اأخذ راأي جمل�ض النواب اأو جمل�ض ال�سورى 
اأو املجل�سني مع�ًا يف اأمر اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية اأو الأحكام العرفية مقدم�ًا اإذا 

�سمحت الظروف بذلك، وهو اأمر مرتوك للملك دون اإلزامه به.
ومقت�سى هذا الن�ض اأن اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية اأو الأحكام العرفية قد يكون يف 
جميع اأنحاء الدولة اأو يف جزء منها، واأن للملك عند اإعالن هذه الأحكام اأن ي�سدر 
مبر�سوم ملكي اأية تعليمات قد تق�سي ال�سرورة بها لأغرا�ض الدفاع عن اململكة حتى 

ولو خالفت هذه التعليمات القوانني املعمول بها.
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املادة 38:
غيبة  يف  امللك  ي�سدرها  التي  بقوانني  املرا�سيم  على  الن�ض  امل��ادة  هذه  ت�سمنت 
التي  والظروف  الزمان  حيث  من  متعددة  بقيود  ال�سلطة  هذه  وقيدت  املجل�سني، 

تعلن فيها ومداها ومدة نفاذها.
تاريخ  من  اآثارها  ومرتبة  نافذة  تعترب  املرا�سيم  هذه  اأن  املقررة  القاعدة  كانت  وملا 
�سدورها اإىل حني عر�سها على املجل�سني، فاإنه قد يرتتب عليها ن�ساأة مراكز قانونية 
يف  واملراكز  احلقوق  لهذه  وحماية  الفرتة،  تلك  خالل  لالأفراد  مكت�سبة  وحقوق 
زوال  لتقرر   )38( املادة  عدلت  املرا�سيم،  هذه  على  املجل�سني  موافقة  عدم  حالة 
هذه الآثار من تاريخ �سدور قرار برف�سها من كل من املجل�سني اأو املجل�ض الوطني 
املجل�سني يف  فيه على  الذي كان يجب عر�سها  التاريخ  اأو من  الأح��وال،  بح�سب 
حالة عدم عر�سها. والزوال هنا لي�ض له اأثر رجعي، وهو ما يتفق مع كون اأن هذه 
املرا�سيم ت�ستمد قوتها من املادة )38( ذاتها، وبالتايل يكون زوالها من تاريخ رف�سها، 
اأو بعد مرور �سهر من �سدورها دون عر�سها على جمل�سي ال�سورى والنواب اإذا كانا 
قائمني، اأو بعد �سهر من اأول اجتماع للمجل�سني يف حالة حل جمل�ض النواب وتوقف 
جل�سات جمل�ض ال�سورى اأو يف حالة انتهاء الف�سل الت�سريعي دون العر�ض عليهما، 
حيث ينتهي احلق الت�سريعي ال�ستثنائي املقرر يف هذه املادة، ويعود اإىل املجل�سني 

اخت�سا�سهما الطبيعي.
وجتب التف�رقة بني املرا�سيم بقوانني التي ت�س�در اأثناء قيام احلياة النيابية )اأي بني اأدوار 
انعقاد املجل�سني اأو يف فرتة حل جمل�ض النواب وتوقف جل�سات جمل�ض ال�سورى اأو 
انتهاء الف�سل الت�سريعي للمجل�سني( واملرا�سيم التي ت�سدر اأثناء تعطيل احلياة النيابية. 
اإذا مل تعر�ض  فالأوىل فقط هي التي ي�سري عليها حكم املادة )38(، بحيث تزول 
على املجل�سني خالل �سهر من تاريخ اجتماعهما اأو اإذا رف�سها املجل�سان. اأما الثانية 
فال تزول قوتها القانونية عند اجتماع الربملان بعد عودة احلياة النيابية، بل تعترب قوانني 
قائمة ما مل يلغها الربملان اأو يعدلها بقوانني اأخرى، وذلك لأنها ل تخ�سع حلكم املادة 
التي  للقواعد  النيابية، واإمنا تخ�سع  قيام احلياة  اإل عن�د  بداهة  ت�سري  التي ل   )38(
ال�سلطة  الأمر  ي�سند هذا  النيابية، حيث  احلياة  باإيقاف  ال�سادر  امللكي  الأمر  و�سعها 
الت�سريعية اإىل امللك وجمل�ض الوزراء. وعلى ذلك فاإذا ما اأريد اإلغاء اأو تعديل هذه 
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املرا�سيم بقوانني عند عودة احلياة النيابية، يجب على ال�سلطة الت�سريعية �سن قوانني 
جديدة بهذا الإلغاء اأو التعديل واإل تظل نافذة.

املادة 42:
باإج�راء  الأوامر  باإ�سدار  امللك  اخت�سا�ض  )اأ(  البند  يف  لتقرر  املادة  هذه  اأ�سيفت 
)ب(  البند  ويف  ينظمها،  الذي  القانون  لأحكام  وفق�ًا  النواب  ملجل�ض  النتخابات 
باأمر  انعقاده  اأدوار  وف�ض  الجتماع  اإىل  الوطني  املجل�ض  بدعوة  امللك  اخت�سا�ض 
ملكي، وافتتاح دور النعقاد. واإذا كانت هذه املادة قد ن�ست يف البند )ج( على 
ت�سف حكم�ًا جديًدا يف هذا  فاإنها مل  النواب مبر�سوم،  امللك يف حل جمل�ض  حق 
املادة  الأوىل من  الفقرة  �سنة 1973 يف  د�ستور  يت�سمنه  ما كان  نقلت  واإمنا  ال�ساأن، 

)65(، بهدف التن�سيق بني ن�سو�ض الد�ستور.

املادة 43:
نتيجة للتطور الذي �ساحب الدميقراطية يف العامل املعا�سر، اأخذت معظم الد�ساتري 
احلديثة بتطعيم النظام النيابي الوا�سع النت�سار مببداأ ا�ستفتاء ال�سعب، والذي يعترب 

مظهًرا من مظاهر الدميقراطية �سبه املبا�سرة.
ال�سعبي،  بال�ستفتاء  واأخ��ذت  الجت��اه،  هذا  الد�ستورية  التعديالت  �سايرت  ولقد 
املادة  اأ�سيفت  ال�سلطة. ولذلك  ممار�سة  فعلي�ًا يف  اإ�سراك�ًا  ال�سعب  بذلك  واأ�سركت 
القوانني  ال�سعب يف  ا�ستفتاء  اإذا راأى وجه�ًا لذلك، احلق يف  )43( لتعطي امللك، 
ال�ستفتاء  نتيجة  تكون  اأن  على  العليا،  البالد  مب�سالح  تت�سل  التي  الهامة  والق�سايا 

ملزمة ونافذة من تاريخ اإعالنها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 50:
اإىل  اأ�سيف  املحلية،  التنمية  من حتقيق  املحلية ومتكينها  الإدارة  هيئات  دور  لتفعيل 
البند )اأ( من املادة )50( ما يوؤدي اإىل ذلك بقوله »ومبا يكفل لهيئات الإدارة البلدية 

اإدارة 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�ض الواحد ونظام املجل�سني، ولكل من النظامني موؤيدون ومعار�سون، على اأن 
اختيار الدولة لأي من النظامني ل يخ�سع ملجرد العتبارات النظرية، ولكن حتكمه 

ظروف كل دولة والتجارب التي مرت بها.
واأهم امل�زايا التي يحققها نظ�ام املجل�س�ني اأن�ه يت�يح ال�ست�فادة من حكمة ذوي العلم 
كافة  من  ال�سعب�ية  الآراء  تفاعل  جانب  اإىل  املعني  املجل�ض  يف  تتوافر  التي  واخلربة 
الجتاهات التي ي�سمها املجل�ض املنتخب انتخاب�ًا مبا�سًرا، اإذ توجد بني دفتي الربملان 
العنا�سر ذات احلنكة واخلربة والدراية يف املجال الت�سريعي، والعنا�سر ال�سابة البالغة 

احلما�ض.
ميثل   - بينهما  الت�سريعية  امل�سئولية  توزيع  من  يت�سمنه  مبا   - املجل�سني  نظام  اأن  كما 
�سمان�ًا اأكيًدا حل�سن �سري العم�ل الربملاين، وحتقيق�ًا ملبداأ الرقابة التبادلية ب�ني املجل�سني 
على ما يق�وم كل منهما باأدائ�ه من اأعمال. ويف هذا ما يوؤدي اإىل منع حماولة اأيهما 
ال�سلطة  خا�سة  وب�سفة  الأخرى  ال�سلطات  مواجهة  يف  الت�سريع  ب�سلطة  ال�ستبداد 
التنفيذية، وهو ما يقي الدولة �سرور ال�سراع اأو التناحر على ال�سلطة و�سياع اجلهد 

الوطني فيما ل طائل من ورائه والإ�سرار مبا توجبه امل�سلحة العامة.
ويوؤدي الأخذ بنظام املجل�سني اإىل منع اخلطاأ والت�سرع يف الت�سريع، لأنه اإذا اأخطاأ 
الأول  الآخر خطاأ  املجل�ض  تالفى  الوقتي  التاأثري  اأو  للعاطفة  انقاد  اأو  املجل�سني  اأحد 
عند عر�ض الأمر عليه، كما اأن اإعادة مناق�سة م�سروع�ات القوانني مرة ثانية باملجل�ض 
الآخر تكفل زيادة التمحي�ض وبالتايل تاليف الأخطاء، وخا�سة اأن ال�سلطة الت�سريعية 
اأو من  اأن تتمتع بال�ستقرار الن�سبي، ولي�ض من الواجب  ت�سع قواعد قانونية يجب 
امل�سلحة الت�سرع فيها. واإذا كان مرور م�سروعات القوانني ومناق�ستها يف جمل�سني 
يجعل الت�سريع بطيئ�ًا وفق�ًا ملا يذهب اإليه املعار�سون لهذا النظام فاإن الذي يعو�ض 
هذا البطء اأن القوانني التي ت�سدر تكون اأكرث اتفاق�ًا واأقرب اإىل امل�سلحة العامة مما لو 

كانت �سادرة عن املجل�ض الواحد.
بني  يحدث  اأن  ميكن  الذي  ال�سطدام  من  يقلل  النظام  هذا  فاإن  ذلك  عن  وف�سال 
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ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية. فاإذا كانت ال�سلطة الت�سريعية مكونة من جمل�ض 
واحد، فقد يوؤدي ذلك الت�سادم اإىل و�سائل تت�سم بالعنف ال�سيا�سي. اأما اإذا كانت 
مكونة من جمل�سني واختلف اأحدهما مع احلكومة، فاإن املجل�ض الآخر �سيقوم بدور 
احلكم بينهما، اإذ بان�سمامه اإىل اأحد الطرفني يف الراأي فاإنه يْحمل الطرف الآخر على 
التخفيف من حدة موقفه، وبذلك ي�سود ال�سلطات العامة �ِسْلم �سامل وحتكيم ودي. 
وقد لوحظ اأن الأنظمة الد�ستورية ذات املجل�ض الواحد اأق�سر عمًرا اأو اأقل ا�ستقراًرا 
يوؤيد  وغريها  وفرن�سا  وبلجيكا  اإجنلرتا  من  كل  وتاريخ  املجل�سني،  ذات  الأنظمة  من 

هذه الظاهرة.
وقد اأدت هذه املزايا التي يتمتع بها نظام املجل�سني، والتي تفوق مزايا نظام املجل�ض 
الواحد، اإىل اأن بع�ض الدول التي كانت تاأخذ بنظام املجل�ض الواحد قد عدلت عنه 

يف ال�سنوات الأخرية اإىل نظام املجل�سني، ومن ذلك الربتغال واأ�سبانيا واملغرب.
الإرادة  اإليه  اجتهت  مبا  امليثاق  اأخذ  املجل�سني،  نظام  بها  يتمتع  التي  للمزايا  وحتقيق�ًا 
اأحدهما معّين�ًا  ال�سعبية من تف�سيل لهذا النظام على نظام املجل�ض الواحد، وجعل 
من ذوي اخلربة والكفاءة لال�ستعانة باآرائهم فيما تتطلبه ال�سورى من علم وجتربة، اأما 
الثاين فجعل ت�سكيله عن طريق النتخاب احلر املبا�سر، على اأن يكون هذا التكوين 
الثنائي للمجل�سني متوازن�ًا. وقد اأطلق التعديل الد�ستوري على املجل�ض الأول ت�سمية 
جمل�ض ال�سورى، وعلى املجل�ض الثاين ت�سمية جمل�ض النواب، وعلى املجل�سني مع�ًا 

ت�سمية املجل�ض الوطني.
وقد حر�ست التعديالت الد�ستورية يف حتقيقها لهذا الجتاه على اأن يت�ساوى جمل�ض 
من  يتكون  منهما  فجعلت كال  بتكوينهما،  يت�سل  فيما  النواب  مع جمل�ض  ال�سورى 
اأربعني ع�سًوا لتحقيق التكوين الثنائي املتوازن للمجل�سني الذي ن�ض عليه امليثاق، 
واأي�س�ًا فيما يت�سل بالخت�سا�ض الت�سريعي لكل منهما. اأما بالن�سبة اإىل الخت�سا�ض 
الرقابي، فقد جعلت الأمر ب�ساأنه - ب�سفة اأ�سا�سية - ملجل�ض النواب باعتباره املجل�ض 

امل�سكل عن طريق النتخاب.
الذي  الت�سريعية  ال�سلطة  اخت�سا�ض  م�ن  النتقا�ض  عدم  على  اأي�س�ًا  حر�ست  كما 
كان مقرًرا لها يف ظل الد�ستور قبل تعديله، بل اإنها قد اأ�سافت اإىل بع�ض الن�سو�ض 
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القائمة �سمانات جديدة تكفل �سالمة العملية الت�سريعية ومتكني كل من املجل�سني من 
مزاولة اخت�سا�ساته ب�سورة اأف�سل مما كان قائم�ًا قبل التعديل.

وكانت امل�ساألة الأ�سا�سية التي اأولتها التعديالت الد�ستورية اهتمامها متمثلة يف اإعادة 
تنظيم اخت�سا�سات ال�سلطة الت�سريعية قبل تعديل الد�ستور، وذلك يف اإطار وجود 
جمل�سي ال�سورى والنواب. وقد ترتب على ذلك تعديل بع�ض الن�سو�ض التي كانت 
تنظم املجل�ض الوطني يف �سورته الأوىل، ليتحدد اخت�سا�ض كل من جمل�ض ال�سورى 
وجمل�ض النواب والجتماع امل�سرتك بينهما يف اإطار املجل�ض الوطني حتديًدا دقيق�ًا 
مينع اأي خالف يف تف�سري الن�سو�ض م�ستقبال، مما يوؤدي اإىل �سري العمل يف كل من 

املجل�سني بطريقة �سهلة ومي�سرة.
ا�سطالح  ج��وار  اإىل   - لي�سمل  الثالث  الف�سل  عنوان  عدل  ذلك  لكل  وحتقيق�ًا 
ال�سلطة الت�سريعية - ا�سطالح املجل�ض الوطني، ون�ست املادة )51( على اأن يتاألف 
املجل�ض الوطني من جمل�سني هما: جمل�ض ال�سورى، وجمل�ض النواب. وقد ا�ستمل 
اأربعة، تناول فيها على التوايل جمل�ض ال�سورى، وجمل�ض  هذا الف�سل على فروع 
النواب، والأحكام امل�سرتكة للمجل�سني، واملجل�ض الوطني عندما يجتمع يف موؤمتر 

ي�سم جمل�سي ال�سورى والنواب.

1- املواد من 52- 55 )جملس الشورى(:
اأ�سيفت هذه املواد اإىل الد�ستور، وتناولت تنظيم جمل�ض ال�سورى من حيث كيفية 
ت�سكيله، وال�سروط التي يجب توافرها فيمن يعني ع�سًوا به، والقواعد املنظمة لهذه 

الع�سوية، ونظام �سري العمل به.

املادة 52:
ن�ست املادة )52( على اأن »يتاألف جمل�ض ال�سورى من اأربعني ع�سًوا يعينون باأمر 

ملكي«.

املادة 53:
وذلك  ال�سورى،  جمل�ض  بع�سو  خا�سة  �سروط  على  الن�ض  امل��ادة  هذه  ت�سمنت 
بالإ�سافة اإىل ال�سروط العامة التي يجب اأن تتوافر يف اأع�ساء كل من جمل�ض ال�سورى 
وجمل�ض النواب. فن�ست على األ تقل �سن ع�سو جمل�ض ال�سورى يوم التعيني عن 



103

املذكرة التفسريية

النواب  جمل�ض  ع�سو  اإىل  بالن�سبة  اأنها  حني  يف  كاملة  ميالدية  �سنة  وثالثني  خم�ض 
ثالثون �سنة، وهو ما يتفق مع اجتاهات الدول التي تاأخذ بنظام املجل�سني. كما تطلبت 
اأن يك�ون ع�سو جمل�ض ال�سورى ممن تتوافر فيهم اخلربة اأو من الذين اأدوا خدمات 

جليلة للوطن، وهو ما يتفق مع الهدف من وجود هذا املجل�ض.

املادة 54:
حددت هذه املادة يف البند )اأ( مدة ع�سوية املجل�ض باأربع �سنوات، و�ساوت بذلك بني 
مدة جمل�ض ال�سورى ومدة جمل�ض النواب، وهو ما يحقق امل�ساواة بني املجل�سني. كما 
اأن البند )ب( قد عالج حالة خلو حمل اأحد الأع�ساء لأي �سبب من الأ�سباب، وجعل 
اأداة تعيني خلفه هي ذات اأداة تعيني اأع�ساء املجل�ض، على اأن تكون مدة الع�سو اجلديد 
مكملة لع�سوية �سلفه. ونظم البند )ج( رغبة الع�سو يف الإعفاء من من�سبه، وجعل 
ذلك من اخت�سا�ض امللك باعتبار اأنه املخت�ض بالتعيني. وفرق البند )د( بني كيفية اختيار 
كل من رئي�ض جمل�ض ال�سورى ونائبيه، فبينما جعل اختيار رئي�ض املجل�ض عن طريق 

تعيني امللك له، فاإنه اأعطى احلق للمجل�ض يف انتخاب النائبني.

املادة 55:
جمل�ض  اجتماع  اإىل  الدعوة  تاريخ  يكون  اأن  على   )55( املادة  من  )اأ(  البند  ن�ض 
ال�سورى هو ذات تاريخ دعوة جمل�ض النواب لالنعقاد، واأن تكون اأدوار النعقاد 
النواب  اأنه يف حالة حل جمل�ض  البند )ب( على  اإليهما. كما ن�ض  بالن�سبة  واحدة 
ا�سرتاك  �سمان  اإىل  ذلك  على  الن�ض  ويهدف  ال�سورى.  جمل�ض  جل�سات  توقف 
غياب  حالة  يف  بها  اأحدهما  ي�ستقل  ل  بحيث  القرارات،  اتخاذ  يف  مع�ًا  املجل�سني 

الآخر.

2- املواد من 56-69 )جملس النواب(: 
نظمت هذه املواد امل�سائل املت�سلة مبجل�ض النواب. وقد ظل بع�ض هذه املواد على 
وعدل  الد�ستور،  تعديل  قبل  الوطني  املجل�ض  تنظيم  عند  عليه  كان  الذي  و�سع�ه 
بتحديد  يتعلق  فيما  وخا�سة  املجل�سني،  بنظام  الأخ��ذ  مع  يتفق  مبا  الآخ��ر  البع�ض 

اخت�سا�سات جمل�ض النواب.
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املادة 56:
حددت هذه املادة اأع�ساء املجل�ض باأربعني ع�سًوا، وق�سرت الع�سوية على الأع�ساء 

املنتخبني فقط، وا�ستبعدت بذلك الوزراء، بحكم منا�سبهم، من ع�سوية املجل�ض.

املادة 57:
كان  اأن  بعد  النواب،  جمل�ض  لع�سوية  بالرت�سيح  بحريني  لكل  املادة  هذه  �سمحت 
اأ�سلية، واأ�سافت �سرط�ًا جديًدا  اأن يكون مواطن�ًا ب�سفة  ي�سرتط فيمن ير�سح لذلك 
اإىل ال�سروط التي كانت موجودة فيما �سبق، وهو األ تكون ع�سوية املر�سح قد �سبق 
الثقة  اأو النواب(، ب�سبب فقد  اأ�سقطها املجل�ض الذي كان ع�سًوا فيه )ال�سورى  اأن 
والعتبار اأو ب�سبب الإخالل بواجبات الوظيفة. ويعترب املنع من الرت�سيح ب�سبب هذا 
ال�سرط منع�ًا موؤقت�ًا؛ اإذ يجوز ملن �سبق اأن اأ�سقطت ع�سويته اأن يعيد تر�سيح نف�سه يف 
الف�سل الت�سريعي التايل يف جميع احلالت، ويف دور النعقاد التايل اإذا �سدر قرار 

من املجل�ض الذي اأ�سقط الع�سوية عنه باإلغاء الأثر املانع من الرت�سيح.

املادة 58:
جترى  اأن  ا�سرتطت  �سنوات  باأربع  النواب  جمل�ض  مدة  املادة  هذه  حددت  اأن  بعد 
ال�سهور الأربعة الأخرية، وكانت املدة �سهرين  النتخابات للمجل�ض اجلديد خالل 
قبل ذلك، وهدف هذا التعديل اإىل جتنب تاأخر انتخاب املجل�ض اجلديد عن موعده 
مدة  انتهت  من  انتخاب  اإعادة  جواز  على  الن�ض  اأ�سافت  كما  املدة.  ق�سر  ب�سبب 
عدم  حالة  يف  ذلك  غري  على  الأمر  يف�سر  ل  وحتى  اجلواز،  هذا  لتوؤكد  ع�سويته، 
وجود هذا الن�ض. كما ن�ست على حق امللك يف اأن ميد الف�سل الت�سريعي ملجل�ض 
النواب عند ال�سرورة باأمر ملكي مدة ل تزيد على �سنتني، وذلك لكي ل ين�ساأ فراغ 
ا�ستمرار  على  حر�ض  هذا  ويف  اجلديد،  املجل�ض  انتخابات  لتاأخر  نتيجة  ت�سريعي 
الف�سل  انتهاء  بعد  حتى  املنتخب،  النيابي  املجل�ض  يف  املتمثلة  ال�سعبية،  امل�ساركة 

الت�سريعي وتعذر انتخاب جمل�ض جديد لأ�سباب قهرية.

املادة 60:
جعلت الفقرة الثالثة من هذه املادة رئا�سة اجلل�سة الأوىل ملجل�ض النواب اإىل حني 
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انتخاب رئي�ض املجل�ض لأكرب اأع�ساء املجل�ض �سن�ّ�ًا، وكانت من قبل لرئي�ض جمل�ض 
الوزراء.

املادة 62:
الطعون  يف  بالف�سل  التمييز  حمكمة  تخت�ض  اأن  على  الن�ض  امل��ادة  هذه  ت�سمنت 
البحرين، ويحقق ما كانت  الق�سائي احلايل يف  ال�سلَّم  يتفق مع  ما  النتخابية، وهو 
تن�ض عليه املادة )57( قبل التعديل من نقل هذا الخت�سا�ض من حمكمة ال�ستئناف 

العليا املدنية اإىل اأية حمكمة مدنية اأعلى تن�ساأ بقانون.

املادة 63:
اأ�سافت هذه امل�ادة عبارة »وي�سبح املحل �ساغًرا من تاريخ قبول ال�ستقالة«، حتى 
ل يحتاج املجل�ض اإىل قرار جديد لإعالن خلو املحل يف حالة قبول ال�ستقالة، وقد 
يتاأخر �سدور هذا القرار ل�سبب من الأ�سباب، وذلك حر�س�ًا على اأن يظل املجل�ض 

مكتمال، لي�سارك اجلميع يف حتقيق امل�سلحة العامة.

املادة 64:
يعترب حل جمل�ض النواب عن طريق اإنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للف�سل الت�سريعي 
اأهم حق يقرره الد�ستور يف الأنظمة الد�ستورية الربملانية لل�سلطة التنفيذية يف مواجهة 
على  التنفيذية  ال�سلطة  رقابة  اأنواع  اأخطر  يتمثل  احلق  هذا  ففي  الت�سريعية.  ال�سلطة 

الربملان؛ اإذ يعترب ال�سالح املقابل للم�سئولية الوزارية املقررة اأمام املجل�ض النيابي.
وقد حر�ست املادة )64( على اأن ت�سع تنظيم�ًا حمكم�ًا يف حالة حل جمل�ض النواب، 
حتى ل تتاأثر احلياة النيابية فرتة طويلة نتيجة لهذا احلل الذي يعترب �سرورة يتم اللجوء 
اإليها يف بع�ض الأحيان، وهو تنظيم يقيم توازن�ًا بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، 

ويوفر للحياة النيابية العودة يف اأ�سرع وقت ممكن.
واإذا كان البند )ج( من املادة )42( قد جعل احلل مبر�سوم ملكي ت�ُبنيَّ فيه اأ�سبابه مع 
عدم جواز حل املجل�ض لذات الأ�سباب مرة اأخرى، فاإن املادة )64( قد ا�ستكملت 
تنظيم هذا احلق، فن�ست يف البند )اأ( على �سرورة اإجراء النتخابات للمجل�ض يف 
ميعاد ل يجاوز اأربعة اأ�سهر على الأكرث، وكان هذا الن�ض قبل تعديله يجعل اإجراء 
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النتخابات للمجل�ض اجلديد خالل �سهرين من تاريخ احلل. ويهدف هذا التعديل اإىل 
اأن تتماثل املدة الق�سوى لإجراء النتخابات يف حالة حل املجل�ض مع املدة املحددة 
يف املادة )58( لإجراء النتخابات يف حالة انتهاء الف�سل الت�سريعي. واأبقت املادة 
يف هذا البند على احلكم الذي كان قائم�ًا قبل ذلك، وهو عودة املجل�ض القدمي اإذا 

مل يتم انتخاب املجل�ض اجلديد خالل الأ�سهر الأربعة املن�سو�ض عليها.
اأن يوؤجل انتخابات املجل�ض اجلديد، يف حالة  البند )ب( للملك احلق يف  واأعطى 
عدم كفاية الأ�سهر الأربعة املذكورة يف البند )اأ( لعودة احلياة النيابية، نظًرا اإىل ما 

يطراأ من ظروف قاهرة يرى معها جمل�ض الوزراء اأن اإجراء النتخابات اأمر متعذر.
جمل�ض  راأي  على  بناء  للملك،  )ج(  البند  اأعطى  التاأجيل،  هذا  اآثار  من  وتخفيف�ًا 
الوزراء، احلق يف اأن يعيد املجل�ض القدمي ليتم مدته القانونية، ويحقق بذلك ا�ستمرار 

احلياة النيابية.

املادة 65:
اأجلها، ونظًرا  التي وجد من  للغاية  ا�ستخدام حق ال�ستجواب حمقق�ًا  لكي يكون 
اإىل ما قد يرتتب عليه يف بع�ض احلالت من طرح الثقة بالوزير امل�ستجَوب، ن�ست 
املادة )65( على اأن يكون طلب ال�ستجواب املوجه اإىل الوزير موقع�ًا من خم�سة 
اأع�ساء من جمل�ض النواب على الأقل، واأل يكون متعلق�ًا مب�سلحة خا�سة بامل�ستجوب 

اأو باأقاربه حتى الدرجة الرابعة، اأو باأحد موكليه. 

املادة 66:
بالوزير على جمل�ض النواب وحده،  الثقة   ق�سرت هذه املادة حق طرح مو�سوع 
باعتباره املجل�ض املنتخب من ال�سعب. وحددت الأغلبية الالزمة لتقرير �سحب الثقة 
لإ�سقاط  املطلوبة  الأغلبية  مع  ذلك  ليتفق  املجل�ض،  اأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  الوزير  من 
الع�سوية عن اأحد اأع�ساء اأي من جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب. كما ا�ستبعدت 
ق�سر  اأن  بعد  الثقة،  على  الت�سويت  يف  ال��وزراء  ا�سرتاك  عدم  على  الن�ض  املادة 

الد�ستور يف املادة )56( ع�سوية املجل�ض على الأع�ساء املنتخبني وحدهم. 
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املادة 67:
تناولت هذه املادة عدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء، وجعلت اقرتاح 
ذلك لثلثي اأع�ساء جمل�ض النواب على الأقل، اأما اإ�سدار القرار ب�ساأنه فق�د اخت�ست 
م�سرتك  اجتماع  يف  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  يجمع  الذي  الوطني  املجل�ض  به 
املجل�ض،  هذا  منهم  يتكون  الذين  الأع�ساء  ثلثي  اأغلبية  موافقة  لإ�سداره  وتطلبت 
وذلك نظًرا اإىل خطورة هذا الأمر، وما ميكن اأن يرتتب عليه من وجود فراغ وزاري 
يهدد امل�سلحة العامة. وقد اأبقت املادة على ما كان مقرًرا قبل ذلك يف البند )ب( 
من املادة )69( قبل تعديلها، وهو رفع قرار املجل�ض الوطني اإىل امللك للبت فيه، 

باإعفاء رئي�ض جمل�ض الوزراء وتعيني وزارة جديدة اأو بحل جمل�ض النواب.

املادة 68:
ا�سرتطت هذه املادة اأن تكون الرغبات التي توجه اإىل احلكومة مكتوبة، وذلك ل�سمان 
جديتها ودرا�ستها درا�سة كاملة. كما تطلبت اأي�س�ًا اأن يكون رد احلكومة على املجل�ض 
مكتوب�ًا يف حالة تعذر الأخذ بهذه الرغبات، حتى يتمكن املجل�ض من التعرف على 

الأ�سباب التي متنع تنفيذها ب�سورة وا�سحة. 

املادة 69:
اأ�سافت هذه املادة ن�س�ًا يلزم جلان التحقيق الربملانية، اأو الع�سو املنتدب للتحقيق، 
بتقدمي نتيجة التحقيق خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�سهر من تاريخ بدئه. والهدف من 
هذه الإ�سافة اأن ت�ستقر الأمور ب�سورة �سريعة حتى ل يوؤدي عدم البت فيها خالل 

فرتة معقولة اإىل الت�ساوؤلت واخلالفات.

3- املواد من 70- 100 )أحكام مشرتكة للمجلسني(:
جتنب�ًا ملنع تكرار الأحكام املتماثلة، املنظمة لكل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، 
م�سرتكة  »اأحكام  هو  واحد،  عنوان  الأحكام حتت  هذه  ت�ُ�سم  لكي  الد�ستور  ل  ُعدِّ
للمجل�سني«. وقد راعى التعديل اأن تظل الأحكام التي كانت قائمة قبل ذلك كما هي 
ما دامت ل تتعار�ض مع الأخذ بنظام املجل�سني، بحيث اقت�سر التعديل بالن�سبة اإىل 
الن�سو�ض الواردة ب�ساأنها على ا�ستخدام ا�سطالح جمل�سي ال�سورى والنواب يف 
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بع�ض احلالت، وا�سطالح املجل�ض الوطني يف حالت اأخرى. ويالحظ اأن ا�سطالح 
املجل�ض الوطني يف ظل الن�سو�ض املعدلة يق�سد به جمل�سا ال�سورى والنواب يف 

اجتماعهما امل�سرتك.
وتتمثل امل�واد التي مت تعديل اأحكام�ها لتتفق مع الأخذ بنظام املجل�سني فيما يلي:

املادة 71:
حددت هذه املادة تاريخ اجتماع املجل�ض الوطني باأنه يوم ال�سبت الثاين من بداية 
�سهر اأكتوبر، اأي�ًا كان تاريخ هذا اليوم، واأعطت للملك احلق يف دعوته لالجتماع قبل 

هذا املوعد. 

املادة 72:
اأ�سهر، واأبقت  األ يقل عن �سبعة  اأن دور النعقاد ال�سنوي يجب  قررت هذه املادة 

على احلكم الآخر، وهو عدم جواز ف�ض هذا الدور قبل اإقرار امليزانية.

املادة 73:
ح�ددت هذه امل�ادة تاري�خ اجتماع املجل��ض الوط�ني لأول م�رة بع�د اإجراء النتخابات 
العامة، باأنه اليوم التايل لنتهاء �سه�ر م�ن ت�اريخ تعيني جمل�ض ال�سورى اأو انتخاب 
جمل�ض النواب اأيهما مت اآخًرا، اأي من تاريخ اإمتام ت�سكيل املجل�س�ني، واأعط�ت امللك 
احلق يف دعوته اإىل الجتماع قبل هذا التاريخ، واأبقت على الفقرة الثانية من امل�ادة 

كم�ا هي.

املادة 74:
عدلت هذه املادة ت�سمية اخلطاب الذي يفتتح به امللك دور النعقاد ال�سنوي للمجل�ض 
الوطني مبا يتف�ق مع ما يتطلبه الأخذ بالنظام امللكي، واأطلقت علي�ه ا�سطالح »اخلطاب 
ال�سامي«، واأعطت امللك احلق يف اأن ينيب ويل العهد اأو من يرى اإنابته يف افتتاح 

دور النعقاد واإلقاء اخلطاب ال�سامي.

املادة 80:
عدلت هذه املادة احلكم عند ت�ساوي الأ�سوات يف اأحد املجل�سني عند الت�سويت 
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واأ�سافت  احلالة.  تلك  يف  مرجح�ًا  املجل�ض  رئي�ض  �سوت  واعتربت  ما،  قرار  على 
حكم�ًا خا�س�ًا بالت�سويت على تعديل الد�ستور، حيث اأوجبت اأن يتم الت�سويت يف 
هذه احلالة باملناداة على الأع�ساء باأ�سمائه�م. وحر�ست امل�ادة ع�لى مع�اجلة حال�ة عدم 
اكتمال ن�ساب اجتماع اأي من املجل�سني ملرتني متتاليتني؛ اإذ اعتربت اجتماع املجل�ض 
بعد ذلك �سحيح�ًا اإذا ح�س�ره مال يقل ع�ن رب�ع عدد اأع�س�اء املجل�ض. والهدف من 
ذلك حفز الأع�ساء على ح�سور اجتماعات كل م�ن املجل�س�ني وامل�ساهمة الفعلية يف 
من  والنواب(  ال�سورى  الوطني )جمل�سي  املجل�ض  اخت�سا�ساتهما، ومتكني  مزاولة 

القيام بواجباته.

املواد من 85-81:
ت�سمنت هذه املواد تنظيم اإجراءات مناق�سة م�سروعات القوانني بني كل من جمل�ض 
ال�سورى وجمل�ض النواب، ون�ست على اأن م�سروع القانون يحال من احلكومة اإىل 
اأو  رف�سه  اأو  عّدله  اأو  امل�سروع  على  املجل�ض  هذا  وافق  فاإذا  اأول،  النواب  جمل�ض 
اأ�ساف اإليه اأحكام�ًا جديدة اأحاله رئي�ض جمل�ض النواب اإىل رئي�ض جمل�ض ال�سورى، 
فاإذا وافق جمل�ض ال�سورى على راأي جمل�ض النواب انتهى الأمر، واإذا كان التفاق 
اأحاله رئي�ض جمل�ض ال�سورى اإىل رئي�ض جمل�ض  بينهما على قبول م�سروع القانون 

الوزراء لرفعه اإىل امللك. 
جمل�ض  رئي�ض  ف��اإن  النواب،  جمل�ض  راأي  على  ال�سورى  جمل�ض  اعرت�ض  اإذا  اأم��ا 
ال�سورى يحيل هذا العرتا�ض اإىل رئي�ض جمل�ض النواب، فاإذا وافق جمل�ض النواب 

على راأي جمل�ض ال�سورى، انتهى اأمر امل�سروع وفق�ًا ملا انتهت اإليه هذه املوافقة.
ال�سورى،  جمل�ض  اأبداها  التي  العرتا�سات  على  النواب  جمل�ض  يوافق  مل  اإذا  اأما 
النظر  لإعادة  اأخرى  مرة  ال�سورى  رئي�ض جمل�ض  اإىل  النواب  رئي�ض جمل�ض  اأعاده 
النواب،  جمل�ض  من  اإليه  ورد  كما  امل�سروع  على  ال�سورى  جمل�ض  وافق  فاإذا  فيه. 
اإذا  اأما  امللك.  اإىل  لرفعه  الوزراء  رئي�ض جمل�ض  اإىل  ال�سورى  رئي�ض جمل�ض  اأحاله 
ال�سورى يحيل الأمر  فاإن رئي�ض جمل�ض  ال�سابق،  ال�سورى على قراره  اأ�سر جمل�ض 
اإىل املجل�ض الوطني، ليجتمع برئا�س�ته لبحث املواد املختلف عليها، واإ�سدار قرار 

ب�ساأنها.
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اإذا  اأم�ا  احلا�سرين،  الأع�ساء  اأغلبية  اأقرته  اإذا  عليه  موافق�ًا  القانون  م�سروع  ويعترب 
اأخرى اإىل  مل يح�سل على ه�ذه الأغلبية فيعترب مرفو�س�ًا، ول يقدم امل�سروع مرة 

املجل�ض الوطني يف الدورة نف�سها.

املادة 86:
حر�ست هذه املادة على توحيد اجلهة التي تقوم باإحالة م�سروع القانون، بعد املوافقة 
اخت�سا�ض  من  ذلك  وجعلت  امللك،  اإىل  لرفعه  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  اإىل  عليه، 
رئي�ض جمل�ض ال�سورى، �سواء كان القرار الذي ا�ستكملت به هذه املوافقة �س�ادًرا 

عن جمل�ض ال�سورى اأو عن جمل�ض النواب اأو عن املجل�ض الوطني.

املادة 87:
اأو  القت�سادي  الطابع  القوانني ذات  م�سروعات  نظر  اإجراءات  املادة )87(  نظمت 
ق�سرية  زمنية  مدة  وحددت  ال�ستعجال،  ب�سفة  نظرها  احلكومة  تطلب  التي  املايل 
الوطني  النواب واملجل�ض  ال�سورى وجمل�ض  يوم�ًا( لكل من جمل�ض  )خم�سة ع�سر 
عن�د عر�ض الأمر عليه، بحيث اإذا م�ست هذه املدد دون �سدور قرار ب�ساأن القانون 
عر�ض  يجوز  ول  القانون.  قوة  له  مبر�سوم  اإ�سداره  للملك  جاز  اأم��ره،  املعرو�ض 
هذا املر�سوم بعد �سدوره على املجل�ض الوطني. واحلكمة من هذا الن�ض تاليف ما 
يرتتب على تاأخري البت يف هذا القانون من اإ�سرار مب�سالح الدولة، وخا�سة امل�سالح 
القت�سادية التي حتتاج يف كثري من الأحيان اإىل ال�سرعة يف تنظيم القواعد احلاكمة 
َرت هذه املادة حالت تقرير �سفة ال�ستعجال على القوانني التي تت�سمن  لها. وقد ق�سَ

مو�سوعات اقت�سادية اأو مالية، حتقيق�ًا للهدف من تقريرها.

املادة 89:
البند )ب( من هذه املادة لو�سع ال�سوابط الالزمة لإعمال مبداأ عدم جواز  ُعدل 
م�ساءلة اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب عما يبدونه من اآراء واأفكار يف املجل�ض اأو 
جلانه، وذلك حتقيق�ًا لرت�سيخ اللتزام باحرتام القيم واملبادئ واأ�س�ض العقيدة ووحدة 
البند  هذا  فن�ض  اخلا�سة.  احلياة  حرمة  وحماية  للملك،  الواجب  والحرتام  الأمة، 
عما  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  من  كل  ع�سو  موؤاخذة  جتوز  »ل  اأنه  على 



111

املذكرة التفسريية

يبديه يف املجل�ض اأو جلانه من اآراء اأو اأفكار، اإل اإذا كان الراأي املعرب عنه فيه م�سا�ض 
باأ�س�ض العقيدة اأو بوحدة الأمة اأو بالحرتام الواجب للملك، اأو فيه قذف يف احلياة 

اخلا�سة لأي �سخ�ض كان«.

املادة 90:
جعلت هذه املادة تاأجيل اجتماع املجل�ض الوطني باأمر ملكي، ليتفق ذلك مع كيفية 
الدورات.  العادية وف�ض هذه  العادية وغري  للدورات  النعقاد  اإىل  املجل�ض  دعوة 
النعقاد  دور  مدها يف  مع عدم جواز  �سهرين،  التاأجيل وجعلتها  مدة  كما عدلت 

الواحد اأكرث من مرة واحدة.

املادة 91:
تن�سيق�ًا مع ما �سبق بالن�سبة اإىل ال�ستجواب، ن�ست الفقرة الثانية من هذه املادة على 
عدم جواز اأن يكون ال�سوؤال متعلق�ًا مب�سلحة خا�سة بال�سائل اأو باأقاربه حتى الدرجة 
الرابعة اأو ب�اأحد موكليه، واأعطت هذه املادة حق ال�سوؤال لأع�ساء كل من جمل�سي 

ال�سورى والنواب لإتاحة فر�سة للمجل�سني.

املادة 92:
اقرتاح  يف  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  اأع�ساء  حق  بني  املادة  هذه  فرقت 
اأن  الد�ستور  اإىل  بالن�سبة  فا�سرتطت  القوانني،  اقرتاح  يف  وحقهم  الد�ستور  تعديل 
احلق يف  ع�سو  لكل  واأباحت  الأق��ل،  على  ع�سًوا  ع�سر  من خم�سة  الق��رتاح  يقدم 
اقرتاح القوانني. وهدف التعديل من هذه التفرقة اإىل م�سايرة الجتاهات الد�ستورية 
املعا�سرة التي ترى �سرورة تعديل الد�ستور باإجراءات تختلف عن اإجراءات تعديل 
اإىل  اأحاله  القرتاح  املجل�ض  قبول  حالة  يف  اأنه  املادة:  واأ�سافت  العادية.  القوانني 
احلكومة لو�سعه يف �سيغة م�سروع تعديل للد�ستور اأو م�سروع قانون، على اأن تقدم 
التي  الدورة  اأو يف  نف�سها  الدورة  النواب يف  اإىل جمل�ض  امل�سروع  احلكومة هذا 

تليها.
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املادة 93:
يف  اأع�ساء  وال��وزراء  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  يجعل  كان  الذي  الن�ض  اإلغاء  اأم��ام 
جل�سات  ح�سور  يف  احلق  لهم  ليعطي   )93( املادة  ن�ض  عدل  الت�سريعية،  ال�سلطة 

جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب.

املادة 99:
اأو  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  عن  الع�سوية  اإ�سقاط  حالت  لتنظم  املادة  هذه  اأ�سيفت 
اأحد �سروطها  اإ�سقاط الع�سوية لفقد  جمل�ض النواب. وقد فرقت املادة بني حالت 
اإ�سقاط  وحالت  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  قانون  اأو  الد�ستور  عليها  ن�ض  التي 
الع�سوية كجزاء على فقد الثقة والعتبار اأو الإخالل بواجبات الع�سوية. و�سمان�ًا 
ل�سالمة ا�ستخدام هذا احلق، ا�سرتطت املادة اأن ي�سدر قرار اإ�سقاط الع�سوية باأغلبية 
ثلثي اأع�ساء املجل�ض الذي ينتمي اإليه الع�سو. وملا كان تعيني اأع�ساء جمل�ض ال�سورى 
ال�س�ورى  جمل�ض  عن  ال�سادر  القرار  رفع  ال�سروري  من  اأ�سبح  ملكي،  باأمر  يتم 
باإ�سقاط الع�سوية عن اأح�د اأع�سائه اإىل امللك لإقراره، وهو ما ن�ست عليه هذه املادة.

4- املواد من 101- 103 )انعقاد اجمللس الوطني(:
نظًرا اإىل اإمكان اخلالف يف وجهات النظر بني جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، مما 
قد يوؤدي اأحيان�ًا اإىل تعطي�ل اتخاذ ال�قرارات والإ�سرار بامل�سلح�ة العامة، اأ�سيف�ت 
امل�واد من 101 اإىل 103 ح�تى ي�س�هل حل اخلالفات، التي ميكن اأن تن�ساأ بني املجل�سني، 

عن طريق املجل�ض الوطني الذي يجمعهما.

املادة 101:
اإذا كان الد�ستور املعدل قد ن�ض على بع�ض احلالت التي جتب فيها دعوة املجل�ض 
الوطني اإىل النعقاد، فقد جتدُّ اأمور ل تدخل �سمن هذه احلالت، مما يتطلب اجتماعه 
ليتخذ املجل�سان قراًرا م�سرتك�ًا ب�ساأنها، ولذلك قررت هذه املادة حق امللك يف دعوة 

املجل�ض الوطني كلما راأى ذلك، اأو بناء على طلب رئي�ض جمل�ض الوزراء.
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املادة 102:
تنظيم�ًا لكيفية انعقاد املجل�ض الوطني، ن�ست هذه املادة على اأن يتوىل رئي�ض جمل�ض 
ال�سورى رئا�سة جل�ساته، ويف حالة غيابه تكون الرئا�سة لرئي�ض جمل�ض النواب، ثم 

للنائب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�سورى، فالنائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب.

املادة 103:
غري  يف  الوطني،  املجل�ض  لنعقاد  توافرها  يجب  التي  الأغلبية  املادة  هذه  حددت 
احلالت التي يتطلب فيها الد�ستور اأغلبية خا�سة، باأنها اأغلبية اأع�ساء كل جمل�ض على 
اأدنى من التمثيل لكل منهما، كما حددت هذه املادة  حدة، حتى ت�سمن توافر حد 
اأي�س�ًا الأغلبية التي يلزم توافرها لتخاذ القرار يف هذه احلالت باأنها اأغلبية الأع�ساء 
احلا�سرين ماعدا الرئي�ض، وجعلت �سوت الرئي�ض مرجح�ًا عند ت�ساوي الأ�سوات. 
ومقت�سى ذلك اأن الرئي�ض ل يعطي �سوته اإل يف حالة ت�ساوي الأ�سوات بالن�سبة اإىل 
القرار املعرو�ض، ويف هذه احلالة يعترب �سوته هو ال�سوت املرجح للموافقة اأو عدم 

املوافقة.

ثالثـًا - التعديالت األخرى التي وردت بالدستور:
بالإ�ساف�ة اإىل ما �سبق ذكره من تعديالت رئي�سي�ة، فر�سها ميثاق العمل الوطني حتت 
عنوان »ا�ست�سرافات امل�ستقبل«، ت�سمن هذا الد�ستور بع�ض التعديالت التي تتفق مع 

الأهداف التي وردت بامليثاق يف موا�سع عديدة.

املقومات . 1 على  احملافظة  يف  التوسع  إىل  تهدف  التي  التعديالت 
املزيد  وحتقيق  العامة،  والواجبات  واحلقوق  للمجتمع،  األساسية 

من الدميقراطية:
تطالب  املعا�سرة، وما  ال�سيا�سية  الدميقراطية، وم�سايرة لالجتاهات  مل�زيد من  حتقيق�ًا 
به الوثائق العاملية من �سمانات حلقوق الإن�سان، عدلت بع�ض الن�سو�ض على النحو 

التايل:
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املادة 1:
حر�ض البند )ه�( من هذه املادة على حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف امل�ساركة 
والرت�سيح.  النتخاب  حق  فيها  مبا  ال�سيا�سية،  باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�سئون  يف 
وحتى ل يحرم اأحد من املواطنني من مبا�سرة حق النتخاب اأو الرت�سيح بدون وجه 
حق، ن�ض هذا البند على اأنه: »ل يجوز اأن يُْحرم اأحد املواطنني من حق النتخاب 
اأن ي�سدر  اأن من حق امل�سرع  اإل وفق�ًا للقانون«. ومقت�سى هذا الن�ض  اأو الرت�سيح 
قانون�ًا يَْحرم فيه البع�ض من مبا�سرة حق النتخاب اأو الرت�سيح لأ�سباب تتعلق بطبيعة 
عملهم، متى كان هذا العمل يتعار�ض مع مزاولة هذين احلقني اأو اأحدهما، وهو اأمر 

تقديري للم�سرع وفق�ًا ملا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

املادة 5:
ومتكني  امل��راأة،  على  الدولة  حر�ض  لتاأكيد  امل��ادة،  هذه  اإىل  )ب(  البند  اأ�سيف 
ال�سريعة  اإطار  يف  املجتمع  يف  وعملها  اأ�سرتها  نحو  واجباتها  بني  التوفيق  من  املراأة 
الإ�سالمية. ولذلك ن�ض هذا البند على اأن »تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املراأة 
ال�سيا�سية  احلياة  ميادين  بالرجال يف  املجتمع، وم�ساواتها  الأ�سرة، وعملها يف  نحو 

والجتماعية والثقافية والقت�سادية دون اإخالل باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية«.

املادة 7:
حر�س�ًا من الد�ستور املعدل على تاأكيد تنمية ال�سعور بالروح الوطنية عدل البند )ب( 
من هذه املادة، بحيث جعل العناية بالرتبية الوطنية اأمًرا يجب اأن تهتم به الدولة يف 
خمتلف مراحل التعليم واأنواعه. وات�ساق�ًا مع مطالبة امليثاق ب�سرورة ت�سجيع القطاع 
اجلامعات  باإن�ساء  والهيئات  لالأفراد  )ج(  البند  �سمح  التعليمي،  املجال  يف  اخلا�ض 
قبل  الد�ستور  يف  عليها  من�سو�س�ًا  كان  التي  اخلا�سة  املدار�ض  جوار  اإىل  اخلا�سة، 

تعديله.

املادة 9:
ا�سرتاتيجية وطنية حلمايتها  البيئة، وطالب بو�سع  امليثاق عناية خا�سة ل�سيانة  اأعطى 
ولذلك  التلوث،  من  للحد  املنا�سبة  الت�سريعية  والتدابري  الإجراءات  جميع  واتخاذ 
اأ�سيف البند )ح( اإىل املادة )9(، لكي تلتزم الدولة باتخاذ التدابري الالزمة ل�سيانة 

البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.
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املادة 10:
ملا كانت البحرين ع�سًوا يف جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي اإىل جوار ع�سويتها 
يف جامعة الدول العربية، حر�ست املادة )10(، تنفيذ ًا ملا ورد يف امليثاق، على تاأكيد 
التعاون بني مملكة البحرين وبني الدول العربية ب�سفة عامة ودول اخلليج العربي ب�سفة 
خا�سة، فن�ض البند )ب( من املادة )10( على اأن »تعمل الدولة على حتقيق الوح�دة 
القت�سادية لدول جمل�ض التعاون ل�دول اخلليج العربية ودول اجلامعة العربية، وكل 

ما يوؤدي اإىل التقارب والتعاون والتاآزر والتعا�سد فيما بينها«.

املادة 13:
ع�دل الب�ند )ب( م�ن ه�ذه امل�ادة ليك�ون ال�ن�ض »تكفل الدول�ة توفري ف�ر�ض الع�مل«، 
ب�دل م�ن »تكفل الدولة توفري العمل«، لي�سبح اللتزام الواقع على الدولة التزام�ًا 

حمدًدا ووا�سح�ًا.

املادة 17:
رغبة يف امل�ساواة بني املتمتعني باجلن�سية البحرينية، �سواء كان ذلك ب�سفة اأ�سلية اأو 
ويتفق  ال�ساأن،  هذا  العاملية يف  لالجتاهات  ميثل حتقيق�ًا  ما  وهو  التجن�ض،  طريق  عن 
بينهم، عدل  تفرقة  البحرين لأبنائها جميع�ًا دون  امليثاق، ويوؤكد احت�سان  مع روح 
من  على  اجلن�سية  اإ�سقاط  يق�سر عدم جواز  كان  والذي  املادة،  من هذه  )اأ(  البند 
يتمتع بها ب�سفة اأ�سلية، واأ�سبح هذا احلظر �سامال كل من يتمتع باجلن�سية البحرينية؛ 
ولذلك ورد الن�ض على النحو التايل »اجلن�سية البحرينية يحددها القانون، ول يجوز 
اإ�سقاطها عمن يتمتع بها اإل يف حالة اخليانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها 
القانون«. وات�ساق�ًا مع هذا الجتاه، حذف البند )ب( من هذه املادة، والذي كان 
يجيز �سحب اجلن�سية من املتجن�ض، وذلك لكي ي�سبح احلكم واحًدا جلميع املتمتعني 

باجلن�سية البحرينية.

املواد 23 و24 و27:
النه�سة  عليه  ت�سيطر  �سغرية،  قرية  اأ�سبح  قد  اليوم  العامل  اأن  اإىل  امليثاق  اأ�سار 
ترتتب  التي  الأفكار  تتناق�ض  وقد  الهادرة،  املعلوماتية  والثورة  الهائلة  التكنولوجية 
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حتقيق  يف  ورغبة  الأخالقية.  والقيم  الإن�سانية  العتبارات  مع  النه�سة  هذه  على 
يقوم  التي  واخللقية  الدينية  والأ�س�ض  العوملة  ع�سر  يف  التقدم  اآف��اق  بني  التالزم 
العلمي  الراأي والبحث  البحرين، عدلت هذه املواد لرتبط بني حرية  عليها جمتمع 
املحافظة  �سرورة  وبني  والنقابات  اجلمعيات  وتكوين  والن�سر  والطباعة  وال�سحافة 

على اأ�س�ض العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�سعب.

املادة 26:
الإلكرتونية  والأجهزة  املعلوماتية  الثورة  فيه  �سيطرت  الذي  العلمي  التقدم  اأمام 
احلديثة على املجتمعات املعا�سرة، ونظًرا اإىل ما ميثله ذلك من خطورة على حرمة 
احلياة اخلا�سة للمواطنني، عدلت هذه املادة لت�سيف اإىل و�سائل حماية احلياة اخلا�سة 
�ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  معينة،  ب�سوابط  اإل  الإلكرتونية  املرا�سالت  مراقبة  جواز  عدم 

املرا�سالت الربيدية والربقية والهاتفية.

املادة 28:
حتقيق�ًا لتقرير احلرية للمواطنني يف اجتماعاتهم اخلا�سة، اأكد البند )اأ( من هذه املادة، 

اأن الجتماع اخلا�ض حق لالأفراد، دون حاجة اإىل اإذن اأو اإخطار �سابق.

املادة 30:
حر�سا على اأهمية الدفاع عن �سالمة الوطن، ن�ست الفقرة )اأ( من هذه املادة، على 

اأن الدفاع واجب مقد�ض على كل مواطن.

2- احملكمة الدستورية:
الق�سائية  القانون اجلهة  اأن يعني  تعديله على  الد�ستور قبل  املادة )103( من  ن�ست 
واأمام  واللوائح.  القوانني  بد�ستورية  املتعلقة  املنازعات  يف  بالف�سل  تخت�ض  التي 
اأهمية الرقابة على د�ستورية القوانني، باعتبارها اأهم ال�سمانات التي تكفل ح�سن نفاذ 
الد�ستور وعدم العتداء على اأحكامه، اأكد امليثاق �سرورة تعيني هذه اجلهة. واإذا 
كان ن�ض املادة )103( امل�سار اإليه قد ترك للقانون حتديد نوع اجلهة التي يوكل اإليها 
اأمر هذه الرقابة، فاإن ذلك يعطي القانون احلق يف اختيار التحديد الذي يراه لها، وقد 
يرى اأن تكون هذه اجلهة جمرد دائرة من دوائر حمكمة التمييز اأو اأن تكون حمكمة 
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خا�سة تن�ساأ م�ستقلة عن املحاكم الق�سائية القائمة. ورغبة يف ا�ستقرار و�سع الرقابة 
على د�ستورية القانون، اآثر التعديل الد�ستوري اأن يت�سمن ن�ض الد�ستور ذاته حتديد 
هذه اجلهة واإي�ساح املبادئ التي حتكم تنظيمها، بحيث يرتك للقانون الذي �سي�سدر 
الد�ستوري.  بالن�ض  ورد  ما  اإط�ار  يف  عملها  حتكم  التي  التف�سيالت  و�سع  ب�ساأنها 
و�ستة  رئي�ض  من  د�ستورية،  حمكمة  »تن�ساأ  اأن  على   )106( امل��ادة  ن�ست  ولذلك 
اأع�ساء يعينون باأمر ملكي ملدة يحددها القانون، وتخت�ض مبراقبة د�ستورية القوانني 
واللوائح. وقد ف�سل هذا الن�ض اأن يعهد بالرقابة اإىل حمكمة د�ستورية متخ�س�سة 
تن�ساأ لهذا الغر�ض، لأن و�سع املحكمة الد�ستورية خارج نطاق ال�سّلم الق�سائي من 
العادية  الق�سائية  ال�سلطة  تعر�ض  يثريها  التي  امل�ساكل  من  كثري  يق�سي على  اأن  �ساأنه 
باأن ي�سم ت�سكيل هذه املحكمة - اإىل جوار  لأعمال ال�سلطة الت�سريعية، كما ي�سمح 
وظيفتها.  مع  ويت�فق  اإن�سائها،  من  الهدف  ليتحقق  الق�انون  رجال  بع�ض   - الق�ساة 
وحر�س�ًا عل�ى ا�ستقالل املحكمة قررت املادة املذكورة اأن اأع�ساءها غري قابلني للعزل 
لإعمال  الالزمة  القواعد  و�سع  على  اإن�سائها  قانون  يقت�سر  بحيث  ع�سويتهم،  مدة 

هذه ال�سمانة.
ونظًرا اإىل اأن القاعدة املقررة هي: اأن الطعن بعدم د�ستورية قانون ل مينع من تطبيقه 
اإىل اأن تق�سي املحكمة بعدم د�ستوريته، مما يوؤدي اإىل اأن ي�ستمر نفاذ القانون املخالف 
الالحقة على  الرقابة  اإىل  الذي يوجه  النقد  تق�سر وهو  اأو  للد�ستور فرتة قد تطول 
للملك  اأعطى  باأن  الق�سور،  هذا  تاليف  على  الن�ض  حر�ض  فقد  القوانني  د�ستورية 
عليها  يوافق  التي  القوانني  م�سروعات  من  يراه  ما  املحكمة  اإىل  يحيل  اأن  يف  احلق 
جمل�سا ال�سورى والنواب قبل اأن ي�سدرها، لتقرر مدى مطابقتها للد�ستور، بحيث 
اإذا راأت املحكمة اأن القانون غري مطابق للد�ستور امتنع على امللك اإ�سداره، اأما اإذا 
راأت اأنه مطابق للد�ستور، فاإن ذلك يعطي احلق للملك يف اإ�سداره. ول تنفي هذه 
اأخرى  لأ�سباب  فيه  النظر  لإعادة  املجل�سني  اإىل  القانون  رد  يف  امللك  حق  املوافقة 
اأن  الن�ض على  له. وقد حر�ض  اأو عدم مطابقته  للد�ستور  تتعلق مبطابقته  يقدرها ل 
اأن التقرير ال�سادر من املحكمة يف هذه احلالة ملزم جلميع �سلطات الدولة  يو�سح 
وللكافة، ليمنع بذلك اإعادة الطعن يف القانون بعد �سدوره ل�سابقة الف�سل يف ذلك.
ولكي ل يثور خالف حول اأثر احلكم ال�سادر من املحكمة الد�ستورية بعدم د�ستورية 
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اأن  املادة على  ن�ست هذه  لهذا احلكم،  الزمني  ال�سريان  اأو لئحة من حيث  قانون 
»يكون للحكم ال�سادر بعدم د�ستورية ن�ض يف قانون اأو لئحة اأثر مبا�سر، ما مل حتدد 
املحكمة لذلك تاريخ�ًا لحق�ًا، فاإذا كان احلكم بعدم الد�ستورية متعلق�ًا بن�ض جنائي 

ت�ُعترب الأحكام التي �سدرت بالإدانة ا�ستناًدا اإىل ذلك الن�ض كاأن مل تكن«.
الذي  للقانون  ا  تنفيذ ً ق��رارات  اأو  ت�سرفات  من  �سدر  ما  اأن  الن�ض  هذا  ومقت�سى 
الر�سمية  ن�سر هذا احلكم يف اجلريدة  تاريخ  قائم�ًا حتى  يظل  بعدم د�ستوريته  حكم 
اأو التاريخ الالحق الذي حددته املحكمة ل�سريانه، ول يوؤثر ذلك على حق من دفع 
بعدم الد�ستورية يف ال�ستفادة من احلكم ال�سادر بعدم د�ستورية القانون يف دعواه 

املو�سوعية.
وقد ا�ستثنى الن�ض من قاعدة الأثر املبا�سر للحكم، الأحكام اجلنائية التي تكون قد 
هذه  واعترب  د�ستوريته،  بعدم  ق�ُ�سي  الذي  القانون  اإىل  ا�ستناًدا  بالإدانة  �سدرت 
الأحكام كاأن مل تكن، بحيث يلغى تلقائي�ًا ما ترتب عليها من اآثار. واإذا كان الن�ض 
قد اقت�سر على ذكر الأحكام اجلنائية التي �سدرت، فاإنه من باب اأوىل ي�سري ذات 
احلكم على كل الدعاوى التي مل يكن قد �سدر حكم فيها عند �سدور حكم املحكمة 

الد�ستورية، اإذ تعترب هذه الدعاوى كاأن مل تكن. 

3- الشئون املالية:
اإذا كانت الوظيفة املالية هي ال�سبب التاريخي لن�ساأة النظام النيابي، فاإن الجتاهات 
يف  الربملان  ب�سلطة  يتعلق  فيما  ملحوظ  تطور  عليها  ترتب  قد  املعا�سرة  الد�ستورية 
الت�سريعات املالية. وملا كان امليثاق قد وجه اإىل م�سايرة الجتاهات العاملية، حر�ست 
التعديالت الد�ستورية على م�سايرة ما يتفق من هذه الجتاهات مع الظروف اخلا�سة 

مبملكة البحرين، وظهر ذلك يف تعديل املواد التالية:

املادة 109:
فاإن  احلا�سر،  الوقت  يف  وتعقيدات  دقة  من  امليزانية  اإعداد  ي�ساحب  ما  اإىل  نظًرا 
الجتاهات الد�ستورية املعا�سرة ا�سرتطت موافقة احلكومة على اأي تعديل يتم اقرتاحه 
البند )ب( من املادة  اأ�ساف  اأع�ساء الربملان. و�سرًيا مع هذه الجتاهات  ب�ساأنها من 

)109( عبارة »ويجوز اإدخال اأي تعديل على امليزانية مبوافقة احلكومة«.
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ونتيجة ل�سخامة امل�سروعات التي تقوم بها الدولة يف الوقت احلا�سر مما ل يكفي معه 
اأحيان�ًا ما يقدر لها يف امليزانية اإذا اأعدت ل�سنة واح�دة، اأ�ساف البند )ج( من هذه 
املادة مبداأ جواز اإعداد امليزانية لأكرث من �سنة مالية، متفق�ًا يف ذلك مع ما يجري عليه 

العمل يف اإعداد امليزانية حالي�ًا.
اأبواب امليزانية  اأقر املجل�ض الوطني بع�ض  وقد حذفت من هذه املادة عبارة »واإذا 
اجلديدة يعمل بتلك الأبواب«، التي كان من�سو�س�ًا عليها يف البند )ه�( من املادة 
فامليزانية  املجل�سني.  نظام  ظل  يف  املبداأ  هذا  تطبيق  ل�ستحالة  تعديلها،  قبل   )90(
تعر�ض اأول على جمل�ض النواب الذي يحيلها اإىل جمل�ض ال�س�ورى بع�د اأن يبدي 
ب�ساأنها.  يراه  ما  ال�سورى  ليق�رر جمل�ض  وذلك  بها،  ورد  ما  �ساملة جميع  فيها  راأي�ه 
امليزانية  اأبواب  ال�سورى بع�ض  اأن يعر�ض على جمل�ض  اأنه ل يجوز  ومقت�سى ذلك 
دون البع�ض الآخر، مما ل ي�سمح مبوافقة جمل�سي ال�سورى والنواب على جزء من 

امليزانية ميكن العمل به م�ستقال.
من  اآخر  اإىل  باب  من  مبلغ  اأي  نقل  »وكذلك  عبارة   )110( املادة  من  حذفت  كما 
اأبواب امليزانية« التي كان من�سو�س�ًا عليها يف املادة )91( قبل تعديلها، وذلك لأن 
مما  امل�ستقبل،  يف  يتطور  اأن  ميكن  كما  احلايل،  الوقت  يف  تطور  قد  امليزانية  تبويب 
قد يلغي فكرة الأبواب يف امليزانية، ويوؤدي اإىل اإمكان تق�سيمها على اأ�س�ض اأخرى 

جديدة. 

املادة 116:
عدلت هذه املادة لتحقيق ال�ستقالل الكامل لديوان الرقابة املالية، وذلك بعدم الن�ض 
على اجلهة التي يتم اإحلاقه بها، مما يتيح للقانون الذي ي�سدر باإن�سائه اختيار الو�سيلة 
مبا�سرة،  بامللك  الديوان  باإحلاق  ذلك  يكون  وقد  ال�ستقالل.  هذا  بها  يتحقق  التي 
باعتباره راأ�ض الدولة واحلكم بني �سلطاتها، وهو ما يوؤدي اإىل زيادة فاعلية الديوان، 

واإعطاء العاملني به قوة يف حتقيق الرقابة املالية الفعالة على اأجهزة الدولة املختلفة.
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4- األحكام العامة واخلتامية:
ب�الإ�ساف�ة اإىل ما مت تعدي�له يف ن�طاق هذه الأحكام، لالأخذ ب�ت�سمية »امل�لك« وت�سم�ي�ة 
حكم�ًا   )120( املادة  من  )ج(  البند  اأ�ساف  النواب«،  وجمل�ض  ال�سورى  »جمل�ض 
و125(   123( املادتان  وكذلك   ،)121( املادة  من  )ب(  البند  ل  ُعدِّ كما  جديًدا، 

حتقيق�ًا ملا يتطلبه املنطق وملا ورد يف امليثاق من مبادئ. 

املادة 120:
اأ�ساف البند )ج( من هذه املادة اإىل املو�سوعات التي ل يجوز اقرتاح تعديلها يف 
الد�ستور، والتي كان من�سو�س�ًا عليها يف البند )ج( من املادة )104( قبل تعديله، 
تعديل  اقرتاح  فمنع  الوطني،  العمل  ميثاق  عليها  ن�ض  التي  اجلديدة  املو�سوعات 

النظام امللكي ونظام املجل�سني.

املادة 121:
ت�سدر عادة يف الفرتة التي ت�سبق قيام نظام د�ستوري يف الدولة، اأو يف الفرتة التي 
النيابية وعودتها، قوانني ومرا�سيم ولوائح واأوامر وقرارات،  تعطيل احلياة  تقع بني 
عليها.  واحلفاظ  حمايتها  يجب  لالأفراد  مكت�سبة  وحقوق  قانونية  مراكز  عنها  ين�ساأ 
ولذلك ن�ض البند )ب( من املادة )105( من د�ستور �سنة 1973، على �سريان كل 
والقرارات  والأوامر  واللوائح  واملرا�سيم  بقوانني  واملرا�سيم  القوانني  قررته هذه  ما 
والإعالنات املعمول بها عند العمل بهذا الد�ستور، ما مل يعدل اأو يلغ وفق�ًا للنظام 
الد�ستور املعدل  الن�ض على ما هو عليه، واأخذ  الد�ستور. ولو ظل  املقرر يف هذا 
اإليها،  امل�سار  املادة )105(  تت�سمنها  التي كانت  الد�ستور«  بهذا  العمل  بعبارة »عند 
امل�ادة  يف  ورد  كما  الد�ستور،  هذا  ن�سر  تاريخ  القانونية  الناحية  من  �ستعني  فاإنها 
)125( منه. ول يتفق هذا املعنى مع الواقع العملي، حيث يحتاج نفاذ التعديالت 
الد�ستورية التي متت اإىل اإ�سدار بع�ض القوانني التي ل ينفذ الد�ستور اإل ب�سدورها، 
احلقوق  مبا�سرة  وقانون  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  بتنظيم  اخلا�سة  القوانني  مثل 
الداخلية  الالئحة  وقانون  ال�سورى،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  وقانون  ال�سيا�سية، 
بعد  اإل  اإ�سدارها  الد�ستورية  الناحية  من  يجوز  ل  قوانني  وهي  النواب.  ملجل�ض 

�سدور الد�ستور ل�ستنادها اإىل ما �سريد فيه من اأحكام ب�ساأنها.
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عبارة  اإىل  بالد�ستور«  العمل  »عند  عبارة  تعديل  ال�سروري  من  كان  ذلك  واأم��ام 
»املعمول به قبل اأول اجتم�اع يعقده املجل�ض الوطني«، ليدخل يف اإطار ما ورد يف 
الد�ستور  ن�سر  بني  الواقعة  الفرتة  قانونية يف  قواعد  �سي�سدر من  ما  املادة كل  هذه 
واجتماع املجل�ض الوطني، بالإ�سافة اإىل ما �سبق �سدوره قبل تعديل الد�ستور. ومن 
الفرتة، هي  �ست�سدر خالل هذه  التي  اأو  قبل  من  التي �سدرت  القوانني  اأن  املقرر 
قوانني �سادرة اأثناء تعطيل احلياة الربملانية من الناحية الواقعية لعدم وجود جمل�ض 
ال�سورى وجمل�ض النواب. وبالتايل ل تزول قوتها القانونية عند بدء احلياة الربملانية، 
بل تعترب قوانني قائمة ما مل يلغها الربملان بقوانني اأخرى، وذلك لأنها ل تخ�سع حلكم 
املادة )38( التي ل ت�سري بداهة اإل عند قيام احلياة النيابية، كما �سبق اإي�ساحه عند 

تف�سري هذه املادة.
وقد حر�ست املادة )121( على اأن ت�سيف اإىل ما ذكره البند )ب( من املادة )105( 
يثور  ل  حتى  الن�ض،  ي�سملها  لكي  والإعالنات،  بقانون  كاملر�سوم  اأخ��رى  �سوًرا 
اخلالف ب�ساأنها عند تطبيقه. واإذا كان لفظ مر�سوم قد ورد عاّم�ًا، فاإنه يق�سد به يف 
هذه املادة جميع املرا�سيم التي ورد الن�ض عليها يف الد�ستور اأي�ّ�ًًا كان الو�سف الذي 

و�سفت به.

املادة 123:
ُعدلت هذه املادة نتيجة ملا ورد من تعديل على البند )ب( من املادة )36(، والذي 

اأ�ساف حالة ال�سالمة الوطنية اإىل حالة الأحكام العرفية.
وحتقيق�ًا ملا هدفت اإليه هذه الإ�سافة، ن�ست املادة )123( على اأنه ل يجوز تعطيل اأي 
حكم من اأحكام الد�ستور اإل اأثناء الأحكام العرفية، ومعنى ذلك اأنه عند اإعالن حالة 
ال�سالمة الوطنية ل يجوز تعطيل اأي حكم من اأحكام الد�ستور باأي حال من الأحوال. 
كما اأنه ل يجوز تعطيل انعقاد جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب اأو امل�سا�ض بح�سانة 
اأع�ساء كل منهما، �سواء كان ذلك اأثناء اإعالن الأحكام العرفية اأو اأثناء اإعالن حالة 

ال�سالمة الوطنية.
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املادة 125:
ن�ست هذه املادة على ن�سر الد�ستور املعدل، وحددت تاريخ العمل به، وقد حر�ست 
املادة على ذكر عبارة »الد�ستور املعدل« حتى تو�سح اأن هذا الد�ستور الذي اأ�سدره 
ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى، تنفيذ ًا لالإرادة ال�سعبية التي وافقت على 
التعديل، وكذلك  يجر عليها  التي مل  �سنة 1973  د�ستور  ن�سو�ض  يت�سمن  امليثاق، 
مملكة  د�ستور  عن  تعرب  واح��دة  وثيقة  كلها  لتجمعها  تعديلها،  مت  التي  الن�سو�ض 

البحرين.
وتعترب املقدم�ة التي �سبقت ن�سو�ض هذا الد�ستور املعدل جزًءا ل يتجزاأ منه، ت�سري 

عليها اأحكامه، �سواء من ناحية قيمتها القانونية اأو من حيث طريقة تعديلها.
كما تعترب الإي�ساحات التي ت�سمنتها هذه املذكرة التف�سريية املرجع يف تف�سري ن�سو�ض 

هذا الد�ستور وما ورد به من اأحكام، وذلك اإعمال ملا ورد يف مقدمة الد�ستور.

واهلل ويل التوفيق
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تعديالت دستور مملكة البحرين
الصادرة سنة 2012

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�ستور،

الآتي  الد�ستورية  التعديالت  النواب على  ال�سورى وجمل�ض  وافق كل من جمل�ض 
ن�سها، وقد �سدقنا عليها واأ�سدرناها: 

املادة األوىل
ي�ستبدل بن�سو�ض املواد )42 البند ج( و)52( و)53( و)57 البند اأ( و)59( و)65( 
الفقرة  و)91  و)88(  و)86(  و)85(  و)83(  و)68(  د(  ج،  ب،  البنود  و)67 
الأوىل( و)92 البند اأ( و)102( و)103( و)109 البندين ب، ج( و)115( و)120 

البند اأ( من الد�ستور الن�سو�ض الآتية: 

مادة )42( البند)ج(: 
ج. للملك اأن يحل جمل�ض النواب مبر�سوم تبني فيه اأ�سباب احلل، وذلك بعد اأخذ 
راأي رئي�سي جمل�سي ال�سورى والنواب ورئي�ض املحكمة الد�ستورية، ول يجوز 

حل املجل�ض لذات الأ�سباب مرة اأخرى.

مادة )52(: 
يتاألف جمل�ض ال�سورى من اأربعني ع�سًوا يعينون باأمر ملكي، وذلك وفًقا لالإجراءات 

وال�سوابط والطريقة التي حتدد باأمر ملكي.

مادة )53(: 
اأن يكون بحرينًيا، واأن مي�سي على من اكت�سب  ال�سورى  ي�سرتط يف ع�سو جمل�ض 
اجلن�سية البحرينية ع�سر �سنوات على الأقل، وغري حامل جلن�سية دولة اأخرى، با�ستثناء 
من يحمل جن�سية اإحدى الدول الأع�ساء مبجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ب�سرط 
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املدنية وال�سيا�سية،  بكافة حقوقه  اأ�سلية، ومتمتًعا  ب�سفة  البحرينية  تكون جن�سيته  اأن 
واأن يكون ا�سمه مدرجا يف اأحد جداول النتخاب، واأل تقل �سنه يوم التعيني عن 
خم�ض وثالثني �سنة ميالدية كاملة، واأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة اأو الذين اأدوا 

خدمات جليلة للوطن.

مادة )57( البند )أ(: 
ي�سرتط يف ع�سو جمل�ض النواب:

اأ.  اأن يكون بحرينًيا، واأن مي�سي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�سر �سنوات 
اإحدى  با�ستثناء من يحمل جن�سية  اأخرى،  على الأقل، وغري حامل جلن�سية دولة 
تكون جن�سيته  اأن  ب�سرط  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  الأع�ساء مبجل�ض  الدول 
البحرينية ب�سفة اأ�سلية، ومتمتًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية، واأن يكون ا�سمه 

مدرًجا يف اأحد جداول النتخاب.

مادة )59(: 
اإذا خال حمل اأحد اأع�ساء جمل�ض النواب قبل نهاية مدته، لأي �سبب من الأ�سباب، 
ينتخب بدله خالل �سهرين من تاريخ اإعالن املجل�ض هذا اخللو، وتكون مدة الع�سو 

اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
واإذا كان اخللو ب�سبب ا�ستقالة الع�سو فال يجوز له الرت�سح لع�سوية املجل�ض خالل 

الف�سل الت�سريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته.
الت�سريعي  الف�سل  انتهاء  على  ال�سابقة  ال�ستة  الأ�سهر  خالل  يف  اخللو  وقع  واإذا 

للمجل�ض فال يجرى انتخاب ع�سو بديل.

مادة )65(: 
يجوز بناًء على طلب موقع من خم�سة اأع�ساء من جمل�ض النواب على الأقل اأن يوجه 

اإىل اأي من الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�سا�ساته.
الداخلية  الالئحة  حتددها  التي  والأو�ساع  لل�سروط  وفًقا  ال�ستجواب  اإجراء  ويتم 

ملجل�ض النواب.
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وجترى مناق�سة ال�ستجواب يف املجل�ض مامل يقرر اأغلبية اأع�سائه مناق�سته يف اللجنة 
املخت�سة، وذلك بعد ثمانية اأيام على الأقل من يوم تقدميه، ما مل يطلب الوزير تعجيل 

هذه املناق�سة.
ويجوز اأن يوؤدي ال�ستجواب اإىل طرح مو�سوع الثقة بالوزير على جمل�ض النواب 

وفًقا لأحكام املادة )66( من هذا الد�ستور.

مادة )67( البنود )ب، ج، د(: 
بعدم  م�سبب  بطلب  النواب  جمل�ض  من  الأقل  على  اأع�ساء  ع�سرة  تقدم  اإذا  ب. 
املجل�ض على  اأع�ساء  اأغلبية  الوزراء، ووافق  التعاون مع رئي�ض جمل�ض  اإمكان 
ذلك، اأحيل الطلب اإىل مكتب املجل�ض لبحثه واإحالته اإىل املجل�ض خالل مدة ل 

تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
ج. ل يجوز ملجل�ض النواب اأن ي�سدر قراره يف مو�سوع عدم اإمكان التعاون مع 

رئي�ض جمل�ض الوزراء قبل �سبعة اأيام من تاريخ اإحالته اإليه من مكتب املجل�ض.
د. اإذا اأقر جمل�ض النواب باأغلبية ثلثي اأع�سائه عدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض 
باإعفاء رئي�ض جمل�ض الوزراء وتعيني  الوزراء، رفع الأمر اإىل امللك للبت فيه، 

وزارة جديدة، اأو بحل جمل�ض النواب.

مادة )68(: 
اأ( ملجل�ض النواب اإبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة، وعلى احلكومة 
اأن ترد على املجل�ض كتابة خالل �ستة اأ�سهر، واإن تعذر الأخذ بها وجب اأن تبني 

الأ�سباب.
ب(  يجوز بناًء على طلب موقع من خم�سة اأع�ساء على الأقل من جمل�ض النواب، 
طرح مو�سوع عام للمناق�سة ل�ستي�ساح �سيا�سة احلكومة يف �ساأنه، وتبادل الراأي 

ب�سدده، وفًقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمجل�ض.
تالية  جل�سة  اأول  اأعمال  جدول  يف  العامة  املناق�سة  طلب  املجل�ض  مكتب  ويدرج 

لتقدميه، ليبت فيه املجل�ض دون مناق�سة. 
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مادة )83(: 
اإذا قبل جمل�ض النواب م�سروع القانون كما ورد من جمل�ض ال�سورى يحيله رئي�ض 
جمل�ض النواب خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني اإىل رئي�ض جمل�ض الوزراء لرفعه اإىل 

امللك.

مادة )85(: 
اإذا اختلف املجل�سان حول م�سروع اأي قانون مرتني، يجتمع املجل�ض الوطني برئا�سة 
اأن  امل�سروع  لقبول  وي�سرتط  عليها،  املختلف  املواد  لبحث  النواب  جمل�ض  رئي�ض 
امل�سروع  يُرف�ض  احلا�سرين، وعندما  الأع�ساء  باأغلبية  الوطني  املجل�ض  قرار  ي�سدر 

بهذه ال�سورة، ل يقدم مرة ثانية اإىل املجل�ض الوطني يف الدورة ذاتها.

مادة )86(: 
يف جميع احلالت التي تتم فيها املوافقة على م�سروع القانون يقوم رئي�ض جمل�ض 
النواب باإحالته خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني اإىل رئي�ض جمل�ض الوزراء لرفعه اإىل 

امللك.

مادة )88(: 
يجوز لرئي�ض جمل�ض الوزراء اإلقاء بيان اأمام جمل�ض النواب اأو جمل�ض ال�سورى اأو 
اإحدى جلانهما عن مو�سوع داخل يف اخت�سا�سه، وله اأن يفو�ض اأحد الوزراء يف 

ذلك، ويناق�ض املجل�ض اأو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�ساأنه.

مادة )91( الفقرة األوىل: 
لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض النواب اأن يوجه اإىل الوزراء اأ�سئلة مكتوبة ل�ستي�ساح 
على  واحدة  مرة  التعقيب  حق  وحده  ولل�سائل  اخت�سا�سهم،  يف  الداخلة  الأمور 

الإجابة، فاإن اأ�ساف الوزير جديًدا جتدد حق الع�سو يف التعقيب.
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مادة )92( البند )أ(: 
اقرتاح  طلب  حق  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  من  ع�سًوا  ع�سر  خلم�سة  اأ( 
تعديل الد�ستور، ولأي من اأع�ساء املجل�سني حق اقرتاح القوانني، ويحال كل 
اقرتاح اإىل اللجنة املخت�سة يف املجل�ض الذي قّدم فيه القرتاح لإبداء الراأي، 
فاإذا راأى املجل�ض قبول القرتاح اأحاله اإىل احلكومة لو�سعه يف �سيغة م�سروع 
تعديل للد�ستور اأو م�سروع قانون، وتقدميه اإىل جمل�ض النواب خالل �ستة اأ�سهر 

على الأكرث من تاريخ اإحالته اإليها.

مادة )102(: 
يتوىل رئي�ض جمل�ض النواب رئا�سة اجتماع املجل�ض الوطني، وعند غيابه يتوىل ذلك 
رئي�ض جمل�ض ال�سورى، ثم النائب الأول لرئي�ض جمل�ض النواب، ثم النائب الأول 

لرئي�ض جمل�ض ال�سورى.

مادة )103(: 
يف غري احلالت التي يتطلب فيها الد�ستور اأغلبية خا�سة، ل تعترب جل�سات املجل�ض 
الوطني قانونية اإل بح�سور اأغلبية اأع�ساء كل من املجل�سني على حدة، واإذا مل يكتمل 
ن�ساب انعقاد املجل�ض مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�ض �سحيحا، على األ يقل 
عدد احلا�سرين من كل جمل�ض عن ربع اأع�سائه. وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�سوات 

احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض.

مادة )109( البندان )ب، ج(: 
الدولة  لإي���رادات  ال�ساملة  ال�سنوية  امليزانية  قانون  م�سروع  احلكومة  تعد  ب( 
املالية  ال�سنة  انتهاء  قبل  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  اإىل  وتقدمه  وم�سروفاتها، 
بال�سئون  اللجنتان املخت�ستان  ب�سهرين على الأقل. وبعد تقدمي امل�سروع جتتمع 
ملناق�سته مع احلكومة، وتقدم كل  املجل�سني يف اجتماع م�سرتك  املالية لكل من 
ويعر�ض  تتبعه،  الذي  املجل�ض  اإىل  منف�ساًل  تقريًرا  املناق�سات  انتهاء  بعد  جلنة 
ال�سورى  جمل�ض  اإىل  واإحالته  ملناق�سته  النواب  جمل�ض  على  القانون  م�سروع 
للنظر فيه وفق اأحكام الد�ستور، ويجوز اإدخال اأي تعديل على م�سروع قانون 

امليزانية بالتفاق مع احلكومة.
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ج(  تكون مناق�سة م�سروع قانون امليزانية على اأ�سا�ض التبويب الوارد فيها، ويجوز 
من  اإيراد  اأي  تخ�سي�ض  يجوز  ول  الأكرث،  على  ماليتني  ل�سنتني  امليزانية  اإعداد 

الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�سرف اإل بقانون.

مادة )115(: 
تقدم احلكومة اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب، برفقة م�سروع امليزانية ال�سنوية، بيانًا 
عن احلالة املالية والقت�سادية للدولة، وعن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية 

املعمول بها، وما لذلك كله من اآثار على م�سروع امليزانية اجلديدة.

مادة )120( البند )أ(: 
التعديل  املوافقة على  تتم  اأن  الد�ستور  اأحكام هذا  اأي حكم من  لتعديل  اأ( ي�سرتط 
وجمل�ض  ال�سورى  جمل�ض  من  كل  منهم  يتاألف  الذين  الأع�ساء  ثلثي  باأغلبية 
املادة )35  ا�ستثناء من حكم  التعديل، وذلك  امللك على  ق  ي�سِدّ النواب، واأن 
بنود ب، ج، د( من هذا الد�ستور. فاإذا مل يوافق اأي من املجل�سني على مبداأ 
ثلثي  بح�سور  الوطني  املجل�ض  يجتمع  تعديله،  املقرتح  الن�ض  على  اأو  التعديل 
اأع�سائه لبحث م�سروع التعديل، وي�سرتط لإقرار م�سروع التعديل موافقة ثلثي 

اأع�ساء املجل�ض.

املادة الثانية
ت�ساف فقرة جديدة اإىل املادة )46( من الد�ستور، ن�سها الآتي: 

مادة )46( فقرة جديدة: 
اليمني  اأداء  من  يوًما  ثالثني  خالل  احلكومة  برنامج  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ويقدم 
يقر  اإذا كان غائًبا. واإذا مل  له  اأول اجتماع  اأو يف  النواب،  اإىل جمل�ض  الد�ستورية 
املجل�ض هذا الربنامج خالل ثالثني يوًما باأغلبية اأع�سائه تقوم احلكومة باإعادة تقدميه 
تاريخ  اإجراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وع�سرين يوًما من  اإىل املجل�ض بعد 
رف�ض املجل�ض له، فاإذا اأ�سر جمل�ض النواب على رف�ض الربنامج للمرة الثانية خالل 
فرتة ل تتجاوز واحد وع�سرين يوًما باأغلبية ثلثي اأع�سائه قبل امللك ا�ستقالة الوزارة. 
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واإذا مل يقر املجل�ض برنامج الوزارة اجلديدة بذات الإجراءات واملدد ال�سابقة، كان 
للملك اأن يحل املجل�ض اأو يقبل ا�ستقالة الوزارة ويعني وزارة جديدة، ويجب على 
املن�سو�ض  املدد  خالل  رف�سه  اأو  احلكومة  برنامج  بقبول  قراًرا  ي�سدر  اأن  املجل�ض 
اإحدى هذه املدد دون �سدور قرار من املجل�ض عَدّ ذلك قبوًل  فاإذا م�ست  عليها، 

للربنامج.

املادة الثالثة
تن�سر هذه التعديالت الد�ستورية يف اجلريدة الر�سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن�سرها.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�صى اآل خليفة  
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مقدمة: 
تعديل  اق��رتاح  يف  امللك  حق  على   )35( امل��ادة  من  )اأ(  الفقرة  يف  الد�ستور  ن�ض 
الد�ستور، كما اأعطى هذا احلق خلم�سة ع�سر ع�سًوا من جمل�ض ال�سورى اأو من جمل�ض 
النواب، على اأن يت�سمن اقرتاح التعديل حتديد املواد املطلوب حذفها اأو اإ�سافتها اأو 
تغيري اأحكامها مع بيان املربرات الداعية لذلك. وي�سرتط لإقرار التعديل موافقة ثلثي 
اأع�ساء كل من جمل�سي ال�سورى والنواب وت�سديق امللك الذي يعترب ت�سديًقا حا�سًما 
و�سرًطا لزًما لإقراره ل ي�ستطيع املجل�ض الوطني جتاوزه. ولقد حظر البند )ج( من 
الثانية من الد�ستور والنظام امللكي ومبداأ احلكم  املادة )120( اقرتاح تعديل املادة 

الوراثي ونظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة املقررة يف الد�ستور.
الرغبة  واأمام  املرحلة،  هذه  يف  الدولة  بها  مرت  التي  ال�سيا�سية  للتطورات  ونتيجة 
من  مزيًدا  لها  يحقق  مبا  ال�سيا�سي  نظامها  وتطوير  ورقيها  تقدمها  حتقيق  يف  امللكية 
يف  العامل  اإليها  يتجه  التي  الدميقراطية  الأ�س�ض  مع  تتفق  التي  ال�سليمة  الدميقراطية 
الوقت احلا�سر، فقد متت الدعوة حلوار للتوافق الوطني لدرا�سة التطورات التي مير 
بها املجتمع واقرتاح املبادئ العامة التي ت�سجل اأ�سول تطوره من النواحي ال�سيا�سية 

والجتماعية والقت�سادية.
ولقد اأ�سفر حوار التوافق الوطني عن املرئيات التي يراها لتحقيق اأهدافه، واحتلت 
لتعديل  طرحت  التي  املرئيات  هذه  يف  متقدمة  اأولوية  الد�ستوري  الإ�سالح  ق�سية 
الد�ستور، انطالًقا من الد�ستور القائم الذي ي�سع اإطاًرا وا�سًحا لنظام �سيا�سي يقوم 
على الف�سل بني ال�سلطات، ويكفل حرية العتقاد والتعبري والنتخاب، ويرعى يف 
عناية كبرية حقوق الإن�سان، ويقوم على تعدد اجلمعيات ال�سيا�سية واحلق يف تكوين 
النقابات واجلمعيات، و�سمان حرية ال�سحافة والإعالم. وذلك كله يف اإطار ما ورد 
يف ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تت�سمن عدًدا من الثوابت الوطنية التي ل 
اأو تعديلها، بحيث يقت�سر التعديل على غري هذه الثوابت �سواء  يجوز امل�سا�ض بها 
تعلقت بال�سلطة التنفيذية اأو ال�سلطة الت�سريعية دون خمالفة اأو خروج على ما قرره 

امليثاق من �سوابط وا�سحة.
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وتخل�ض الثوابت الوطنية التي اأكد عليها امليثاق يف: تاأكيد ال�سفة العقدية التي و�سع 
باإرادة م�سرتكة من ال�سعب وامللك وهو ما  اإل  بها الد�ستور بحيث ل يجوز تعديله 
وفقا  الالزمة  التعديالت  اإجراء  اقرتاح  يف  الت�سريعية  وال�سلطة  للملك  احلق  يعطي 
النيابيني  املجل�سني  بنظام  الأخذ  يف  واأي�سا  الد�ستور.  عليها  ن�ض  التي  لالإجراءات 
بحيث ل يجوز اأن يت�سمن التعديل الأخذ بنظام املجل�ض الواحد، واإن جاز له - مبا ل 
يت�سمن خروًجا اأو خمالفة لل�سوابط الوا�سحة التي ت�سمنها امليثاق - اإعادة النظر يف 
�سالحيات جمل�ض النواب واإمكان زيادة اخت�سا�ساته الرقابية، واإعادة تنظيم العالقة 
بني ال�سلطة الت�سريعية مبجل�سيها وال�سلطة التنفيذية مبا يحقق مزيًدا من التوازن بينهما 
ويعظم دور جمل�ض النواب يف الرقابة وامل�ساءلة، والأخذ مبزيد من املظاهر الربملانية 

التي �سبق اأن دعمها الد�ستور القائم اإىل جوار املظاهر الرئا�سية التي ن�ض 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 
للد�ستور  التف�سريية  املذكرة  يف  ورد  ملا  معدًل  املعدلة  للمواد  واإي�ساحات  اأهداف 

القائم.
الفرع األول

األهداف التي قامت عليها التعديالت الدستورية
اأمام الرغبة امللكية يف حتقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا 
فلقد  الوطني،  التوافق  اإليه حوار  انتهى  ما  اإطار  الدميقراطية ويف  من  مزيًدا  يحقق 
طلب امللك وفقا لأحكام املادة )35/اأ( اإجراء تعديل على الد�ستور القائم. ومتثلت 

الأهداف التي قامت عليها هذه التعديالت فيما يلي:

أوًلا: زيادة مظاهر النظام الربملاين يف نظام احلكم:
وفقا ملا ورد يف الد�ستور القائم ومذكرته التف�سريية وما يتفق مع املبادئ التي ت�سمنها 
امليثاق فاإن النظام الذي تاأخذ به مملكة البحرين نظام خمتلط يقف و�سًطا بني النظامني 
الربملاين والرئا�سي، ترتكز امل�سروعية فيه على الإرادة ال�سيا�سية التي يتم التعبري عنها 
بالقرتاع العام من خالل النتخابات الربملانية وال�ستفتاءات التي يلجاأ اإليها امللك يف 
القوانني والق�سايا الهامة التي تت�سل مب�سالح البالد العليا، واأن التعديالت الد�ستورية 
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ل تهدف اإىل الأخذ بنظام برملاين مطلق، واإمنا اإىل الأخذ مبزيد من املظاهر الربملانية، 
وذلك يف اإطار ما ورد يف امليثاق حتت عنوان نظام احلكم من اأن »... )امللك( هو 
راأ�ض الدولة، وذاته م�سونة ل مت�ض، وهو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وهو رمز 
ا�ستقالل البالد، والركيزة الأ�سا�سية التي يرتكز عليها نظام احلكم يف دولة البحرين. 
وهو  )امللك(  اأمام  م�سئولون  وال��وزراء  وزرائه،  بوا�سطة  �سلطاته  )امللك(  ويبا�سر 
الذي يعني رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء، ويعفيهم من منا�سبهم، وفًقا ل�سلطاته 

املبينة يف الد�ستور«.
ويف هذا الإطار الذي ورد يف امليثاق، فاإن الد�ستور القائم قد جعل للملك مكانة 
هامة، حيث اأفرد له ف�سال كامال ن�ض فيه على هذه املكانة، فهو املمثل الأ�سمى للدولة، 
ورمز الوحدة الوطنية، وحامي الدين والوطن، ويتوىل حماية �سرعية نظام احلكم، 
و�سيادة الد�ستور والقانون، ورعاية حقوق وحريات الأفراد والهيئات، وهو رئي�ض 
ال�سلطة التنفيذية يبا�سر اخت�سا�ساته فيها اإما بنف�سه ب�سورة مبا�سرة عن طريق الأوامر 

امللكية اأو بوا�سطة وزرائه عن طريق املرا�سيم.
ولقد حر�ست هذه التعديالت التي متت على الد�ستور القائم على احلفاظ على هذه 
املكانة التي قررها امليثاق للملك، وعززت يف اإطارها املظاهر الربملانية لنظام احلكم.

مبا  والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  بني  العالقة  تنظيم  إعادة  ثانًيا: 
يحقق مزيًدا من التوازن بينهما: 

يف اإطار ما ا�ستقر عليه حوار التوافق الوطني، فقد حر�ست التعديالت الد�ستورية 
من  مزيًدا  يحقق  مبا  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  بني  العالقة  تنظيم  اإعادة  على 

التوازن بينهما.
ولقد ت�سمنت التعديالت التي وردت على الد�ستور يف هذا ال�ساأن: اإ�سافة �سمانات 
جديدة تطبق عند ا�ستخدام امللك حلقه يف حل جمل�ض النواب وتعيني اأع�ساء جمل�ض 
يختارها  التي  للحكومة  الثقة  منح  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  دور  وتعزيز  ال�سورى، 
امللك، واإ�سافة �سمانات جديدة لتحقيق م�ساركة جمل�ض النواب جمتمًعا عند مناق�سة 
ال�ستجوابات التي توجه اإىل الوزراء، وتفعيل دور جمل�ض النواب يف تقرير عدم 
اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء، وحتديد فرتة زمنية لإبداء احلكومة اأ�سباب 
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تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها جمل�ض النواب، ومنح جمل�ض النواب حق طلب 
الذي  املجل�ض  اإىل  القوانني  م�سروعات  لإحالة  زمنية  مدة  العامة، وحتديد  املناق�سة 
ورد منه القرتاح، وو�سع قواعد خا�سة لإعداد امليزانية من املجل�سني مبا ميكن من 
العمل بامليزانية اجلديدة يف بداية ال�سنة املالية ومبا ل ي�سمح باإ�سدار امليزانية لأكرث من 

�سنتني ماليتني. 

ثالًثا: إعادة تنظيم كل من جملسي الشورى والنواب مبا يعطي دوًرا أكرب 
جمللس النواب، ويحقق االختيار األمثل ألعضائهما: 

اإعادة  على  الهدف  هذا  لتحقيق  الد�ستور  على  اأجريت  التي  التعديالت  حر�ست 
تنظيم جمل�سي ال�سورى والنواب مبا يوؤدي اإىل انفراد جمل�ض النواب بالرقابة على 
واإحالة  الوطني  املجل�ض  رئا�سة  النواب  جمل�ض  لرئي�ض  ويعطي  التنفيذية،  ال�سلطة 
لتخاذ  احلكومة  اإىل  املجل�سني  من  عليها  املوافقة  متت  التي  القوانني  م�سروعات 
ال�سورى  جمل�سي  من  كل  لأع�ساء  الأمثل  الختيار  ويحقق  اإ�سدارها،  اإج��راءات 

والنواب.
ويعترب نظام املجل�سني من اأهم الثوابت التي اأقرها امليثاق بحيث ل يجوز للد�ستور 
ما  ل�سريح  خمالفا  ذلك  كان  واإل  الواحد،  املجل�ض  نظام  واإعادة  فيها  النظر  اإعادة 
ورد يف الف�سل اخلام�ض من امليثاق اخلا�ض باحلياة النيابية. واإذا كان امليثاق قد ن�ض 
�سراحة على �سرورة الأخذ بنظام املجل�سني على نحو يكون متالئًما مع التطورات 
املجل�سني  لهذين  القائم  الد�ستور  تنظيم  العامل، وجاء  الدميقراطية والد�ستورية يف 
من  مينع  ل  ذلك  فاإن  و�سعه،  وقت  �سائدة  كانت  التي  التطورات  هذه  مع  متوافًقا 
اإعادة النظر فيما و�سعه الد�ستور من تنظيم لهذين املجل�سني مبا يتفق مع ما طراأ من 
التي  ال�سوابط  اإطار  ويف  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  يف  تغري 
و�سعها امليثاق لتنظيمهما، واأهمها �سرورة اأن يكون عدد اأع�ساء كل من املجل�سني 
م�ساويًا لالآخر، واأن ي�سكل جمل�ض النواب عن طريق النتخاب احلر املبا�سر يف حني 

ي�سكل جمل�ض ال�سورى بالتعيني باأمر ملكي.
ولقد ا�سرتط الفكر الد�ستوري العاملي لقيام نظام املجل�سني اأن ي�سرتك املجل�سان يف 
اأو  واإقرارها  القوانني  م�سروعات  اقرتاح  من حيث حقهما يف  الأقل  على  الت�سريع 
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عدم اإقرارها، ولي�ض معنى ذلك �سرورة الت�ساوي املطلق بينهما يف الرقابة ال�سيا�سية. 
فاإن  ا�ست�ساري،  راأي  اإبداء  املجل�سني على جمرد  اأحد  اخت�سا�ض  اقت�سر  اإذا  ولكن 
نظام  �سورة  بدت  واإن  الواحد  النيابي  املجل�ض  بنظام  اأخ��ذ  قد  يكون  الد�ستور 

املجل�سني من الناحية ال�سكلية.
واتفاًقا مع ما انتهى اإليه حوار التوافق الوطني اجتهت هذه التعديالت الد�ستورية اإىل 
تعزيز الدور الرقابي ملجل�ض النواب مبا يوؤدي اإىل قيام املجل�ض بهذا الدور منفرًدا. 

بالغالبية  القائم هو الذي يخت�ض مبفرده  النواب يف ظل الد�ستور  فاإذا كان جمل�ض 
الثقة من  التنفيذية كال�ستجواب و�سحب  ال�سلطة  الرقابة على  العظمى من و�سائل 
الوزراء وت�سكيل جلان التحقيق، فاإن التعديالت الد�ستورية قد اجتهت اإىل انفراد هذا 
املجل�ض اأي�سا بحق تقرير عدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء، وحق توجيه 
النواب  احلكومة ملجل�ض  تقدمه  الذي  الربنامج  مناق�سة  الوزراء، وحق  اإىل  الأ�سئلة 
عقب اأدائها اليمني الد�ستورية واإقرار هذا الربنامج اأو عدم اإقراره، ويف حالة اإقراره 
للمناق�سة،  عام  مو�سوع  طرح  وحق  املجل�ض،  ثقة  على  حازت  قد  احلكومة  تكون 
وهو ما يتفق مع اجتاه بع�ض الد�ساتري العاملية التي تاأخذ بنظام املجل�سني حيث تخ�ض 

املجل�ض املنتخب مبمار�سة و�سائل الرقابة على ال�سلطة التنفيذية.
واإذا كان الد�ستور قد اأعطى لرئي�ض جمل�ض ال�سورى الخت�سا�ض باإحالة م�سروعات 
لتخاذ  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  اإىل  املجل�سني  من  عليها  املوافقة  يتم  التي  القوانني 
فاإن  الوطني،  املجل�ض  اجتماعات  رئا�سة  اأولوية  ُمنح  كما  اإ�سدارها،  اإج��راءات 
التعديالت الد�ستورية قد منحت رئي�ض جمل�ض النواب هذه الخت�سا�سات وهذه 
ال�سعبية، واأن ذلك ل  النواب هو الأكرث متثياًل لالإرادة  اأن جمل�ض  باعتبار  الأولوية 

يتعار�ض مع الأخذ بنظام املجل�سني الذي ن�ض عليه امليثاق.
واإ�سافة اإىل ال�سروط التي كان يجب اأن تتوافر يف اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب، 
بهذه  املواطنني  لتمتع  جديدين  �سرطني  على  ن�ست  قد  الد�ستورية  التعديالت  فاإن 
الرت�سح  يف  يرغب  من  اكت�ساب  على  �سنوات  ع�سر  مت�سي  اأن  فتطلبت  الع�سوية، 
ملجل�ض النواب اأو من يعني يف جمل�ض ال�سورى للجن�سية البحرينية، واأن يكون غري 
حامل جلن�سية دولة اأخرى، دون اأن ي�سري �سرط عدم ازدواج اجلن�سية على املواطن 
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العربية  اخلليج  لدول  التعاون  الأع�ساء مبجل�ض  الدول  اإحدى  بجن�سية  يتمتع  الذي 
ب�سرط اأن تكون جن�سيته البحرينية جن�سية اأ�سلية.

التعيني،  طريق  عن  ال�سورى  جمل�ض  اأع�ساء  اختيار  يتم  اأن  على  امليثاق  ن�ض  ولقد 
الد�ستور  اإليها امللك يف اختياره لهم. واإذا كان  اأنه مل يحدد طريقة معينة يلجاأ  اإل 
القائم قد جعل تعيني اأع�ساء جمل�ض ال�سورى من اخت�سا�سات امللك باأمر ملكي، فاإن 
التعديل الد�ستوري قد ن�ض على اأن ي�سدر امللك اأمًرا ملكًيا �سابًقا على اأمر التعيني 
التي حتكم عملية اختيار الأع�ساء، وهو  فيه الإجراءات وال�سوابط والطريقة  حتدد 
ما يحقق ال�سفافية الكاملة عند اختيار اأع�ساء جمل�ض ال�سورى وي�سمن متثياًل وا�سًعا 

لفئات املجتمع يف هذا املجل�ض.
الفرع الثاين

النصوص التي تضمنتها التعديالت الدستورية
يف اإطار ما انتهت اإليه الإرادة ال�سعبية يف حوار التوافق الوطني من مرئيات ب�ساأن 
التعديالت  ا�ستملت هذه  القائم، فقد  الد�ستور  اإدخالها على  ترى  التي  التعديالت 
على م�ساألتني اأ�سا�سيتني هما: اإعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية، 
واإعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�سورى والنواب. وتفرعت عن كل من هاتني امل�ساألتني 

اأحكام اأخرى تتفق معها وتكمل اإعمال املبادئ الواردة بها.

السلطتني  بني  العالقة  تنظيم  إلعادة  تعديلها  مت  التي  النصوص  أوًلا: 
التنفيذية والتشريعية:

متثلت التعديالت التي اأجريت على الد�ستور لتعزيز دور املجل�ض الوطني بجناحيه 
ال�سورى والنواب يف عالقته بال�سلطة التنفيذية يف املواد )42/ج و46 و52 و65 

و67/ب، ج، د و68 و88 و91/الفقرة الأوىل و92/اأ و109/ب، ج(.
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مادة )42( البند)ج(:
كان ن�ض هذه املادة يف الد�ستور يعطي امللك احلق يف حل جمل�ض النواب مبر�سوم 
جاء  ولقد  اأخ��رى.  مرة  الأ�سباب  لذات  املجل�ض  حل  ومينع  احلل  اأ�سباب  فيه  يبني 
تعديل هذه املادة لي�سيف �سمانات جديدة ملا كان موجوًدا بها من �سمانات، فبعد 
اأن كان حق احلل مق�سوًرا على ما يتفق فيه امللك مع رئي�ض جمل�ض الوزراء اأ�سبح ل 
يجوز اللجوء اإليه اإل بعد اأخذ راأي رئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جمل�ض النواب 
ورئي�ض املحكمة الد�ستورية باعتبارها احلامية ل�سالمة تطبيق الد�ستور وعدم اخلروج 
على اأحكامه، وهو ما يتفق مع الجتاهات الد�ستورية املعا�سرة. واإذا كان راأي هذه 
اجلهات غري ملزم للملك، اإل اأن تطّلب اللجوء اإليه يوؤدي اإىل اأن تكون ال�سورة اأمام 
امللك كاملة قبل اإ�سداره ملر�سوم احلل، ويعد تطبيًقا ملا يهدف اإليه مبداأ ال�سورى التي 
تفر�سه ال�سريعة الإ�سالمية باعتبارها م�سدًرا رئي�سًيا للت�سريع وفقا للمادة الثانية من 

الد�ستور.

مادة )46( فقرة جديدة، واملادة )88(: 
اإذا كان امللك هو �ساحب الخت�سا�ض يف اختيار احلكومة وفقا للبند )د( من املادة 
)33( من الد�ستور، فاإن ذلك م�ستمًدا مما ورد يف امليثاق حتت عنوان نظام احلكم 
ويعفيهم  وال��وزراء،  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  يعني  الذي  هو  )امللك(   ...« اأن  من 
عنه  ت�سفر  ملا  وفقا  ال��وزراء  تعيني  ب�سرورة  امللك  يلزم  مل  فامليثاق  منا�سبهم«.  من 
له  ترك  واإمنا  �سيا�سية،  جمعية  كل  اأو  تكتل  كل  مقاعد  عدد  من  الربملانية  النتخابات 
احلرية الكاملة يف اختيار من يراه لت�سكيل احلكومة مبا يحقق امل�سلحة العامة للمملكة.
ال�سلطة  ل��دور  تعزيز  من  الد�ستورية  التعديالت  ا�ستهدفته  ما  مع  ات�ساقا  اأن��ه  اإل 
احلق  النواب  ملجل�ض  تعطي  اإليها  ثانية  فقرة  باإ�سافة   )46( املادة  عدلت  الت�سريعية، 
يف اإقرار اأو عدم اإقرار الربنامج الذي تقدمه احلكومة اجلديدة التي يختارها امللك، 
اأداء الوزارة لليمني  باأن يقدم رئي�ض جمل�ض الوزراء خالل ثالثني يوما من  وذلك 
على  املجل�ض  يوافق  اإذا مل  بحيث  النواب،  اإىل جمل�ض  وزارته  برنامج  الد�ستورية 
هذا الربنامج تقوم احلكومة باإعادة تقدميه اإىل املجل�ض بعد اإدخال ما تراه من تعديالت 
عليه، فاإذا اأ�سر املجل�ض على رف�ض الربنامج قبل امللك ا�ستقالة الوزارة و�سكل وزارة 
جديدة تقوم بعر�ض برناجمها على املجل�ض، واإذا مل يوافق املجل�ض على برنامج هذه 

الوزارة كان للملك اأن يحل املجل�ض اأو يقبل ا�ستقالة الوزارة.
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ول مينع هذا التعديل من اأن يقرتح جمل�ض النواب - عند عر�ض برنامج الوزارة عليه 
- اأن يطلب بعد الت�ساور مع احلكومة اإدخال تعديل على الربنامج قبل الت�سويت على 

قبوله اأو رف�سه، �سواء كان ذلك بالن�سبة للحكومة الأوىل اأو الثانية.
واإذا قبل امللك ا�ستقالة الوزارة للمرة الثانية ومل يحل املجل�ض، فال ي�سقط ذلك حقه 

يف حل جمل�ض النواب اإذا تكرر رف�سه لربنامج الوزارة ملرات اأخرى.
قراره  النواب  جمل�ض  لإ�سدار  معينة  مدد  حتديد  على  املعدل  الن�ض  حر�ض  ولقد 
قرارا  املجل�ض  يتخذ  اأن  دون  املدد  هذه  م�ست  اإذا  بحيث  ال��وزارة،  برنامج  ب�ساأن 
�سريحا باملوافقة عليه اأو عدم املوافقة اعترب ذلك قبول له وبذلك تكون احلكومة قد 
حازت على ثقة املجل�ض. كما فرق الن�ض بني الأغلبية املطلوبة لرف�ض برنامج الوزارة 
فتطلب موافقة  يليها،  ما  اأو  الثانية  املرة  الربنامج يف  لهذا  الأوىل ورف�سها  املرة  يف 
الثاين  الربنامج  لرف�ض  اأع�سائه  الأول وثلثي  الربنامج  لرف�ض  املجل�ض  اأع�ساء  اأغلبية 

بالن�سبة لكل وزارة جديدة يتم ت�سكيلها. 
بذات  اجلديدة  ال���وزارة  برنامج  على  املجل�ض  يوافق  مل  »واإذا  بعبارة  ويق�سد 
الإجراءات واملدد ال�سابقة« التي وردت بالن�ض، اأن يتبع ب�ساأن عدم موافقة جمل�ض 
النواب على برنامج احلكومة الثانية وما بعدها من حكومات - اإذا راأى امللك قبول 
ا�ستقالة احلكومة مرات اأخرى - ذات الإجراءات التي اتبعت ب�ساأن احلكومة الأوىل، 
والتي تتمثل يف اإعادة احلكومة الثانية عر�ض برنامج الوزارة مرة اأخرى على املجل�ض 
اإذا رف�سه للمرة الأوىل وذلك قبل اتخاذ امللك قراره بحل جمل�ض النواب اأو قبول 
ا�ستقالة الوزارة، واأن يتم ذلك التزاًما بذات املدد التي حددها الن�ض لتخاذ املجل�ض 

قراره ب�ساأن الربنامج. 
واإذا كان ن�ض املادة )42/ج( قد تطلب حلل املجل�ض �سدور مر�سوم بعد اأخذ راأي 
فاإن  الد�ستورية،  املحكمة  ورئي�ض  النواب  جمل�ض  ورئي�ض  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض 
ذلك ل ينطبق على قيام امللك بحل املجل�ض نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة 
باأمر ملكي ولي�ض مبر�سوم، لأن الأمر  للمرة الثانية. فامللك هنا هو الذي ميلك احلل 
متعلق باحلكومة التي اختارها امللك، ولي�ض احلل ب�سبب خالف ن�ساأ بني حكومة كانت 
حتظى باإقرار املجل�ض لربناجمها ثم اختلفت معه بعد ذلك فيكون امللك حكما بينهما، 
املادة )46(  الثانية من  للفقرة  تطبيقا  املجل�ض  امللكي بحل  الأمر  يتطلب �سدور  ول 
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اأخذ راأي رئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جمل�ض النواب ورئي�ض املحكمة  امل�سافة 
الد�ستورية، واإمنا يخ�سع لتقدير �سخ�سي من امللك.

ولقد ا�ستتبع اإ�سافة الفقرة الثانية اإىل املادة )46( �سرورة تعديل املادة )88(، التي 
الوطني،  املجل�ض  اإىل  برناجمها  تقدم  اأن  ت�سكيلها  فور  الوزارة  على  توجب  كانت 
ب�سدده،  مالحظات  من  يراه  ما  اإب��داء  على  احلالة  هذه  يف  املجل�ض  دور  ويقت�سر 
فالفقرة  برناجمها.  الوزارة يف احلكم موافقة املجل�ض على  لبقاء  ت�سرتط  ولكنها مل 
قانونية على تقدم احلكومة اجلديدة بربناجمها ملجل�ض  اآثارا  الثانية امل�سافة قد رتبت 
الربنامج.  هذا  على  املجل�ض  يوافق  مل  اإذا  ال��وزارة  اإقالة  اإمكان  يف  تتمثل  النواب 
وبذلك اأ�سبح اإعمال املادة )88( متناق�سا وغري مت�سق مع الفقرة اجلديدة امل�سافة اإىل 
املادة )46(، مما يوجب التن�سيق بينهما لإمكان اإعمال كل منهما يف النطاق املحدد له.

ونتيجة لذلك عدلت املادة )88( لتجيز لرئي�ض جمل�ض الوزراء اإلقاء بيان اأمام جمل�ض 
النواب اأو اأمام جمل�ض ال�سورى اأو اإحدى جلانهما عن مو�سوع داخل يف اخت�سا�سه 
البيان  اإلقاء هذا  اأن  التعديل  الوزراء يف ذلك. ومقت�سى هذا  اأحد  يفو�ض  اأن  وله 
اأمر جوازي مرتوك لإرادة رئي�ض جمل�ض الوزراء وحده دون تقيد ب�سدور ت�سكيل 
جديد للحكومة اأو مبوعد معني اأو مبجل�ض من املجل�سني اأو جلنة من جلانهما، واأن دور 
املجل�ض اأو اللجنة التي يلقى اأمامها البيان مق�سور على مناق�سته واإبداء املالحظات 

التي �ستكون حتت ب�سر جمل�ض الوزراء لياأخذ منها ما يراه حمققا لل�سالح العام.

مادة )52(: 
اأع�ساء جمل�ض  لعدد  م�ساويًا  ال�سورى  اأع�ساء جمل�ض  عدد  يكون  اأن  امليثاق  تطلب 
النواب، وجعل اختيار جمل�ض النواب بالنتخاب واختيار جمل�ض ال�سورى بالتعيني، 
قانون  واكتفى  ملكي،  باأمر  ال�سورى  جمل�ض  اأع�ساء  تعيني   )52( امل��ادة  وجعلت 
اأدوا  اأو ممن  تتوافر فيهم اخلربة  اأن يكونوا ممن  با�سرتاط  ال�سورى والنواب  جمل�سي 
الكاملة  للملك احلرية  خدمات جليلة للوطن من بني فئات معينة حددها، مما يعطي 

يف اختيار الأ�سلح ممن يندرج حتت هذه الفئات دون اأي قيود على هذا الختيار.
ورغبة يف حتقيق ال�سفافية الكاملة عند اختيار اأع�ساء جمل�ض ال�سورى و�سمان التمثيل 
الوا�سع لأطياف املجتمع يف هذا املجل�ض، عدلت املادة )52( لتن�ض على �سرورة 
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و�سع قواعد عامة تنظم اإجراءات و�سوابط هذا الختيار وحتدد الطريقة التي �سيتم 
اللجوء اإليها، لتكون اأمام امللك قبل اأن ي�سدر اأمره بتعيني اأع�ساء املجل�ض. وتعترب 
اختيار  عند  التطبيق  ملزمة وواجبة  ملكي  باأمر  �ست�سدر  التي  املنظمة  القواعد  هذه 
�سدرت  التي  الأداة  بذات  والتغيري  للتعديل  قابلة  وهي  ال�سورى،  جمل�ض  اأع�ساء 
بها وهي الأمر امللكي، وي�سري ما يتم ب�ساأنها من تعديالت باأثر فوري على ما يتم من 

تعيينات بعد �سدورها.

مادة )65(: 
ن�ض الد�ستور يف املادة )65( على حق اأع�ساء جمل�ض النواب يف توجيه ا�ستجوابات 
اإىل اأي من الوزراء عن الأمور الداخلة يف اخت�سا�سه، وو�سعت هذه املادة �سروطا 
اإىل طرح  ال�ستجواب  يوؤدي  اأن  واأجازت  ملناق�سته،  ومواعيد  ال�ستجواب  لقبول 
مو�سوع الثقة بالوزير على جمل�ض النواب. ولقد خال هذا الن�ض من حتديد الطريقة 
التي يتم بها مناق�سة ال�ستجواب تاركا ذلك لالئحة الداخلية للمجل�ض كما هو ال�ساأن 
ال�سلطة  على  الرقابة  و�سائل  من  و�سيلة  ال�ستجواب  تقرر  التي  الد�ساتري  �سائر  يف 
التنفيذية. واإعمال لذلك ن�ست الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب على الطريقة التي 

تتم بها مناق�سة ال�ستجواب واإجراءات هذه املناق�سة.
ورغبة يف عدم اإطالة الن�ض الد�ستوري بتف�سيالت وجزئيات كثرية فقد مت حذف 
ال�سرط املو�سوعي الوارد يف الن�ض احلايل ب�ساأن عدم تعلق ال�ستجواب مب�سلحة 
بالن�ض  اكتفاء  باأحد موكليه،  اأو  الرابعة  الدرجة  باأقاربه حتى  اأو  بامل�ستجوب  خا�سة 
الثالثة  الفقرة  وب�سدد  للمجل�ض.  الداخلية  بالالئحة  اأخرى  �سروط  اإىل جانب  عليه 
ال�ستجواب  مناق�سة  تتم  اأن  على  �سراحة  لتن�ض  تعديلها  مت  فقد  احلايل  الن�ض  من 
يف املجل�ض ذاته �سواء عالنية اأو يف جل�سة �سرية وفًقا لالإجراءات املقررة لذلك يف 
اأع�سائه ولي�ض احلا�سرين فقط مناق�سة ال�ستجواب يف  اأغلبية  الالئحة، ما مل يقرر 
اللجنة املخت�سة مبو�سوع ال�ستجواب وذلك على �سبيل ال�ستثناء، اإ�سافة اإىل �سرط 
اأيام على الأقل من يوم تقدميه، ما مل يتم  اإل بعد ثمانية  عدم جواز اإجراء املناق�سة 
طلب تعجيل هذه املناق�سة من جانب الوزير امل�ستجوب نف�سه ولي�ض جمرد موافقته 

على طلب اأحد اأع�ساء املجل�ض ذلك.
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مادة )67( البنود )ب، ج، د(:
والت�سريعية،  التنفيذية  ال�سلطتني  بني  التوازن  من  مزيد  حتقيق  ا�ستهداف  مع  �سرًيا 
عدلت املادة )67( لتعطي دوًرا منفرًدا ملجل�ض النواب يف تقرير عدم اإمكان التعاون 
مع رئي�ض جمل�ض الوزراء، وتقلل من القيود التي كانت حتكم هذا التقرير وتوؤدي 

اإىل �سعوبة الو�سول اإليه.
فبعد اأن كان ي�سرتط يف طلب عدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء وفًقا 
اأ�سبح  ذلك،  النواب على  اأع�ساء جمل�ض  ثلثي  موافقة  املادة  من هذه  للبند )ب( 
احلق يف تقدمي الطلب لع�سرة من اأع�ساء املجل�ض، على اأن يكون القرار باملوافقة على 
عر�ض هذا الطلب على املجل�ض ملبا�سرة اإجراءاته لغالبية اأع�ساء املجل�ض اأي لواحد 
وع�سرين ع�سًوا من اأع�ساء املجل�ض، ثم يعر�ض الطلب على مكتب املجل�ض الذي 
عليه اأن يدرجه يف جدول اأعمال املجل�ض خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ 

تقدميه للنظر فيه.
يتطلب  الوزراء  التعاون مع رئي�ض جمل�ض  اإمكان  بعدم  قرار  اأن كان �سدور  وبعد 
ثلثي  باأغلبية  الوطني  للمجل�ض  اجتماع  يف  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  موافقة 
الأع�ساء، فاإن هذا القرار اأ�سبح وفًقا للبند )د( املعدل مق�سوًرا على موافقة جمل�ض 
النواب باأغلبية ثلثي اأع�سائه دون تدخل من جمل�ض ال�سورى يف هذا ال�ساأن ودون 
حاجة لنعقاد املجل�ض الوطني لإ�سدار قرار بعدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض 

الوزراء.
ويختلف اأثر قرار جمل�ض النواب بعدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء عن 
قراره بعدم الثقة باأحد الوزراء. فلقد اعتربت املادة )66( من الد�ستور الوزير معتزًل 
ا�ستقالته فوًرا  اأن يقدم  به، وتوجب عليه  الثقة  تاريخ �سدور قرار عدم  من�سبه من 
ا�ستيفاًء لل�سكل الد�ستوري، مما مقت�ساه اأن اأي ت�سرف ي�سدر من الوزير املذكور بعد 
�سدور قرار عدم الثقة به يعترب باطاًل وكاأن مل يكن، ول يطبق يف هذه احلالة حكم 
العاجل من �سئون  الوزير يف ت�سريف  با�ستمرار  القا�سي  الد�ستور  املادة )49( من 
اأن يعهد  اأو  اآخر بدل منه  اإىل حني تعيني خلفه، وهو ما يوجب تعيني وزير  من�سبه 
بوزارته اإىل وزير اآخر حلني تعيني الوزير اجلديد. اأما بالن�سبة لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
ا�ستقالة وزارته، فال  امللك  للمادة )67( ويقبل  التعاون معه وفقا  يتقرر عدم  الذي 
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يوجد ما مينع من تطبيق حكم املادة )49( يف �ساأنه بحيث ت�ستمر احلكومة يف ت�سريف 
العاجل من الأمور اإىل حني ت�سكيل احلكومة اجلديدة، حتى ل ين�ساأ فراغ وزاري.

تقرير عدم  النواب يف حالة  امللك حلقه يف حل جمل�ض  ا�ستخدام  ب�ساأن  يطبق  ول 
املعدلة  )42/ج(  املادة  عليه  ن�ست  ما  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  مع  التعاون  اإمكان 
من �سرورة اأن ي�سدر احلل مبر�سوم بعد اأخذ راأي رئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض 
جمل�ض النواب ورئي�ض املحكمة الد�ستورية، لأن امللك �سيكون يف هذه احلالة حكًما 
بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية مما يتطلب اأن يتم اإ�سدار قرار احلل باأمر ملكي، 
ولي�ض مبر�سوم يوقع عليه رئي�ض جمل�ض الوزراء باعتباره اأحد طريف اخلالف، ومن 
املادة  يف  الد�ستور  عليها  ن�ض  التي  ال�سمانات  لإعمال  احلالة  هذه  يف  جمال  ل  ثم 

)42/ج( منه ل�ستخدام امللك حقه يف حل جمل�ض النواب.

مادة )68(:
عدلت املادة )68( لتحقق �سمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات املكتوبة التي يبديها 
عام  مو�سوع  طرح  يف  النواب  جمل�ض  حق  ولتقرير  للحكومة،  النواب  جمل�ض 

للمناق�سة ل�ستي�ساح �سيا�سة احلكومة يف �ساأنه، وتبادل الراأي ب�سدده.
تنفيذ  يف  التعذر  اأ�سباب  كتابة  احلكومة  تبني  باأن  تكتفي   )68( امل��ادة  كانت  فلقد 
باإي�ساح  فيها  تلتزم  معينة  لها مدة  النواب، ومل حتدد  يبديها جمل�ض  التي  الرغبات 
هذه الأ�سباب، فجاء تعديل البند )اأ( من هذه املادة ليلزم احلكومة بالرد على جمل�ض 
النواب خالل �ستة اأ�سهر، وهو ما يوؤدي اإىل اأن تدر�ض احلكومة رغبات املجل�ض يف 
وقت معقول واأن تتخذ قرارها ب�ساأن اإمكان حتقيقها اأو تعذر هذا التحقيق، على اأن 
تبني احلكومة الأ�سباب يف حالة تعذر الأخذ بالرغبة. واإذا مل تلتزم احلكومة باملوعد 
املحدد للرد كان للمجل�ض اأن يلجاأ اإىل اإحدى و�سائل الرقابة التي خ�سه الد�ستور بها. 
كما اأن املادة )68( مل تكن تعطي ملجل�ض النواب حق طرح مو�سوع عام للمناق�سة، 
التي حتددها لئحته  لل�سوابط  للمجل�ض وفقا  البند )ب( مقررا هذا احلق  فاأ�سيف 
الداخلية. وحتى ل ي�سيع وقت املجل�ض يف مناق�سات ل تعود بالنفع على املجتمع، 
قرر هذا البند �سرورة عر�ض طلب املناق�سة على املجل�ض جمتمعا ليقرر مدى �سالحية 
املو�سوع املطروح للمناق�سة. اإما بطرح املو�سوع للمناق�سة، اأو با�ستبعاده من جدول 
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الأعمال، اأو باإحالة الطلب اإىل اللجنة املخت�سة لتقدمي تقرير عنه قبل اأخذ الراأي عليه، 
وكل ذلك وفًقا لالإجراءات التي �ستن�ض عليها الالئحة الداخلية للمجل�ض وخا�سة 

حتديد عدد من ي�سرتك يف املناق�سة.

مادة )91( الفقرة األوىل: 
ال�سورى  جمل�سي  اأع�ساء  من  ع�سو  لكل  احلق  منح  قد  القائم  الد�ستور  كان  اإذا 
والنواب يف توجيه اأ�سئلة اإىل الوزراء، فاإنه ل يوجد يف امليثاق ما مينع من اأن يت�سمن 
النواب  اأع�ساء جمل�ض  للوزراء على  الأ�سئلة  توجيه  بق�سر  يق�سي  تعديال  الد�ستور 
دون اأع�ساء جمل�ض ال�سورى، لذلك عدلت الفقرة الأوىل من املادة )91( لتعطي 

لأع�ساء جمل�ض النواب دون غريهم حق توجيه الأ�سئلة اإىل الوزراء.
ومن امل�سلم به اأن ال�سوؤال ل يجاوز معنى ال�ستفهام اإىل معنى التجريح اأو النقد واإل 
اأ�سبح ا�ستجوابا مما ن�ست عليه املادة )65( من الد�ستور، مما يوجب تطبيق �سروط 

هذه املادة.

مادة )92( البند )أ(: 
اأ( على اأن اقرتاحات تعديل الد�ستور املقدمة من  ن�ض الد�ستور يف املادة )92 بند 
اأي  اأع�ساء  اأو جمل�ض النواب وم�سروعات القوانني التي يقرتحها  جمل�ض ال�سورى 
منهما حتال اإىل احلكومة ل�سياغتها واإحالتها ملجل�ض النواب خالل الدورة الربملانية 
ذاتها اأو يف الدورة التي تليها. ول يوجد يف امليثاق مبادئ حتكم هذا املو�سوع اأو 
ت�سع �سوابط له، ولذلك عدلت هذه املادة لتكون مدة و�سع هذه القرتاحات يف 
اأ�سهر على الأكرث من  اأو م�سروع قانون خالل �ستة  �سيغة م�سروع تعديل للد�ستور 

تاريخ اإحالته �سواء بالن�سبة للقوانني اأو بالن�سبة لتعديل الد�ستور.
على  مالحظات  من  تراه  ما  اإرف��اق  يف  احلكومة  بحق  املعدل  الن�ض  هذا  يخل  ول 
م�سروع تعديل الد�ستور اأو م�سروع القانون املحال اإليها من اأحد املجل�سني، لتكون 
هذه املالحظات حتت ب�سر املجل�سني عند مناق�ستها للم�سروع لياأخذا بها اإذا وجدا 

حمال لذلك.
وتعترب املواعيد التي حددتها هذه املادة مواعيد تنظيمية ل يوؤثر عدم اللتزام بها على 

�سرعية التعديالت الد�ستورية اأو القوانني التي ت�سدر.
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مادة )109( البندان )ب، ج(: 
يف  وتعقيدات  دقة  من  ي�ساحبها  وما  خا�سة،  طبيعة  من  امليزانية  به  تتميز  ملا  نظًرا 
اإعدادها يف اإطار التقدم التكنولوجي واملعريف الذي ي�سهده الوقت احلا�سر، و�سريا 
مع الجتاهات الد�ستورية املعا�سرة، ن�ض الد�ستور يف املادة )109( على القواعد 
التي حتكم اإعدادها واإجراءات اإ�سدارها. ولقد ظهر خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية 
املجل�سني من  اإىل متكني  يوؤدي  تعديل  اإىل  يحتاج  املادة  ما ورد يف هذه  بع�ض  اأن 
الفعلي واحلقيقي  بال�سرتاك  ت�سمح لكل منهما  بطريقة جدية وفعالة  امليزانية  مناق�سة 
بامليزانية اجلديدة يف موعدها دون حاجة  العمل  الوقت متكن من  فيها، ويف ذات 
اإىل تطبيق البند )ه�( من هذه املادة الذي يق�سي با�ستمرار العمل بامليزانية ال�سابقة 
اإىل حني �سدور قانون امليزانية اجلديدة. كما مينع التعديل اإ�سدار امليزانية لأكرث من 

�سنتني ماليتني. 
وحتقيًقا لهذه الأهداف مت تعديل البندين )ب، ج( من املادة )109(، وت�سمن تعديل 
البند )ب( تقدمي احلكومة م�سروع امليزانية اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب يف ذات 
الوقت قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�سهرين على الأقل، بعد اأن كانت تقدم هذا امل�سروع 
اإىل جمل�ض النواب ملناق�سته واإحالته اإىل جمل�ض ال�سورى بعد النتهاء منه للنظر فيه، 
مما كان يقلل من دور جمل�ض ال�سورى يف املناق�سة اجلادة للم�سروع لق�سر املدة بني 

اإحالته اإليه وبني التاريخ املحدد لبدء ال�سنة املالية.
كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به امليزانيات املعا�سرة من دقة وتعقيدات حتتاج 
ت�سعها  التي  الإي�ساحات  اإط��ار  يف  مناق�ستها  يف  املجل�سني  من  وجهد  تعاون  اإىل 
احلكومة اأمام ب�سرهما. ولذلك تطلب هذا البند عر�ض م�سروع امليزانية بعد تقدميه 
من احلكومة على اللجنتني املخت�ستني بال�سئون املالية يف كل من املجل�سني يف اجتماع 
م�سرتك ملناق�سته مع احلكومة، وهو ما يعطي فر�سة اأكرب لإثراء املناق�سة والو�سول اإىل 
تاأخذه  الذي  الوقت  ويخت�سر  مالحظات،  من  امليزانية  ب�ساأن  يثار  ملا  اأف�سل  حلول 
هذه املناق�سة، 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 اآراء اأع�ساء اللجنتني، مل يتطلب الن�ض �سدور قرار م�سرتك منهما باملوافقة اأو 
اأن  اللجنتني  لكل من  واأتاح  عليهما،  املعرو�ض  امليزانية  م�سروع  املوافقة على  عدم 
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تتقدم بتقرير م�ستقل يو�سح راأيها اإىل املجل�ض الذي تتبعه، على اأن يناق�ض جمل�ض 
النواب امل�سروع اأوًل، وبعد اإ�سدار املجل�ض قراره يف هذا ال�ساأن يحيله اإىل جمل�ض 
امل�سرتك للجنتني -  الذي يكون على علم م�سبق مبا دار يف الجتماع  ال�سورى - 
للنظر فيه وفق اأحكام الد�ستور التي تنظم اإجراءات نظر م�سروعات القوانني. ولقد 
اأبقى الن�ض املعدل على مبداأ اإجازة اإدخال اأي تعديل على م�سروع امليزانية بالتفاق 

مع احلكومة. 
اأما البند )ج( من هذه املادة فقد ق�سى على كل ما كان يثار من تخوف من اأن تقوم 
احلكومة باإعداد امليزانية لأكرث من �سنتني ماليتني - وهو ما كان ي�سمح به الن�ض قبل 
التعديل - فا�ستخدم عبارة »ويجوز اإعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأكرث » بدًل 

من عبارة« ويجوز اإعداد امليزانية لأكرث من �سنة مالية«.

ثانًيا: النصوص التي مت تعديلها إلعادة تنظيم كل من جملسي الشورى 
والنواب: 

متثلت التعديالت التي اأجريت على الد�ستور لإعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�سورى 
الأف�سل  الختيار  وحتقيق  الرقابة،  يف  النواب  ملجل�ض  اأكرب  دور  منح  يف  والنواب 
لأع�ساء كل من جمل�سي ال�سورى والنواب، يف املواد )53، 57/اأ، 59، 83، 85، 

86، 102، 103، 115، 120/اأ(.

املادتان )53، 57/ أ(: 
جمل�سي  اأع�ساء  يف  توافرها  يجب  التي  ال�سروط  على   )57  ،53( املادتان  ن�ست 
ال�سورى والنواب، وورد يف املذكرة التف�سريية فيما يتعلق باملادة )57/اأ( اأن هذه 
املادة قد �سمحت لكل بحريني بالرت�سيح لع�سوية جمل�ض النواب، وكان الن�ض بذلك 
ي�سمح ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية مبمار�سة حق الرت�سيح لع�سوية جمل�ض النواب 
مبجرد جتن�سه. كما اأن ن�ض املادة )53( مل يرد فيه �سرط اجلن�سية املكت�سبة فيمن يعني 
يف جمل�ض ال�سورى، واأو�سحت املذكرة التف�سريية مفهوم هذه املادة باأنها ت�سمنت 
الن�ض على �سروط خا�سة بع�سو جمل�ض ال�سورى بالإ�سافة اإىل ال�سروط العامة التي 
منه  يفهم  ما  والنواب، وهو  ال�سورى  اأع�ساء جمل�سي  من  تتوافر يف كل  اأن  يجب 
اأنه يجوز تعيني اأي مواطن يتمتع بجن�سية البحرين �سواء كان اكت�سابه لهذه اجلن�سية 

ب�سفة اأ�سلية اأو عن طريق التجن�ض.
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ولقد مت تعديل هاتني املادتني مبا يوؤدي اإىل التفرقة بني املواطن الذي يتمتع باجلن�سية 
الأ�سلية واملواطن الذي اكت�سب اجلن�سية بالتجن�ض وفقا ملا يقرره قانون اجلن�سية من 
ال�سورى وع�سوية  لع�سوية جمل�ض  املادتني  من  كل  وا�سرتطت  منهما،  لكل  �سروط 
ع�سر  البحرينية  اجلن�سية  الع�سو  اكت�ساب  على  م�سى  قد  يكون  اأن  النواب  جمل�ض 

�سنوات.
اأمر  تعديلهما،  بعد  57/اأ(   ،53( املادتان  ت�سمنتها  التي  التفرقة  هذه  اأن  ويالحظ 
وارد يف الد�ساتري عامة يف �ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، ول يخل مبا تقرره مبادئ 
ملن  يجوز  ل  معينة  فرتة  حتديد  على  الد�ساتري  اأغلبية  جرت  فلقد  الإن�سان.  حقوق 
النيابية،  املجال�ض  يف  ال�سعب  متثيل  حق  فيها  ميار�ض  اأن  البحرينية  اجلن�سية  اكت�سب 
واعتربتها فرتة مترين على الولء للجن�سية اجلديدة، كما اأنها حتقق �سمانات للدولة 

اأثبتت التجارب العاملية �سرورتها.
اأما �سروط الناخب فلم تتعر�ض لها هاتان املادتان اأو غريهما من مواد الد�ستور، واإمنا 
يتوىل بيانها قانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، وبذلك يجوز لهذا القانون اأن ي�سمح 
ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية مبمار�سة حق النتخاب دون قيد زمني، باعتباره اأقل 

خطورة من حق الرت�سيح وع�سوية املجال�ض النيابية.
وحتقيًقا لذات الأهداف التي دعت اإىل التفرقة بني املواطن ب�سفة اأ�سلية واملواطن 
ع�سوية  اأو  النواب  ملجل�ض  بالرت�سيح  يت�سل  فيما  البحرينية  اجلن�سية  اكت�سب  الذي 
اأ�سافتا �سرًطا اآخر جديًدا اإىل ال�سروط  جمل�ض ال�سورى، فاإن املادتني )53،57/اأ( 
التي كانت موجودة فيما �سبق، وهو األ يكون الع�سو حاماًل جلن�سية اأخرى اإىل جوار 
اجلن�سية البحرينية، �سواء كان قد ح�سل على اإذن من ال�سلطات املخت�سة باجلمع بني 
اجلن�سيتني اأو مل يح�سل على هذا الإذن، وذلك لأن اجلمع بني جن�سيتني ي�ستت ولء 

ال�سخ�ض بينهما وي�سكك يف هذا الولء.
ومقت�سى هذا التعديل اأنه يجب على كل من يرغب يف التمتع بع�سوية اأحد املجل�سني 
ملجل�ض  للرت�سيح  التقدم  قبل  وذلك  يحملها،  التي  الأخرى  اجلن�سية  عن  يتنازل  اأن 

النواب اأو التعيني يف جمل�ض ال�سورى.
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ول ي�سري �سرط عدم ازدواج اجلن�سية على ال�سخ�ض الذي يحمل اجلن�سية البحرينية 
الأ�سلية ثم اكت�سب جن�سية اإحدى الدول الأع�ساء يف جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية لنتفاء احلكمة من تقريره يف هذه احلالة، وذلك اإميانًا بوحدة الهدف وامل�سري 

وامل�سلحة امل�سرتكة ل�سعوب دول جمل�ض التعاون.

مادة )59(:
تن�ض هذه املادة على اأنه يف حالة خلو حمل اأحد اأع�ساء جمل�ض النواب قبل نهاية 
اإذا وقع  اإل  اإعالن املجل�ض هذا اخللو،  تاريخ  مدته، ينتخب بدله خالل �سهرين من 
اخللو خالل الأ�سهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�سل الت�سريعي للمجل�ض فال يجرى 

انتخاب ع�سو بديل.
نف�سه  اأحد الأع�ساء، ثم عودته لرت�سيح  با�ستقالة  اأن يتحقق اخللو  وملواجهة احتمال 
الن�ض �سراحة على عدم جواز  تقرر  فقد  الت�سريعي،  الف�سل  اأخرى يف ذات  مرة 
تر�سيح نف�سه يف هذا الف�سل اأ�سوة بن�ض الفقرة )د( من املادة )57( من الد�ستور، 
والتي ل جتيز ملن اأ�سقطت ع�سويته ب�سبب فقد الثقة والعتبار اأو الإخالل بواجبات 
خالف  املجل�ض  يقرر  مامل  الت�سريعي  الف�سل  خالل  نف�سه  ير�سح  اأن  الع�سوية، 
ذلك، ومع مراعاة اأن ال�ستقالة تعد تعبرًيا عن اإرادة النائب امل�ستقيل، على خالف 
اإرادة املجل�ض، فاإنه ل يجوز  اإ�سقاط الع�سوية التي يعد فيها القرار تعبرًيا عن  حالة 
للمجل�ض اأن يتدخل بتعديل اإرادة النائب امل�ستقيل على نحو ما هو من�سو�ض عليه 

يف حالة اإ�سقاط الع�سوية.

املواد )83 و85 و86 و102(:
م�سروعات  اإحالة  يف  النواب  جمل�ض  لرئي�ض  الأولوية  لإعطاء  املواد  هذه  عدلت 
الإج��راءات  لتخاذ  احلكومة  اإىل  املجل�سني  من  عليها  املوافقة  متت  التي  القوانني 
املجل�ض  رئا�سة  يف  النواب  جمل�ض  لرئي�ض  الأولوية  واإعطاء  لإ�سدارها،  الالزمة 
والتي  اإليها،  الإ�سارة  ال�سابق  املعدلة  الأخرى  املواد  اإىل  بالإ�سافة  وذلك  الوطني. 
من  التنفيذية  ال�سلطة  اأعمال  على  ال�سيا�سية  الرقابة  اأ�ساليب  اإىل  اللجوء  جعلت 
اخت�سا�ض جمل�ض النواب منفرًدا )املواد 46 و67 البنود ب، ج، د و68/ب و91 

الفقرة الأوىل(.
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القانون  م�سروع  النواب  جمل�ض  رئي�ض  يحيل  اأن  على   )86  ،83( املادتان  فن�ست 
امللك  اإىل  لرفعه  الوزراء  رئي�ض جمل�ض  اإىل  املجل�سني  عليه من  املوافقة  الذي متت 
�سلطة رئي�ض جمل�ض  املادتني من  تعديل هاتني  قبل  الإحالة  اأن كانت  بعد  لإ�سداره، 
ون�ست  الأكرث.  على  اأ�سبوعني  تتجاوز  ل  مدة  خالل  ذلك  يتم  اأن  على  ال�سورى، 
املادة )85( املعدلة على اأنه اإذا اختلف املجل�سان حول م�سروع قانون مرتني، يجتمع 
اأن كان الن�ض  املجل�ض الوطني بحكم الد�ستور برئا�سة رئي�ض جمل�ض النواب، بعد 
قبل التعديل يجعل الرئا�سة لرئي�ض جمل�ض ال�سورى، ويتم الجتماع يف ذات دور 

النعقاد الذي وقع فيه اخلالف.
اجتماع  رئا�سة  النواب  رئي�ض جمل�ض  يتوىل  اأن  املادة )102( على  ن�ست  وكذلك 
الأول  النائب  ثم  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  ذلك  يتوىل  غيابه  وعند  الوطني  املجل�ض 
لرئي�ض جمل�ض النواب ثم النائب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�سورى. وغريت بذلك هذه 
انعقاده، ومن يحل  الوطني عند  يتوىل رئا�سة اجتماعات املجل�ض  املادة حتديد من 

حمله عند غيابه وفًقا للرتتيب الوارد يف الن�ض.

مادة )103(: 
اختلفت وجهات النظر حول تف�سري املادة )103( من الد�ستور فيما يتعلق بن�ساب 
اأنه »ل تعترب جل�سات  املادة على  اجتماع املجل�ض الوطني، حيث كانت تن�ض هذه 
حدة«،  على  املجل�سني  من  كل  اأع�ساء  اأغلبية  بح�سور  اإل  قانونية  الوطني  املجل�ض 
مما اأدى اإىل اأن يتطلب البع�ض ح�سور هذه الأغلبية واإل اعترب اجتماع املجل�ض غري 
التي  الد�ستور  املادة )80( من  القيا�ض على  اإىل  اآخر  �سحيح، يف حني ذهب راأي 
اأنه  تن�ض على  اإذ  النواب؛  ال�سورى وجمل�ض  حتدد ن�ساب اجتماع كل من جمل�ض 
» ي�سرتط ل�سحة اجتماع كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب ح�سور اأكرث من 
ن�سف اأع�سائه... واإذا مل يكتمل ن�ساب انعقاد املجل�ض مرتني متتاليتني اعترب اجتماع 

املجل�ض �سحيحا على األ يقل عدد احلا�سرين عن ربع اأع�ساء املجل�ض«.
ولقد اأخذت املادة )103( املعدلة بوجهة النظر التي اأعملت القيا�ض على املادة )80(، 
اجتماع  اعترب  متتاليتني  مرتني  املجل�ض  انعقاد  ن�ساب  يكتمل  مل  واإذا  اأنه«  وقررت 

املجل�ض �سحيحا على األ يقل عدد احلا�سرين من كل جمل�ض عن ربع اأع�سائه«.
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مادة )115(: 
ات�ساًقا مع ما قررته املادة )109 البندان ب، ج( من اإحالة م�سروع امليزانية اإىل جلنة 
م�سرتكة من اللجنتني املخت�ستني بال�سئون املالية يف كل من املجل�سني لدرا�سته قبل 
عر�سه على كل جمل�ض، عدلت املادة )115( مبا يوجب على احلكومة اأن تقدم بيانًا 
اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب عن احلالة املالية والقت�سادية للدولة، وعن التدابري 
م�سروع  على  اآثار  من  لذلك  وما  بها،  املعمول  امليزانية  اعتمادات  لتنفيذ  املتخذة 
امليزانية اجلديدة. وكانت هذه املادة قبل تعديلها جتعل تقدمي هذا البيان اإىل جمل�ض 
النواب فقط. ولقد جاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا البيان حتت ب�سر اللجنة 
امل�سرتكة من جلنتي جمل�سي ال�سورى والنواب عند بحثهما مل�سروع امليزانية اجلديدة، 
وهو ما ي�ساعد كل من اللجنتني على تقدمي تقريرها اإىل املجل�ض الذي تتبعه كل جلنة 

ب�سورة مكتملة.

مادة )120(: 
اأنه »ي�سرتط لتعديل اأي حكم من اأحكام  كانت هذه املادة تن�ض يف البند )اأ( على 
الد�ستور اأن تتم املوافقة على التعديل باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم كل 
من جمل�سي ال�سورى والنواب«. وعلى الرغم من عدم تطلب املادة العر�ض على 
املجل�ض الوطني عند اخلالف بني املجل�سني، فاإنه قد اأثري الت�ساوؤل عن مدى �سرورة 
عر�ض التعديالت الد�ستورية على جمل�ض ال�سورى اأو املجل�ض الوطني اإذا مل يوافق 
عليها جمل�ض النواب، وجاء تعديل هذه املادة لي�سع حكًما وا�سًحا يف هذا ال�ساأن.

وملا كانت املادة )120( قد تطلبت موافقة كل من جمل�سي ال�سورى والنواب على 
تعديل الد�ستور، فاإن مقت�سى ذلك اأن عدم موافقة اأحدهما تعني عدم اإمكان تعديله. 
املجل�ض  باأن يجتمع  التعديل  اإىل حتقيق غر�ض  يوؤدي  مبا  املادة  ولذلك عدلت هذه 
فيه  وقع  ال��ذي  النعقاد  دور  ذات  ويف  الد�ستور  بحكم  احلالة  هذه  يف  الوطني 
اخلالف، وذلك بح�سور ثلثي اأع�سائه دون حتديد اأية ن�سبة لأي من املجل�سني، على 

اأن يتم اإقرار م�سروع التعديل مبوافقة ثلثي اأع�ساء املجل�ض الوطني كذلك.
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تف�سري  يف  املرجع  التف�سريية  املذكرة  هذه  عليها  ن�ست  التي  الإي�ساحات  وتعترب 
الن�سو�ض املعّدلة وما ورد بها من اأحكام وتاأخذ ذات ال�سفة الإلزامية للد�ستور.

وتطبيًقا ملا ن�ست عليه املادة )125( من الد�ستور، تن�سر هذه التعديالت ومذكرتها 
التف�سريية يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل بها من تاريخ ن�سرها.
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قانون جملسي الشورى والنواب 

ني
س

جملل
ن ا

نو
قا



154

مرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002
بشأن جملسي الشورى والنواب 

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�ستور،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، وبناًء 
على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء، وبعد موافقة جمل�ض الوزراء على ذلك، ر�سمنا 

بالقانون الآتي: 
الباب األول

جملس الشورى

مادة )1( )1(
باأمر ملكي، وذلك وفًقا  اأربعني ع�سًوا يعينون ويعفون  يتاألف جمل�ض ال�سورى من 

لالإجراءات وال�سوابط والطريقة التي حتدد باأمر ملكي.

مادة )2(
اإعادة  ويجوز  له.  اجتماع  اأول  تاريخ  من  تبداأ  �سنوات  اأربع  ال�سورى  مدة جمل�ض 

تعيني من انتهت مدة ع�سويته. 

مادة )3( 
ي�سرتط  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�سرة  قانون  يف  املقررة  بالأحكام  الإخالل  عدم  مع 

فيمن يعني ع�سًوا يف جمل�ض ال�سورى: 

)1( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 
2002م ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.
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على  �سنوات  ع�سر  البحرينية  اجلن�سية  اكت�سب  من  على  مي�سي  واأن  بحرينًيا،  يكون  اأن 
الأع�ساء  الدول  اإحدى  جن�سية  يحمل  من  با�ستثناء  اأخ��رى،  جلن�سية  حامل  وغري  الأق��ل، 
اأ�سلية،  ب�سفة  البحرينية  جن�سيته  تكون  اأن  ب�سرط  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�ض 

ومتمتًعا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية. )2(
اأن يكون ا�سمه مدرج�ًا يف اأحد جداول النتخاب. اأ. 

األ تقل �سنه يوم التعيني عن خم�ض وثالثني �سنة كاملة.ب. 
اأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة اأو الذين اأدوا خدمات جليلة للوطن من بني الفئات ج. 

التالية:
اأفراد العائلة املالكة.. 4
الوزراء ال�سابقني. . 5
من �سغل منا�سب ال�سفراء والوزراء املفو�سني.. 6
اأع�ساء الهيئات الق�سائية ال�سابقني.. 7
كبار ال�سباط املتقاعدين.. 8
كبار موظفي الدولة ال�سابقني.. 9

كبار العلماء ورجال الأعمال واملهن املختلفة.. 10
اأع�ساء جمل�ض النواب ال�سابقني.. 11
احلائزون ثقة ال�سعب.. 12

مادة )4(
يعني امللك رئي�ض جمل�ض ال�سورى ملثل مدة املجل�ض، وينتخب املجل�ض نائبني لرئي�ض 

املجل�ض لكل دور انعقاد. 

)2( عدل البند )اأ( من املادة )3( وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون 
رقم )15( ل�سنة 2002 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 

اأغ�سط�ض 2012م.
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مادة )5(
ت�سقط الع�سوية عن ع�سو جمل�ض ال�سورى اإذا فقد اأحد �سروط الع�سوية، اأو فقد 

الثقة والعتبار، اأو اأخل بواجبات ع�سويته.
ويجب اأن ي�سدر قرار اإ�سقاط الع�سوية باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�ض، ويرفع القرار 

اإىل امللك لإقراره.

مادة )6(
يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى اأن يطلب اإعفاءه من ع�سوية املجل�ض 
تنتهي  ول  امللك.  اإىل  يرفعه  اأن  الرئي�ض  وعلى  املجل�ض،  رئي�ض  اإىل  يقدم  بالتما�ض 

الع�سوية اإل من تاريخ قبول امللك لهذا اللتما�ض. 

مادة )7(
اإذا خال حمل اأحد اأع�ساء جمل�ض ال�سورى لأي �سبب من الأ�سباب قبل انتهاء مدة 
ع�سويته، يعني باأمر ملكي من يحل حمله وذلك خالل �سهر من تاريخ اإعالن املجل�ض 

عن هذا اخللو.
وتكون مدة الع�سو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
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قانون اجمللسني

الباب الثاين
جملس النواب
الفصل األول

تكوين جملس النواب ومدته

مادة )8(
ال�سري  العام  بطريق النتخاب  ينتخبون  اأربعني ع�سًوا،  النواب من  يتاألف جمل�ض 
املبا�سر، وفق�ًا لالأحكام املن�سو�ض عليها يف املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 

ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية.

مادة )9(
يكون انتخاب اأع�ساء جمل�ض النواب طبق�ًا لنظام النتخاب الفردي.

مادة )10(
مدة جمل�ض النواب اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له، وجترى يف خالل 
ال�سهور الأربعة الأخرية من تلك املدة انتخابات املجل�ض اجلديد، مع مراعاة حكم 

املادة )64( من الد�ستور. ويجوز اإعادة انتخاب من انتهت مدة ع�سويته.
وللملك اأن ميد الف�سل الت�سريعي ملجل�ض النواب عند ال�سرورة باأمر ملكي مدة ل 

تزيد على �سنتني.
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الفصل الثاين
الرتشيح لعضوية جملس النواب

مادة )11(
ي�سرتط  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�سرة  قانون  يف  املقررة  بالأحكام  الإخالل  عدم  مع 

فيمن ير�سح نف�سه لع�سوية جمل�ض النواب: 
اأن يكون بحرينًيا، واأن مي�سي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�سر �سنوات على  اأ. 
الأقل وغري حامل جلن�سية اأخرى، با�ستثناء من يحمل جن�سية اإحدى الدول الأع�ساء 
مبجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ب�سرط اأن تكون جن�سيته البحرينية ب�سفة اأ�سلية، 

ومتمتًعا بكافة حقوقه املدنية ال�سيا�سية. )3(
اأن يكون ا�سمه مدرج�ًا يف جدول انتخاب الدائرة التي ير�سح نف�سه فيها.ب. 
األ يقل �سنه يوم النتخاب عن ثالثني �سنة كاملة.ج. 
اأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.د. 

بقرار  اأ�سقطت  قد  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  مبجل�ض  ع�سويته  تكون  األ  ه���. 
الإخالل  ب�سبب  اأو  العتبار  اأو  الثقة  فقد  ب�سبب  اإليه  ينتمي  الذي  املجل�ض  من 
بواجبات الع�سوية. ومع ذلك يجوز ملن اأ�سقطت ع�سويته الرت�سيح اإذا انق�سى 
الف�سل الت�سريعي الذي �سدر خالله قرار اإ�سقاط الع�سوية، اأو �سدر قرار من 
املجل�ض الذي كان ع�سًوا فيه باإلغاء الأثر املانع م�ن الرت�سيح املرتتب على اإ�سقاط 

الع�سوية بعد انق�ساء دور النعقاد الذي �سدر خالله قرار اإ�سقاط الع�سوية.
و. األ تكون ع�سويته مبجل�ض النواب قد زالت ب�سبب ال�ستقالة، وذلك خالل الف�سل 

الت�سريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته. )4(

)3( عدل البند )اأ( من املادة )11(، وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون 
رقم )15( ل�سنة 2002 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 

اأغ�سط�ض 2012م. 
)4( متت اإ�سافة البند )و( للمادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون 
رقم )15( ل�سنة 2002 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 

اأغ�سط�ض 2012م. 
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مادة )12(
كتابة  الرت�سيح  طلب  النواب  جمل�ض  لع�سوية  نف�سه  تر�سيح  يف  يرغب  من  يقدم 
على ال�ستمارة اخلا�سة بذلك اإىل جلنة الإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء والنتخاب 
املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابعة من املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، على اأن يُحدد يف هذا الطلب الدائرة التي ير�سح نف�سه 
فيها، ول يجوز اأن يت�سمن طلب الرت�سيح اأية عبارات اأو بيانات غري املحددة فيه واإل 

كان غري مقبول.
ويجب اأن يكون طلب الرت�سيح م�سحوب�ًا باإي�سال يفيد اإيداع خزانة وزارة العدل 
وتوؤول  دينار،  مائتا  مقداره   - للرد  قابل  غري   - نقدي�ًا  مبلغ�ًا  الإ�سالمية  وال�سئون 
ح�سيلة هذه املبالغ اإىل اأحد الأن�سطة الجتماعية التي تتولها وزارة العمل وال�سئون 
خا�ض،  �سجل  يف  وروده��ا  تواريخ  بح�سب  الرت�سيح  طلبات  وتقيد  الجتماعية. 

وت�ُعطى عنها اإي�سالت.

مادة )13(
يعر�ض يف مقر كل دائرة انتخابية ك�سف يت�سمن اأ�سماء مر�سحيها، وذلك ملدة الثالثة 

اأيام التالية لقفل باب الرت�سيح.
ولكل من تقدم للرت�سيح ومل يرد ا�سمه يف الك�سف املعد لذلك اأن يطلب من اللجنة 
على  العرتا�ض  اأو  املر�سحني،  �سمن  ا�سمه  اإدراج  ال�سابقة  املادة  يف  اإليها  امل�سار 

اإدراج ا�سم اأي من املر�سحني، وذلك خالل مدة عر�ض ذلك الك�سف.
تاريخ تقدميه،  اأيام من  اأو العرتا�ض خالل ثالثة  وت�سدر اللجنة قرارها يف الطلب 
ويعترب عدم اإ�سدار اللجنة لقرارها يف ذلك الأجل قراًرا �سمني�ًا بالرف�ض، ويكون 
ل�ساحب ال�ساأن حق الطعن يف قرار الرف�ض اأمام حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية يف 
الطعن خالل  املحكمة يف  تاريخ �سدوره، وتف�سل  اأيام من  ثالثة  يتجاوز  موعد ل 

�سبعة اأيام من تاريخ اإقامة الدعوى بحكم نهائي غري قابل للطعن.
وتعلن  النتخابية،  دائرته  مقر  يف  كل  املر�سحني  لأ�سماء  النهائية  الك�سوف  وتعر�ض 

هذه الأ�سماء يف اإحدى و�سائل الن�سر املحلية.
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مادة )14(
�سورة  على  احل�سول  يف  احلق  للمر�سحني  النهائية  الك�سوف  عر�ض  بعد  للمر�سح 

ر�سمية واحدة من جدول الناخبني يف الدائرة املر�سح فيها.

مادة )15(
للمر�سح اأن يتنازل عن الرت�سيح باإخطار اللجنة امل�سار اإليها يف املادة )12( من هذا 
القانون كتابة، وذلك قبل يوم النتخاب بع�سرة اأيام على الأقل، ويثبت التنازل اأمام 
ا�سمه يف ك�سف املر�سحني يف الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم النتخاب على باب 

مقر اللجان الفرعية يف الدائرة املر�سح فيها.
وتن�سر وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية اإعالن�ًا عن هذا التنازل يف اإحدى و�سائل 

الن�سر املحلية قبل املوعد املحدد لالنتخاب بثالثة اأيام على الأقل.

مادة )16(
اإذا مل يكن  اإجازة بدون راتب -  النواب  مينح كل موظف مر�سح لع�سوية جمل�ض 
الرت�سيح حتى  باب  لقفل  التايل  اليوم  من  ابتداًء   - الإج��ازات  من  كاٍف  ر�سيد  له 
من  اخت�سا�ض  اأي  ممار�سة  الفرتة  تلك  خالل  له  يجوز  ول  النتخاب،  عملية  انتهاء 

اخت�سا�سات الوظيفة العامة.

مادة )17(
ل يقبل طلب تر�سيح الوزراء ورجال الق�ساء والنيابة العامة لع�سوية جمل�ض النواب 

اإل اإذا ا�ستقالوا مقدم�ًا من منا�سبهم.

مادة )18(
ي�سري يف �ساأن منت�سبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�ض الوطني فيما 
يتعلق مببا�سرة حق الرت�سيح لع�سوية جمل�ض النواب ما تن�ض عليه القوانني والأنظمة 

والتعليمات اخلا�سة بخدمتهم يف هذا ال�ساأن. 
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مادة )19(
اإذا مل يتقدم للرت�سيح لع�سوية جمل�ض النواب يف دائرة انتخابية اإل العدد املحدد 
لها، اأو مل يبق اإل هذا العدد لأي �سبب كان، اأعلن وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية 

فوز هوؤلء املر�سحني بالع�سوية دون احلاجة اإىل اإجراء النتخاب يف الدائرة.

مادة )20( )5(
التي  ال�سحيحة  الأ�سوات  لعدد  املطلقة  بالأغلبية  النواب  جمل�ض  ع�سو  ينتخب 
اأعطيت يف النتخاب، فاإن مل تتحقق هذه الأغلبية لأحد املر�سحني يف الدائرة اأعيد 
النتخاب بني الإثنني احلا�سلني على اأكرب عدد من الأ�سوات، فاإن ت�ساوى مع ثانيهما 
احلالة  هذه  ويف  الثانية،  املرة  انتخاب  يف  معهما  ا�سرتك  الأ�سوات  عدد  يف  غريه 
يعترب فائًزا من ح�سل على اأكرب عدد من الأ�سوات، فاإن ت�ساوى اأكرث من واحد جترى 

القرعة فيما بينهم مبعرفة رئي�ض جلنة الإ�سراف على �سالمة النتخاب.
ويف جميع الأحوال يثبت رئي�ض اللجنة الفرعية يف حم�سر الفرز عدد ما ح�سل عليه 
اأ�سوات يف دائرته، ويوقع رئي�ض اللجنة واأمني ال�سر هذا املح�سر،  كل مر�سح من 
وتقفل �سناديق اأوراق القرتاع، وير�سل املح�سر والأوراق النتخابية اإىل رئي�ض جلنة 

الإ�سراف على �سالمة النتخاب الذي يتوىل الإعالن عن ا�سم املر�سح الفائز.

)5( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 
2002 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067/ 30 اأغ�سط�ض 2012م. 
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مادة )21(
الذي جرى يف  النتخاب  نتيجة  الطعن يف  النتخابية حق  الدائرة  مر�سح يف  لكل 
دائرته اأمام حمكمة التمييز خالل خم�سة ع�سر يوم�ًا من تاريخ اإعالن النتيجة العامة 

لالنتخاب.
فاإذا ثبت لهذه املحكمة - بعد الطالع على الأوراق و�سماع اأقوال كل من الطاعن 
اأبطلت جناح  الطعن  �سهادته - �سحة  ل�سماع  تراه حمال  انتخابه ومن  واملطعون يف 
الع�سو املطعون يف انتخابه، ويجوز للمحكمة يف هذه احلالة اأن تق�سي بفوز املر�سح 
تقت�سي  الطعن ومالب�ساته  اأ�سباب  تكن  اإذا مل  انتخابه، وذلك  لها �سحة  يتبني  الذي 

اإعادة النتخاب.
ول يحول تقدمي الطعن النتخابي بني الع�سو املطعون �سده وممار�سته ل�سالحياته يف 
جمل�ض النواب خالل الفرتة ال�سابقة على �سدور حكم املحكمة يف الطعن. ويكون 
اأثر احلكم ببطالن انتخاب الع�سو مق�سوًرا على امل�ستقبل دون اأن يرتد هذا الأثر اإىل 

ما قبل �سدور احلكم.
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الفصل الثالث
الدعاية االنتخابية

مادة )22( )6(
تكون الدعاية النتخابية حرة وفق اأحكام هذا القانون وي�سمح لأي مر�سح القيام بها 

ابتداًء من تاريخ قبول الرت�سيح وفق�ًا لل�سوابط الآتية: 
اأ.  يتعني على املر�سح عند ممار�سته الدعاية النتخابية التقيد مبا يلي: 

اللتزام باأحكام الد�ستور واحرتام �سيادة القانون.. 1
احرتام حرية الراأي والفكر لدى الغري.. 2
وعدم . 3 وا�ستقراره  الوطن  واأمن  الوطنية  الوحدة  على  باملحافظة  اللتزام 

القيام بكل ما يثري الفرقة اأو الطائفية بني املواطنني.
اللتزام بعدم اإجراء الدعاية النتخابية يف الوزارات والإدارات التابعة لها . 4

والأجهزة امللحقة بها والهيئات واملوؤ�س�سات العامة.
�سواًء . 5 املر�سحني  من  لغريه  النتخابية  الدعاية  يف  التعر�ض  بعدم  اللتزام 

ب�سورة �سخ�سية اأو بوا�سطة معاونيه يف حملته النتخابية.
العبادة  دور  النتخابية يف  اخلطب  واإلقاء  النتخابية  الجتماعات  تنظيم وعقد  مينع  ب. 
وال�سوارع  وامليادين  واخلا�سة  احلكومية  واملدار�ض  العلمية  واملعاهد  واجلامعات 
لها  التابعة  والإدارات  ال��وزارات  ت�سغلها  التي  الأبنية  يف  وكذلك  العامة،  والطرق 

والأجهزة امللحقة بها والهيئات واملوؤ�س�سات العامة.

اإعادة ترقيم بنود هذه املادة، وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2002  البند )ب(، مع  باإلغاء  )6( عدلت املادة 
بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة 

الر�سمية العدد رقم 2548 / 18 �سبتمرب 2002م. 
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مادة )23(
ذلك  يف  مبا  الإعالنات  بها  تعلق  خا�سة  اأماكن  املحافظة  نطاق  يف  بلدية  كل  حتدد  اأ. 
مت�ساوية  م�ساحات  الأماكن  هذه  كل  يف  وتخ�س�ض  النتخابية  والبيانات  املل�سقات 

للمر�سحني.
اأهدافهم ب.  املت�سمنة  والبيانات  املل�سقات  ذلك  يف  مبا  الإعالنات  ن�سر  للمر�سحني 

اأ�سماءهم  حتمل  اأن  على  لذلك  املخ�س�سة  الأماكن  يف  عملهم  ومناهج  وخططهم 
ال�سريحة وتعفى هذه الإعالنات والبيانات من الرتخي�ض والر�سوم.

انتخابي مبا يف ذلك املل�سقات وال�سور والر�سوم ج.  بيان  اأو  اإعالن  اإي  اإل�ساق  يحظر 
اإ�سدار  يف  احلق  البلدية  عام  وملدير  لذلك،  املخ�س�ض  املكان  غري  يف  والكتابات 
قرار باإزالة اأية خمالفة لهذا احلظر على نفقة من تتعلق بهم تلك املل�سقات وال�سور 

والر�سوم والكتابات من املر�سحني دون احلاجة اإىل اإنذارهم.
يحظر اإقامة املهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز القرتاع والفرز.د. 

والبيانات  والإعالنات  الجتماعات  يف  الر�سمي  الدولة  �سعار  ا�ستعمال  يجوز  ل  ه�. 
يف  ت�ستخدم  التي  والكتابات  الر�سوم  و  وال�سور  املل�سقات  ذلك  يف  مبا  النتخابية 
الدعاية النتخابية، كما مينع ا�ستعمال مكربات ال�سوت خارج القاعات وعلى و�سائل 

النقل.

مادة )24(
يحظر على موظفي احلكومة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وروؤ�ساء املجال�ض البلدية 

واأع�سائها القيام بالدعاية النتخابية ل�سالح اأي من املر�سحني يف اأماكن عملهم. 

مادة )25(
يحظر على اأي مر�سح اأن يقدم من خالل قيامه بالدعاية النتخابية هدايا اأو تربعات 
اأو م�ساعدات نقدية اأو عينية اأو غري ذلك من املنافع اأو يعد بتقدميها ل�سخ�ض طبيعي 
اأو اعتباري �سواء كان ب�سورة مبا�سرة اأو بوا�سطة الغري، كما يحظر على اأي �سخ�ض 

اأن يطلب مثل تلك الهدايا اأو التربعات اأو امل�ساعدات اأو الوعد بها من اأي مر�سح.
كما يحظر على املر�سح تلقي اأية اأموال للدعاية النتخابية من اأية جهة كانت.
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مادة )26(
على كافة و�سائل الإعالم مراعاة امل�ساواة يف التعامل الإعالمي بني جميع املر�سحني.

مادة )27(
لعملية  املحدد  املوعد  قبل  اململكة  اأنحاء  النتخابية يف  الدعاية  اأعمال  توقف جميع 

القرتاع باأربع وع�سرين �ساعة.
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الفصل الرابع
انتهاء العضوية وخلو احملل

مادة )28(
ت�سقط الع�سوية عن ع�سو جمل�ض النواب اإذا فقد اأحد �سروط الع�سوية، اأو اإذا فقد 
الثقة والعتبار اأو اأخل بواجبات الع�سوية، وتبطل الع�سوية اإذا تبني اأن الع�س�و كان 
فاقًدا ل�سروط الع�سوية عند النتخاب. ويجب اأن ي�سدر قرار اإ�سقاط الع�سوية اأو 
بطالنها باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�ض، ويكون الت�سويت يف هذه احلالة باملناداة على 

الأع�ساء باأ�سمائهم.

مادة )29(
رئي�ض  اإىل  يقدمه  بكتاب  ي�ستقيل  اأن  النواب  جمل�ض  اأع�ساء  من  ع�سو  لأي  يجوز 
بقبولها،  املجل�ض  قرار  �سدور  تاريخ  من  نهائية  ال�ستقالة  وتعترب  النواب،  جمل�ض 
اأن يعدل عن  تاريخ ذلك القبول. ويجوز للع�سو  النائب �ساغًرا من  وي�سبح مقعد 

ا�ستقالته قبل �سدور قرار املجل�ض.

مادة )30(
اإذا خال حمل اأحد اأع�ساء جمل�ض النواب قبل انتهاء مدة ع�سويته، لأي �سبب من 
الأ�سباب، يجرى انتخاب تكميلي لنتخاب من يحل حمله خالل �سهرين من تاريخ 

اإعالن املجل�ض هذا اخللو.
وتكون مدة الع�سو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.

واإذا وقع اخللو خالل الأ�سهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�سل الت�سريعي للمجل�ض 
فال يجرى انتخاب ع�سو بديل.
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الفصل اخلامس
عقوبات

مادة )31( )7(
اآخر  قانون  اأيِّ  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�ض  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  "مع عدم 
عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنة  على  تزيد  اأ�سهر ول  ثالثة  تقل عن  ل  ملدة  باحلب�ض  يُعاَقب 
اأيَّ  خالف  َمن  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  دينار  األف  جتاوز  ول  دينار  ثالثمائة 
حكم من الأحكام املن�سو�ض عليها يف املواَد )22(، )23(، )25(، )26(، )27(، 
من هذا القانون. ومع عدم الإخالل بامل�سوؤولية اجلنائية لل�سخ�ض الطبيعي، يُعاَقب 
رة للجرمية اذا اُرتُكبت  ال�سخ�ض العتباري اخلا�ض بغرامة تعادل �سعف الغرامة املقرَّ
اأية جرمية من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف املواد املُ�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة با�سمه 

اأو حل�سابه، اأو من اأحد ممثليه.
ويُعاَقب باحلب�ض مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني وبغرامة ل تقل عن 
باإحدى هاتني العقوبتني كل َمن  اأو  خم�سمائة دينار ول تزيد على ثالثة اآلف دينار 

خالف حكًما من الأحكام املنو�ض عليها يف املادة )24( من هذا القانون”.

مادة )32(
ل يجوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة.

مادة )33(
تنق�سي الدعوى اجلنائية ول ت�سمع الدعوى املدنية يف اجلرائم املن�سو�ض عليها يف 
اآخر  تاريخ  اأو من  النتخاب،  نتيجة  اإعالن  تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  القانون مب�سي  هذا 

اإجراء ق�سائي يف �ساأنها. 

)7( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )33( ل�سنة 2017م  بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002م 
ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية /العدد رقم 3329 /31 اأغ�سط�ض 2017م. 
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الباب الثالث
أحكام مشرتكة للمجلسني

مادة )34(
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ض ال�سورى وع�سوية جمل�ض النواب. كما ل يجوز 
اجلمع بني ع�سوية اأي من املجل�سني وع�سوية املجال�ض البلدية اأو تويل الوظائف العامة.

مادة )35(
يعترب من يعني يف جمل�ض ال�سورى اأو من ينتخب لع�سوية جمل�ض النواب متخلي�ًا عن 

ع�سويته الأخرى اأو وظيفته مبجرد توليه عمله يف املجل�ض.

مادة )36(
يعترب م�ستقيال من ع�سوية جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب الع�سو الذي يقبل وظيفة 
اأو عمال ل يجوز اجلمع بينه وبني ع�سوية اأحد املجل�سني. وي�سبح حمله �ساغًرا بقرار 
من املجل�ض املخت�ض، على اأنه بالن�سبة اإىل ع�سو جمل�ض ال�سورى ل يعترب املحل �ساغًرا 

اإل اإذا �سدر اأمر ملكي بذلك.

مادة )37(
اأن يعني يف  اأثناء مدة ع�سويته  النواب  اأو جمل�ض  ال�سورى  ل يجوز لع�سو جمل�ض 
جمل�ض اإدارة �سركة اأو اأن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة اأو املوؤ�س�سات العامة اإل 
يف الأحوال التي يبينها القانون. ول يجوز له خالل تلك املدة اأن ي�سرتي اأو ي�ستاأجر مال 
من اأموال الدولة اأو اأن يوؤجرها اأو يبيعها �سيئ�ًا من اأمواله اأو يقاي�سها عليه، ما مل يكن 
ذلك بطريق املزايدة اأو املناق�سة العلنيتني، اأو بالتطبيق لنظام ال�ستمالك للمنفعة العامة.

مادة )38(
ميتنع على كل من رئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جمل�ض النواب، مبجرد اختياره 

رئي�ًسا، مزاولة مهنة جتارية اأو غري جتارية.

مادة )39(
ل مينح اأع�ساء جمل�ض ال�سورى واأع�ساء جمل�ض النواب اأو�سمة اأثناء مدة ع�سويتهم.
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مادة )40(
يتقا�سى ع�سو جمل�ض ال�سورى وع�سو جمل�ض النواب مكافاأة �سهرية مقدارها األفا 

دينار. وت�ستحق املكافاأة اعتباًرا من تاريخ اكت�ساب الع�سوية.

مادة )41(
يتقا�سى كل من رئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جمل�ض النواب مكافاأة �سهرية تعادل 

راتب وزير. وت�ستحق املكافاأة من تاريخ اختياره رئي�س�ًا. 

مادة )42(
مكافاأة  النواب  رئي�ض جمل�ض  ونائبي  ال�سورى  رئي�ض جمل�ض  نائبي  من  يتقا�سى كل 
�سهرية مقدارها األفان وخم�سمائة دينار. وت�ستحق املكافاأة من تاريخ انتخابه نائب�ًا للرئي�ض.

مادة )42 مكرر( )8(
ي�سدر مبر�سوم لئحة موحدة مبخ�س�سات كل من رئي�سي جمل�سي ال�سورى والنواب، 
ونائبي كل من رئي�ض واأع�ساء املجل�سني تدرج اعتماداتها رقًما واحًدا �سمن ميزانية 
كل جمل�ض، وحتدد الالئحة م�سمى ومقدار هذه املخ�س�سات ونظام و�سروط ومواعيد 

�سرفها، وما يعترب من تلك املخ�س�سات جزًءا اأ�سا�سًيا من املكافاأة ال�سهرية.

مادة )43(
العتمادات  وتدرج  مبوازنته،  النواب  وجمل�ض  ال�سورى  جمل�ض  من  كل  ي�ستقل 
من  لكل  الداخلية  الالئحة  وتبني  الدولة.  ميزانية  يف  واح��ًدا  رقم�ًا  له  املخ�س�سة 
وطريقة  واإق��راره،  وبحثه  ال�سنوية  املجل�ض  موازنة  م�سروع  اإعداد  كيفية  املجل�سني 
ال�سنوي  اخلتامي  احل�ساب  اإع��داد  وكيفية  وتنظيمها،  املجل�ض  ح�سابات  اإع��داد 

واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد احلكومية.

مادة )44(
به،  العاملني  �سئون  تنظم  لئحة  النواب  وجمل�ض  ال�سورى  جمل�ض  من  كل  ي�سع 

)8( ا�سيفت املادة بالقانون رقم )31( ل�سنة 2009م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002م ب�ساأن 
جمل�سي ال�سورى والنواب. 
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وت�سري عليهم، فيما مل يرد فيه ن�ض خا�ض يف الالئحة، الأحكام املن�سو�ض عليها يف 
اأنظمة اخلدمة املدنية. واإىل اأن يتم و�سع الالئحة امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة، تطبق 

على العاملني بكل من املجل�سني الأحكام املن�سو�ض عليها يف اأنظمة اخلدمة املدنية.

مادة )45(
تقت�سر رقابة كل من جمل�سي ال�سورى والنواب، فيما يتعلق باأعمال اأع�ساء ال�سلطة 
ف�سل  اأول  يف  املجل�سني  انعقاد  تاريخ  بعد  منها  يتم  ما  على  وت�سرفاتهم،  التنفيذية 
ت�سريعي، ول يجوز لهما التعر�ض ملا مت من اأفعال اأو ت�سرفات �سابقة على هذا التاريخ.

مادة )46(
اأثناء فرتة حل جمل�ض النواب جميع الخت�سا�سات  يتوىل رئي�ض جمل�ض ال�سورى 

الإدارية واملالية املخولة ملكتب املجل�ض ورئي�سه. 

مادة )47(
يلغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.

مادة )48(
على رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل 

به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 
ملك مملكة البحرين  

حمد بن عي�صى اآل خليفة  

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�سدر يف ق�سر الرفاع: 
بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423ه�

املوافق 3 يوليو 2002م



171

الالئحة الداخلية جمللس الشورى

الالئحة الداخلية جمللس الشورى

ية
خل

دا
ة ال

ئح
لال

ا
رى

شو
س ال

جملل



172

مرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002
بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى )1(

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الطالع على الد�ستور،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002 ب�ساأن جمل�ض ال�سورى والنواب املعدل 
باملر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2002،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، 
وبناًء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء،
وبعد موافقة جمل�ض الوزراء على ذلك،

ر�سمنا بالقانون الآتي: 
الباب األول

أحكام عامة

مادة )1(
يبا�سر جمل�ض ال�سورى اخت�سا�ساته على الوجه املبني يف الد�ستور، وقانون جمل�سي 

ال�سورى والنواب، ووفًقا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )2(
يلتزم اأع�ساء املجل�ض فيما يجرونه من مناق�سات، وما يتخذونه من قرارات، باأحكام 

الد�ستور والقانون وهذه الالئحة. 

)1( اجلريدة الر�سمية - العدد 2554 - الأربعاء 30 اأكتوبر 2003م
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مادة )3( )2(
تبداأ مرا�سم الحتفال بانعقاد املجل�ض الوطني بتالوة اآيات من القراآن الكرمي. اأ. 

وفًقا ب.  والنواب(  )ال�سورى  مبجل�سيه  الوطني  للمجل�ض  العادي  النعقاد  دور  يفتتح 
ال�سامي،  اإىل اخلطاب  بال�ستماع  لأحكام املواد )71( و)73( و)74( من الد�ستور 

ثم يف�ض الجتماع عقب اإلقاء هذا اخلطاب.

مادة )4(
دور  يف  الأوىل  جل�سته  ال�سورى  جمل�ض  يعقد  ال�سامي،  للخطاب  ال�ستماع  بعد 

النعقاد الأول، برئا�سة رئي�سه يف جل�سة اإجراءات.

مادة )5(
يوؤدي كل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى، يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة اأعماله يف 

املجل�ض اأو جلانه اليمني التالية: 
ا للوطن وللملك، واأن اأحرتم الد�ستور وقوانني  ))اأق�سم بـاهلل العظيم اأن اأكون خمل�سً
الدولة، واأن اأذود عن حريات ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن اأوؤدي اأعمايل بالأمانة 

وال�سدق((.
ويبداأ باأداء هذه اليمني يف بداية الف�سل الت�سريعي رئي�ض املجل�ض.

مادة )6(
يبداأ جمل�ض ال�سورى اأول اجتماع له يف بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئي�ض. 

مادة )7(
الرد على  م�سروع  املجل�ض لإعداد  اأع�ساء  من  ال�سورى جلنة  يختار مكتب جمل�ض 
اخلطاب ال�سامي، ويعر�ض ت�سكيل هذه اللجنة على املجل�ض لإقراره. وتقوم اللجنة 
بدرا�سة اخلطاب ال�سامي واإعداد م�سروع للرد عليه يعر�ض على املجل�ض يف املوعد 

الذي يحدده، ويرفع الرد اإىل امللك بعد اإقراره.
)2( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 

الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.



174

مادة )8( )3( 
الربملانية  املوؤمترات  البحرين يف  مملكة  �سعبة  هما  النواب  ال�سورى وجمل�ض  جمل�ض 

الدولية.
جمل�ض  رئي�ض  برئا�سة  انعقاد  دور  كل  بدء  عند  ت�سكل  تنفيذية  جلنة  لل�سعبة  ويكون 
اأع�سائه  بني  من  منهم  اأربعة  جمل�ض  كل  يختار  اأع�ساء  ثمانية  وع�سوية  النواب 

بالنتخاب.
وتقدم الرت�سيحات كتابة يف كل جمل�ض اإىل رئي�سه خالل الفرتة التي يحددها، ويعلن 
الرئي�ض هذه الرت�سيحات، وجتري النتخابات بني املر�سحني بطريق القرتاع ال�سري 

حتت اإ�سراف جلنة ي�سكلها لهذا الغر�ض.
واإذا مل يتقدم للرت�سيح اأحد غري العدد املطلوب اأعلن انتخاب املر�سحني بالتزكية.

وت�سع اللجنة التنفيذية القواعد املنظمة ل�سري العمل يف ال�سعبة، ويخطر بها جميع 
اأع�ساء ال�سعبة.

)3( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م
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الباب الثاين
أجهزة اجمللس

مادة )9(
اأجهزة جمل�ض ال�سورى الرئي�سية هي: 

ج.رئي�ض املجل�ض.

د. مكتب املجل�ض.
ه�. جلان املجل�ض.

الفصل األول
رئيس اجمللس

مادة )10(
يعني امللك باأمر ملكي رئي�ض جمل�ض ال�سورى ملثل مدة املجل�ض.

مادة )11(
يف حالة خلو مكان رئي�ض املجل�ض لأي �سبب من الأ�سباب يعني امللك من يحل حمله 
خالل ثالثة اأ�سابيع من تاريخ اخللو اإذا كان املجل�ض يف دور النعقاد، وقبل اجتماع 

املجل�ض اإذا حدث اخللو اأثناء العطلة.

مادة )12(
رئي�ض املجل�ض هو الذي ميثله يف ات�ساله بالهيئات الأخرى، ويتحدث با�سمه، وي�سرف 
العامة  اأعماله، ويراقب مكتبه وجلانه، كما يتوىل الإ�سراف على الأمانة  على جميع 
للمجل�ض، ويراعي يف ذلك كله تطبيق اأحكام الد�ستور والقوانني وتنفيذ ن�سو�ض 
اأو  الأع�ساء  من  يرى  مبن  اأو  املكتب  بهيئة  ذلك  يف  ي�ستعني  اأن  وله  الالئحة.  هذه 

اإحدى اللجان.
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انتهاءها وي�سبطها، ويدير املناق�سات،  وهو الذي يفتتح اجلل�سات ويراأ�سها، ويعلن 
وياأذن يف الكالم، وبوا�سطته توجه الأ�سئلة، ويعلن نتائج القرتاع، وله الكالم يف 

اأي وقت اإذا راأى يف ذلك فائدة لنظام املناق�سة اأو لإي�ساحها.
وهو الذي يحدد مو�سوع البحث ويرد اإليه من خرج عنه من املتكلمني، وينبه اإىل 
ويطرح  غام�سة،  يراها  م�ساألة  ي�ستو�سح  اأو  يو�سح  اأن  وله  النظام،  على  املحافظة 
القرارات، وبوجه  املجل�ض من  ي�سدره  ما  الراأي عليها، ويعلن  املو�سوعات لأخذ 

عام ي�سرف على ح�سن �سري اأعمال املجل�ض.
ولرئي�ض املجل�ض اأن ي�سرتك يف املناق�سات، وعندئذ يتخلى عن رئا�سة اجلل�سة، ول 

يعود اإىل من�سة الرئا�سة حتى تنتهي املناق�سة التي ا�سرتك فيها.

مادة )13(
اأو  هام  مو�سوع  لبحث  لالنعقاد  املجل�ض  جلان  من  جلنة  اأية  دعوة  املجل�ض  لرئي�ض 

عاجل، ويراأ�ض جل�سات اللجان التي يح�سرها.
من  غريها  اأو  التنفيذية  وال�سلطة  املجل�ض  جلان  من  جلنة  اأية  بني  املخاطبات  وجترى 

اجلهات خارج املجل�ض عن طريق رئي�ض املجل�ض.

مادة )14(
اإذا غاب رئي�ض املجل�ض، توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول، ويف حالة غيابه يتوىل 
الرئا�سة النائب الثاين، ويف حالة غيابهما مع�ًا عن اإحدى اجلل�سات بعد افتتاحها، توىل 
رئا�سة اجلل�سة اأكرب الأع�ساء احلا�سرين �سن�ًّا. وتكون لرئي�ض اجلل�سة الخت�سا�سات 

املقررة يف هذه الالئحة لرئي�ض املجل�ض يف اإدارة اجلل�سة.
ولرئي�ض املجل�ض اأن يفو�ض اأحد نائبي الرئي�ض يف بع�ض اخت�سا�ساته.

الرئي�ض يف جميع  الثاين حمل  النائب  ثم  الأول  النائب  يحل  الأحوال  ويف جميع 
اخت�سا�ساته اإذا امتد غيابه اأكرث من ثالثة اأ�سابيع مت�سلة.
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الفصل الثاين
مكتب اجمللس

مادة )15( )4(
النوعية  اللجان  روؤ�ساء  اإليهم  وي�سم  ونائبيه،  الرئي�ض  من  املجل�ض  مكتب  يتكون 
الفقرة  من  و�ساد�ًسا  وخام�ًسا  ورابًعا  وثالًثا  وثانًيا  اأول  البنود  يف  عليها  املن�سو�ض 

الأوىل من املادة )21( من هذه الالئحة مبجرد انتخابهم. 

مادة )16(
يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاين لرئي�ض جمل�ض ال�سورى بالتتابع يف 
اأول جل�سة للمجل�ض يف بداية كل دور انعقاد، وذلك بالأغلبية املطلقة للحا�سرين، 
فاإن مل تتحقق هذه الأغلبية يف املرة الأوىل اأعيد النتخاب بني الثنني احلائزين لأكرث 
الأ�سوات، فاإن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�سوات ا�سرتك معهما يف انتخاب 
املرة الثانية، ويكون النتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية، فاإن ت�ساوى اأكرث من 
واحد يف احل�سول على هذه الأغلبية الن�سبية اأجرى املجل�ض الختيار بينهم بالقرعة.

يتقدم  مل  واإذا  يحددها،  التي  املدة  خالل  املجل�ض  رئي�ض  اإىل  الرت�سيحات  وتقدم 
ل�سغل من�سب النائب اإل مر�سح واحد، اأعلن رئي�ض املجل�ض فوزه بالتزكية.

املجل�ض  رئي�ض  ويعلن  علنية.  جل�سة  يف  وجترى  �سرية،  النتخاب  عملية  وتكون 
انتخاب النائب الأول لرئي�ض املجل�ض ثم النائب الثاين.

واإذا خال مكان اأيهما لأي �سبب من الأ�سباب يجرى انتخاب من يحل حمله بذات 
الطريقة، وذلك خالل اأ�سبوعني من تاريخ اخللو.

)4( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )4( ل�سنة 2013 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3096/ 21 مار�ض 2013م.
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مادة )17(
يخطر رئي�ض املجل�ض امللك بت�سكيل مكتب املجل�ض فور ا�ستكمال هذا الت�سكيل.

مادة )18(
يخت�ض مكتب املجل�ض بالأمور الآتية: 

و�سع جدول اأعمال جل�سات املجل�ض، مراعًيا اأولوية اإدراج م�سروعات القوانني  اأ. 
درا�ستها،  من  املخت�سة  اللجان  انتهت  التي  النواب  جمل�ض  رئي�ض  من  املحالة 
به  ويخطر  الأعمال  جدول  الرئي�ض  ويعلن  اجلارية.  الهامة  املو�سوعات  وكذلك 

الأع�ساء واحلكومة قبل انعقاد اجلل�سة بوقت كاف.
ل يف م�سابط اجلل�سات.ب.  الف�سل فيما يحيله اإليه املجل�ض من اعرتا�سات على ما �ُسجِّ
النظر يف م�سروع امليزانية ال�سنوية للمجل�ض، ويف م�سروع ح�سابه اخلتامي، بناًء ج. 

على اإحالة من الرئي�ض، وذلك قبل عر�سهما على املجل�ض لإقرارهما.
متابعة اأعمال جلان املجل�ض وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على و�سع القواعد د. 

املنظمة لإدارة اأعمالها والتن�سيق بني اأوجه ن�ساطها.
الرئي�ض،  تر�سيح  على  بناًء  وذلك  الداخل،  يف  املجل�ض  لتمثيل  يراه  من  اقرتاح  ه�. 

متهيًدا لعر�ض الأمر على املجل�ض للبت فيه.
بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عر�سها  تتقدم  التي  التقارير  درا�سة  و. 

على املجل�ض. 
على  بناًء  وذلك  النعقاد،  اأدوار  بني  فيما  الإدارية  املجل�ض  اخت�سا�سات  ممار�سة  ز. 

طلب من رئي�ض املجل�ض.
ا بحالت الأع�ساء الذين ل يقومون بواجباتهم اأو  درا�سة ما يعر�سه الرئي�ض خا�سً ح. 
على  املو�سوع  عر�ض  قبل  وذلك  الع�سوية،  كرامة  مع  يتفق  ل  م�سلًكا  ي�سلكون 

املجل�ض لتخاذ الإجراء املنا�سب.
بحث اأي اأمر اآخر يرى رئي�ض املجل�ض اأخذ راأيه يف �ساأنه. ط. 
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مادة )19( )5(
يجتمع مكتب املجل�ض بدعوة من رئي�سه، وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور اأغلبية 

اأع�سائه على اأن يكون من بينهم الرئي�ض اأو اأحد نائبيه.
اجلانب  رجح  الأ�سوات  ت�ساوت  فاإذا  احلا�سرين،  الأع�ساء  باأغلبية  قراراته  وت�سدر 

الذي منه الرئي�ض.
ول يجوز اأن يح�سر اجتماعات املكتب غري اأع�سائه، ويقوم من يختاره املكتب بعمل 
حما�سر لجتماعات هيئة املكتب يف الأمور الهامة التي يلزم عر�سها على املجل�ض 

اأو على اللجان املختلفة.
ويدعو الرئي�ض الوزير املخت�ض ب�سئون جمل�سي ال�سورى والنواب حل�سور اجتماعات 

املكتب، عند اإعداد جدول اأعمال املجل�ض.
ويجوز اأن يح�سر اأمني عام املجل�ض جل�سات مكتب املجل�ض بناًء على طلب رئي�ض 

املجل�ض، ويف هذه احلالة يتوىل كتابة حما�سر اجتماعات املكتب.

مادة )20(
يخت�ض اأمني عام املجل�ض بالإ�سراف على حترير م�سابط جل�سات املجل�ض وقيد اأ�سماء 
الأع�ساء الذين يطلبون الكلمة بح�سب ترتيب طلباتهم، وباإثبات التنبيهات باملحافظة 
على النظام وت�سجيل نتائج القرتاع، وغري ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئي�ض 

يف �ساأن اإدارة اجلل�سة.

)5( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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الفصل الثالث
جلان اجمللس

مادة )21( )6(
الآتية،  النوعية  اللجان  العادي  النعقاد  دور  بدء  من  الأول  الأ�سبوع  خالل  ت�سكل 

لدرا�سة الأعمال الداخلة يف اخت�سا�ض املجل�ض: 
وتخت�ض  اأع�ساء.  ثمانية  من  وت�سكل  والقانونية،  الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  اأول- 
ومعاونة  الد�ستور،  لأحكام  ومطابقتها  القوانني  م�سروعات  يف  بالنظر 
تخت�ض  كما  الت�سريعية،  الن�سو�ض  �سياغة  يف  الأخ��رى  وجلانه  املجل�ض 
ب�سئون الأع�ساء، وبحث حالت اإ�سقاط الع�سوية، والإذن برفع احل�سانة، 

وبكل الأمور التي ل تدخل يف اخت�سا�ض جلنة اأخرى.
جلنة ال�سئون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني، وت�سكل من �سبعة اأع�ساء.  ثانًيا - 
وتخت�ض بدرا�سة املوقف الدويل، وتطورات ال�سيا�سة الدولية، وال�سيا�سة 
تخت�ض  كما  الدولية.  واملعاهدات  والتفاقيات  البحرين،  ململكة  اخلارجية 
واأمن  اجلرمية،  ومكافحة  الداخلي،  بالأمن  املتعلقة  ال�سئون  كافة  بدرا�سة 

الدولة اخلارجي.
وتخت�ض  اأع�ساء.  ثمانية  من  وت�سكل  والقت�سادية،  املالية  ال�سئون  جلنة  ثالًثا - 
بدار�سة امل�سروعات الإن�سائية للتنمية القت�سادية والجتماعية التي تت�سمنها 
ميزانية الدولة، واخلطط القت�سادية واإبداء مالحظاتها حولها، كما تخت�ض 
وامل�سالح  الوزارات  باأعمال  املتعلقة  والقت�سادية  املالية  اجلوانب  بدار�سة 

املختلفة، وب�سفة خا�سة امليزانيات واحل�سابات اخلتامية للدولة.
باأمور التعليم بجميع  اأع�ساء. وتخت�ض  جلنة اخلدمات، وت�سكل من �سبعة  رابًعا - 
املتعلقة  واملو�سوعات  الأمية،  وحمو  املهني  والتدريب  ومراحله،  اأنواعه 

باخلدمات الجتماعية والثقافية وال�سحية والإعالم والأمور العمالية.

)6( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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بدرا�سة  وتخت�ض  اأع�ساء.  �سبعة  من  وت�سكل  والبيئة،  العامة  املرافق  جلنة  خام�ًسا - 
وال��زراع��ة  وامل��اء  والكهرباء  وال��ربي��د  بالإ�سكان  املتعلقة  املو�سوعات 

واملوا�سالت والطرق والبلديات والبيئة.
بدرا�سة  وتخت�ض  اأع�ساء،  �سبعة  من  وتُ�سكل  والطفل،  املراأة  �سئون  جلنة   - �ساد�ًسا 
مدى مالءمة الت�سريعات النافذة ذات ال�سلة باملراأة والطفل مع التفاقيات 
واقرتاحات  القوانني  م�سروعات  من  اإليها  يحال  ما  وكل  عليها،  امل�سادق 
الراأي  وتقدمي  والطفل،  باملراأة  ال�سلة  ذات  املو�سوعات  وجميع  القوانني 
املراأة والطفل، ومتابعة  ب�سئون  اللجان املخت�سة الأخرى ذات ال�سلة  اإىل 
العالقة  ذات  الربملانية  املوؤمترات  عن  ت�سدر  التي  والقرارات  التو�سيات 
باملراأة والطفل واملحالة من ال�سعبة الربملانية، ورفع تقاريرها اإىل املجل�ض)7(
وللمجل�ض اأن ي�سكل جلانًا اأخرى نوعية دائمة خالل امليعاد املن�سو�ض عليه 
يف الفقرة الأوىل اأو جلانًا موؤقتة وذلك كله وفًقا حلاجة العمل ويف حدود 
اخت�سا�ساته، على األ يزيد عدد اأع�ساء اأي منها على �سبعة، وله اأن ي�سع 
املوؤقتة  اللجنة  وتنتهي  �ساأنها،  يف  خا�سة  اأحكام  من  يراه  قد  ما  جلنة  لكل 

بانتهاء الغر�ض الذي �سكلت من اأجله.

مادة )22(
يحدده،  الذي  املوعد  ويف  العادي  النعقاد  دور  بداية  يف  املجل�ض  رئي�ض  يتلقى 

طلبات الأع�ساء لالن�سمام اإىل ع�سوية اللجان.
ويتوىل مكتب املجل�ض التن�سيق بني هذه الطلبات وفًقا للقواعد وال�سوابط التي يحددها.

)7( متت اإ�سافة البند )�ساد�ًسا( وفًقا للقانون رقم )4( ل�سنة 2013 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3096 / 21 مار�ض 2013م
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مادة )23( )8(
يجب اأن ي�سرتك الع�سو يف اإحدى جلان املجل�ض النوعية املن�سو�ض عليها يف البنود 
اأوًل وثانًيا وثالًثا ورابًعا وخام�ًسا من الفقرة الأوىل من املادة )21( من هذه الالئحة، 

وله اأن ي�سرتك يف اللجنة املن�سو�ض عليها يف البند �ساد�ًسا.
كما للع�سو اأن ي�سرتك يف جلنة دائمة واحدة اأخرى من تلك اللجان التي قد يُ�سكلها 

املجل�ض.

مادة )24(
املجل�ض،  على  عر�سها  قبل  اللجان  لع�سوية  الرت�سيح  قوائم  املجل�ض  مكتب  يعلن 
ولكل ع�سو اأن يقدم اقرتاحاته اأو اعرتا�ساته كتابة اإىل رئي�ض املجل�ض لعر�سها على 

املكتب للنظر فيها.
درا�سة  بعد  املكتب  اإليه  انتهى  ملا  طبًقا  املجل�ض  على  القوائم  الرئي�ض  ويعر�ض 
العرتا�سات والقرتاحات املقدمة من الأع�ساء، وتقت�سر املناق�سة يف املجل�ض على 
القواعد وال�سوابط التي التزمها مكتب املجل�ض يف هذا ال�ساأن، وتعترب هذه القوائم 

نافذة مبجرد اإقرار املجل�ض لها.

مادة )25(
تنتخب كل جلنة من بني اأع�سائها رئي�ًسا ونائًبا للرئي�ض، وذلك بالأغلبية الن�سبية لعدد 
اأع�سائها. فاإذا ت�ساوت الأ�سوات اأجري الختيار بينهم بالقرعة، ويتوىل اأمانة اللجنة 

اأحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئي�ض ونائب الرئي�ض.
�سن�ًّا وتقدم  اأع�سائها  اأكرب  بداية دور النعقاد  اللجنة لأول مرة يف  ويراأ�ض اجتماع 
الرئي�ض  ويعلن  املجل�ض،  مكتب  يحددها  التي  الفرتة  خالل  اإليه  كتابًة  الرت�سيحات 
هذه الرت�سيحات لأع�ساء اللجنة، وجترى النتخابات بني املر�سحني بطريق القرتاع 
ال�سري حتت اإ�سراف جلنة ي�سكلها مكتب املجل�ض من بني اأع�ساء اللجان غري املتقدمني 

للرت�سيح ملنا�سب مكاتب اللجان.

)8( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )4( ل�سنة 2013 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3096 / 21 مار�ض 2013م.
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واإذا مل يتقدم للرت�سيح اأحد غري العدد املطلوب اأعلن انتخاب املر�سحني بالتزكية. 
ويعلن رئي�ض املجل�ض نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها اإىل جمل�ض الوزراء.

مادة )26(
يراأ�ض نائب رئي�ض املجل�ض جل�سات اللجنة التي يح�سرها.

مادة )27(
ل تكون اجتماعات اللجنة �سحيحة اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائها، وت�سدر القرارات 

باأغلبية احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�ض.
يحددها،  مقبلة  جل�سة  اإىل  الجتماع  رئي�سها  اأجل  اللجنة  اأغلبية  تكتمل  مل  واإذا 
ال�ستعجال،  بطريق  مو�سوع  نظر  املجل�ض  فيها  يقرر  التي  احلالت  ففي  ذلك  ومع 
يجوز تاأجيل انعقاد اللجنة ملوعد اآخر يف ذات اليوم مع اإعادة اإخطار اأع�سائها بهذا 
اإليها بح�سور  املوعد. ويكون انعقاد اللجنة �سحيًحا يف اجلل�سة التي اأجل النعقاد 
ثلث اأع�سائها. فاإذا نق�ض عدد احلا�سرين عن ذلك وجب على رئي�ض اللجنة عر�ض 

الأمر على رئي�ض املجل�ض.
ويجوز للجنة اأن ت�ستعني يف اأعمالها بواحد اأو اأكرث من خرباء املجل�ض اأو موظفيه. ولها 
اأن تطلب - من خالل رئي�ض املجل�ض وعن طريق الوزير املخت�ض - ال�ستعانة بواحد 
اأو اأكرث من خرباء احلكومة اأو موظفيها، كما يجوز للجنة ال�ستعانة بخرباء م�ستقلني بعد 

موافقة رئي�ض املجل�ض، ول يجوز لأي من هوؤلء اأن ي�سرتك يف الت�سويت.

مادة )28(
تتوىل اللجان بحث ما يحال اإليها من م�سروعات القوانني اأو القرتاحات اأو املو�سوعات 
التي تدخل يف ن�ساط الوزارات. وعليها اأن جتمع كل البيانات واملعلومات التي تتعلق 
باملو�سوعات املحالة اإليها لتمكني املجل�ض من تكوين راأيه يف املو�سوع عند مناق�سته. 
ولها يف �سبيل ذلك اأن تطلب - من خالل رئي�ض املجل�ض وعن طريق الوزير املخت�ض - 
من الوزارات وامل�سالح واملوؤ�س�سات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لزمة 
لدرا�سة املو�سوع املحال اإليها. وعلى تلك اجلهات تقدمي ما يطلب منها قبل اأن ت�سع 

اللجنة تقريرها بوقٍت كاٍف.
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مادة )29(
تخطر جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية بجميع م�سروعات القوانني التي تقدم من 
اللجنة  تبلغ  اأن  وعليها  الأع�ساء،  من  تقدم  التي  بقوانني  القرتاحات  اأو  احلكومة 

املخت�سة مبالحظاتها يف املوعد الذي يحدده رئي�ض املجل�ض.

مـادة )30( )9(
اإذا ارتبط الأمر املعرو�ض باأكرث من جلنة حدد املجل�ض اللجنة التي تتوىل درا�سته اأو 

اأحالُه اإىل جلنة م�سرتكة ت�سم اأكرث من جلنة.
وللجان التي ت�سرتك يف بحث مو�سوع واحد اأن تعقد اجتماعات م�سرتكة بينها بعد 
اإخطار رئي�ض املجل�ض، ويف هذه احلالة تكون الرئا�سة لأكرب روؤ�ساء اللجان �سن�ًّا، اأو 
كل  اأع�ساء  اأغلبية  ح�سور  امل�سرتك  الجتماع  ل�سحة  ويجب  الرئي�ض،  نائبي  لأحد 
جلنة على حدة على الأقل. وت�سدر قرارات اللجنة امل�سرتكة مبوافقة اأغلبية الأع�ساء 

احلا�سرين.
وذلك كله مع مراعاة اأحكام املادة )27( من هذه الالئحة.

مـادة )31(
اإذا راأت اإحدى اللجان اأنها خمت�سة بنظر مو�سوع اأحيل اإىل جلنة اأخرى اأو اأنها غري 
املجل�ض  لعر�سه على  املجل�ض  لرئي�ض  اأبدت ذلك  اإليها،  املحال  باملو�سوع  خمت�سة 

لإ�سدار قرار ب�ساأنه.

مـادة )32(
حمل  ويحل  اللجنة،  اأمني  ذلك  يف  ويعاونه  اأعمالها،  اإدارة  جلنة  كل  رئي�ض  يتوىل 

الرئي�ض عند غيابه نائب رئي�ض اللجنة ثم اأكرب اأع�سائها احلا�سرين �سن�ًّا.

)9( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م. 
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مـادة )33(
ي�سع مكتب اللجنة جدول اأعمالها بناًء على اقرتاح رئي�سها. 

مـادة )34(
دعوتها  وجتب  املجل�ض،  رئي�ض  من  اأو  رئي�سها  من  دعوة  على  بناًء  اللجان  جتتمع 
انعقادها  موعد  قبل  اللجنة  دعوة  وتكون  اأع�سائها،  اأغلبية  ذلك  اإذا طلب  لالنعقاد 
باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل، ويخطر الأع�ساء والأمانة العامة للمجل�ض بجدول 

اأعمال اجتماع اللجنة.
اأعمال،  لديها من  ما  اللجان لإجناز  انعقاد  املجل�ض جلل�ساته، دون  تاأجيل  ول يحول 
ولرئي�ض املجل�ض اأن يدعو اللجان لالجتماع فيما بني اأدوار النعقاد اإذا اقت�سى الأمر 

ذلك، اأو بناًء على طلب احلكومة اأو رئي�ض اللجنة.

مـادة )35( )10(
اأ�سماء الأع�ساء  جل�سات اللجان غري علنية، ويحرر حم�سر لكل اجتماع تدون فيه 
رئي�ض  ويوقعه  القرارات،  ون�سو�ض  املناق�سات،  وملخ�ض  والغائبني،  احلا�سرين 
رئي�ض  مكتب  اللجان  اجتماعات  حما�سر  من  �سورة  وتودع  �سرها.  واأمني  اللجنة 

املجل�ض ومكتبي نائبي الرئي�ض.
ولكل ع�سو من اأع�ساء املجل�ض اأن يح�سر جل�سات اللجان ولو مل يكن ع�سًوا فيها 
ب�سرط موافقة اللجنة على ذلك، على األ يتدخل يف املناق�سة والت�سويت، ول يبدي 

اأية مالحظة اإل اإذا طلبت منه اللجنة ذلك. 
ويجوز لكل ع�سو اأن يبعث براأيه كتابة، يف مو�سوع حمال اإىل جلنة لي�ض هو ع�سًوا 
التي  اجلل�سة  ح�سور  يف  له  تاأذن  اأن  وللجنة  عليها،  لعر�سه  اللجنة  رئي�ض  اإىل  فيها 

تعينها ل�سرح وجهة نظره دون اأن ي�سرتك يف املناق�سة اأو الت�سويت.
ولكل ع�سو من اأع�ساء املجل�ض الطالع على حما�سر اللجان.

)10( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م
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مـادة )36(
للوزير املخت�ض اأن يح�سر جل�سات اللجان عند نظر مو�سوع يتعلق بوزارته، ويجوز 
اأو اأن  اأو اأكرث من كبار املوظفني املخت�سني اأو اخلرباء،  له اأن ي�سطحب معه واحًدا 
الت�سويت،  حق  ينيبه  اأو  ي�سطحبه  ملن  ول  للوزير  يكون  ول  منهم،  اأي�ّ�ًا  عنه  ينيب 

وت�ُثبت اآراوؤهم يف التقرير.
لبحث  املخت�ض  الوزير  املجل�ض ح�سور  رئي�ض  طريق  تطلب عن  اأن  للجنة  ويجوز 

الأمر املعرو�ض عليها، ويف هذه احلالة يجب اأن يح�سر الوزير اأو من ينيبه عنه.

مـادة )37(
اللجنة،  لأع�ساء  ثم  احلكومة  ملمثلي  اللجان  اجتماعات  يف  الكالم  اأولوية  تكون 

فلمقدمي القرتاحات املحالة اإليها.
وت�سري فيما يتعلق بنظام الكالم يف جل�سات اللجان القواعد املقررة لذلك يف �ساأن 
جل�سات املجل�ض، والتي ل تتعار�ض مع الأحكام املن�سو�ض عليها ب�ساأن اللجان يف 

هذه الالئحة.

مـادة )38(
تقدم اللجنة اإىل رئي�ض املجل�ض تقريًرا عن كل مو�سوع يحال اإليها تلخ�ض فيه عملها، 
وذلك خالل املدة التي يحددها، ما مل يقرر املجل�ض غري ذلك. واإذا تكرر تاأخري تقدمي 
التقرير يف املوعد املحدد له، عر�ض رئي�ض املجل�ض الأمر على املجل�ض يف اأول جل�سة 
تالية، وللمجل�ض اأن مينح اللجنة اأجال جديًدا اأو يحيل املو�سوع اإىل جلنة اأخرى اأو اأن 

يقرر البت يف املو�سوع مبا�سرة.
اإليها،  املحال  املو�سوع  يف  وراأيها  اإجراءاتها  بيان  اللجنة  تقرير  ي�سمل  اأن  ويجب 
قد  تكون  التي  اللجان  اأو  اللجنة  وراأي  راأيها،  يف  اإليها  ا�ستندت  التي  والأ�سباب 
اللجنة  اجتماعات  يف  اأبديت  التي  الأخرى  الآراء  وجممل  مبالحظاتها،  ا�ستاأن�ست 

ب�ساأن املو�سوع، وكذلك الآراء والقرتاحات املكتوبة التي اأخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة ن�سو�ض امل�سروعات اأو الت�سريعات حمل التقرير مع مذكراتها 

الإي�ساحية اإن وجدت.



187

الالئحة الداخلية جمللس الشورى

ويجوز لكل جلنة اأن تطلب من رئي�ض املجل�ض، عن طريق رئي�سها اأو مقرر املو�سوع 
رد التقرير اإليها ولو كان املجل�ض قد بداأ نظره اإذا جد ما ي�ستوجب هذا الطلب، ما 

مل يقرر املجل�ض غري ذلك.

مـادة )39(
اأع�سائها  اأحد  اإليها،  املحال  املو�سوع  مناق�سة  النتهاء من  اللجنة عند  يختار مكتب 
مقرًرا  املكتب  يختار  املجل�ض، كما  اأمام  فيه  راأيها  للمو�سوع، وليبني  مقرًرا  ليكون 
احتياطًيا يحل حمل املقرر الأ�سلي عند غيابه، فاإذا غاب عن جل�سة املجل�ض فلرئي�سه 
�سرح  يتوىل  اأن  اأع�سائها،  من  احلا�سرين  اأحد  من  اأو  اللجنة  رئي�ض  من  يطلب  اأن 

التقرير نيابة عنها.
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الفصل األول
اجتماع اجمللس

مـادة )40(
يتلى يف اأول جل�سة لدور النعقاد ال�سنوي الأمر امللكي بالدعوة وما قد يكون هناك 
اليمني  يوؤدي  ثم  ت�سكيلها،  تعديل  اأو  ال��وزارة  بت�سكيل  خا�سة  ومرا�سيم  اأوامر  من 

الد�ستورية اأع�ساء املجل�ض الذين مل ي�سبق لهم اأداوؤها.

مـادة )41(
مع مراعاة ما ورد ب�ساأنه ن�ض خا�ض ل يكون انعقاد املجل�ض �سحيًحا اإل بح�سور اأكرث 

من ن�سف اأع�سائه.
واإذا بداأ اجتماع املجل�ض �سحيًحا، ا�ستمر كذلك، ولو غادر بع�ض الأع�ساء احلا�سرين 

قاعة اجلل�سة.
وللمجل�ض يف هذه احلالة اأن ي�ستمر يف مناق�سة املو�سوعات املعرو�سة عليه بعد تنبيه 

رئي�ض املجل�ض الأع�ساء اإىل احل�سور لقاعة املجل�ض.

مـادة )42(
مع مراعاة ما ورد ب�ساأنه ن�ض خا�ض ت�سدر قرارات املجل�ض بالأغلبية املطلقة للحا�سرين، 

وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض املجل�ض اأو من يقوم مقامه.

مـادة )43(
رئي�ض  اأو  احلكومة  طلب  على  بناًء  �سرية  عقدها  ويجوز  علنية،  املجل�ض  جل�سات 
املجل�ض اأو ع�سرة من اأع�سائه على الأقل. ويف احلالة الأخرية، يقدم الطلب كتابًة 
اإىل مكتب املجل�ض، ويقرر املجل�ض يف جل�سة �سرية ما اإذا كانت املناق�سة يف املو�سوع 
املطروح اأمامه جترى يف جل�سة علنية اأم ل، وي�سدر هذا القرار بعد مناق�سة ي�سرتك 

فيها على الأكرث اثنان من موؤيدي ال�سرية واثنان من املعار�سني لها.
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مـادة )44(
بدخوله،  لهم  قاعته و�سرفاته ممن �سرح  تخلى  �سرية  املجل�ض يف جل�سة  انعقاد  عند 
ول يجوز اأن يح�سر اجلل�سة اأحد غري الأع�ساء اإل من ي�سرح لهم املجل�ض بذلك من 

موظفيه اأو موظفي احلكومة اأو خربائها.
يف  املجل�ض  راأي  الرئي�ض  اأخذ  �سرية،  جل�سة  يف  املجل�ض  انعقاد  �سبب  زال  واإذا 

اإنهائها، وعندئذ تعود اجلل�سة علنية.

مـادة )45(
للمجل�ض اأن يقرر تدوين م�سبطة اجلل�سة ال�سرية، ويتوىل حترير امل�سبطة يف اجلل�سة 
رئي�ض  مبعرفة  امل�سبطة  هذه  وحتفظ  لذلك،  املجل�ض  يختاره  من  اأو  العام  الأم��ني 
املجل�ض، ول يجوز لغري الأع�ساء اأو من �سمح لهم بح�سور اجلل�سة الطالع عليها، 
اإل باإذن من رئي�ض املجل�ض، وللمجل�ض اأن يقرر يف اأي وقت يف جل�سة �سرية ن�سر 

هذه امل�سبطة اأو بع�سها.

مـادة )46(
يعقد املجل�ض جل�سة عادية يوم الثنني من كل اأ�سبوع، ما مل يقرر غري ذلك، اأو مل 

تكن هناك اأعمال تقت�سي هذا الجتماع.

مـادة )47(
يدعو الرئي�ض املجل�ض لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمان واأربعني �ساعة 
والتقارير  واملذكرات  اجلل�سة  اأعمال  جدول  بالدعوة  يرفق  اأن  على  الأق��ل،  على 

وامل�سروعات اخلا�سة بها اإذا مل يكن قد �سبق توزيعها.
وللرئي�ض اأن يدعو املجل�ض لالجتماع قبل موعده العادي اإذا راأى �سرورة لذلك، 
وعليه اأن يدعوه اإذا طلبت ذلك احلكومة اأو ع�سرة من الأع�ساء على الأقل، ويحدد 
بامليعاد  امل�ستعجلة  الدعوة  هذه  تتقيد  ول  عر�سه،  املطلوب  املو�سوع  الدعوة  يف 

املن�سو�ض عليه يف الفقرة ال�سابقة.
ويجوز اأن توؤجل اجلل�سة اإىل يوم غري معني، فيكون الجتماع يف يوم الثنني التايل 

ما مل يحدد الرئي�ض موعًدا غريه.
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مـادة )48(
للح�سور  �سجل  �ساعة  بن�سف  اجلل�سة  افتتاح  قبل  الأع�ساء  ت�سرف  حتت  يو�سع 
يوقعون فيه عند ح�سورهم، كما يو�سع �سجل اآخر يوقعون فيه عقب انتهاء اجلل�سة، 

وذلك طبًقا للنظام الذي ي�سدر به قرار من مكتب املجل�ض.

مـادة )49(
يفتتح الرئي�ض جل�سات املجل�ض بح�سور اأكرث من ن�سف اأع�سائه، فاإذا تبني عند حلول 
اجلل�سة  افتتاح  الرئي�ض  اأخر  يكتمل  مل  القانوين  الن�ساب  هذا  اأن  الجتماع  موعد 
ن�سف �ساعة. فاإذا مل يكتمل الن�ساب توؤجل اجلل�سة اإىل موعد لحق حمدد. واإذا مل 
يكتمل ن�ساب انعقاد املجل�ض خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�ض �سحيًحا، 

على األ يقل عدد احلا�سرين عن ربع اأع�ساء املجل�ض.

مـادة )50(
بعد افتتاح اجلل�سة تتلى اأ�سماء املعتذرين من الأع�ساء والغائبني عن اجلل�سة املا�سية 
دون اإذن اإخطار، ثم يوؤخذ راأي املجل�ض يف الت�سديق على ما مت اإعداده من م�سابط 
اجلل�سات ال�سابقة. ولكل ع�سو ح�سر اجلل�سة اأن يطلب ت�سحيح ما اأثبت خطاأ على 
ل�سانه عند الت�سديق على م�سبطتها، ومتى �سدر قرار املجل�ض بقبول الت�سحيح يثبت 
ول  ال�سابقة.  امل�سبطة  مبقت�ساه  وت�سحح  فيها،  �سدر  التي  اجلل�سة  م�سبطة  ذلك يف 
يجوز اإجراء اأي ت�سحيح يف م�سبطة مت الت�سديق عليها، اإل باإذن من املجل�ض. ويبلغ 
الرئي�ض املجل�ض بعد ذلك مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة 
يف جدول الأعمال. ولكل ع�سو حق التعليق على مو�سوع الأوراق والر�سائل مرة 
واحدة ب�سرط األ تتعدى مدة كالم الع�سو خم�ض دقائق ول جتاوز مدة التعليق كلها 
ن�سف �ساعة، وذلك مع مراعاة حكم املادة )55( من هذه الالئحة. وللمجل�ض اأن 
يتجاوز احلدود الزمنية امل�سار اإليها. ويبداأ املجل�ض بعد ذلك يف نظر امل�سائل الواردة 

يف جدول الأعمال.
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مـادة )51( )11(
اإل لالأمور امل�ستعجلة،  املناق�سة يف مو�سوع غري وارد يف جدول الأعمال  ل جتوز 
وحتت بند ما ي�ستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناًء على طلب احلكومة اأو الرئي�ض اأو 
طلب كتابي مقدم من ثالثة اأع�ساء على الأقل. وي�سرتط يف جميع الأحوال موافقة 
املثار  املو�سوع  النظر يف  تاأجيل  اأن يطلب  الطلب، وللوزير املخت�ض  املجل�ض على 

لأول مرة ولو كانت مناق�سته قد بداأت.
وي�سدر قرار املجل�ض يف هذه الطلبات دون مناق�سة، ومع ذلك يجوز للرئي�ض اأن 
ياأذن بالكالم لواحد من موؤيدي الطلب وواحد من معار�سيه ملدة ل تزيد على خم�ض 

دقائق لكل منهما، وذلك قبل اإ�سدار املجل�ض قراره.

مـادة )52(
ل يجوز لأحد اأن يتكلم يف اجلل�سة اإل بعد اأن يطلب الكلمة وياأذن له الرئي�ض بذلك. 
ول يجوز للرئي�ض اأن يرف�ض الإذن بالكالم اإل ل�سبب تقت�سيه اأحكام هذه الالئحة، 
وعند اخلالف على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�ض لإ�سدار قرار فيه دون مناق�سة. 
ول يجوز اأن يدون يف م�سبطة اجلل�سة، اأو ين�سر باأي طريق من طرق الن�سر، الكالم 
الذي يجرى على خالف حكم هذه املادة. وفيما عدا طلب ا�ستعجال اإنهاء التقارير 
املتعلقة مببا�سرتها ملهمتها،  الإجراءات  اأو  املجل�ض  اإىل جلان  املحالة  املو�سوعات  يف 
اإل  اللجان  اإحدى  اإىل  املجل�ض  اأحاله  اأن  �سبق  مو�سوع  يف  الكالم  طلب  يقبل  ل 
بعد تقدمي تقريرها، واإدراجه بجدول اأعمال املجل�ض، ما مل يقرر املجل�ض غري ذلك 

لأ�سباب جدية.

مـادة )53(
يجوز لكل ع�سو اأن يقدم كتابة اإىل رئي�ض املجل�ض طلب ا�ستي�ساح يف اأي مو�سوع 
يود الع�سو ال�ستف�سار عنه يف �سئون املجل�ض، ويجوز لرئي�ض املجل�ض اأن يرد على 
ينظر املجل�ض يف  ثم  مناق�سة،  اأية  فيه  اأن جترى  باإيجاز، دون  ال�ستف�سار يف اجلل�سة 

باقي امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.

)11( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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مـادة )54(
يعد الأمني العام قائمة باأ�سماء من يطلبون الكالم بح�سب ترتيب طلباتهم، ول يتقيد 
الوزراء واملقررون بهذا الرتتيب، اإذ يكون لهم احلق دائًما يف اأن يتكلموا كلما طلبوا 

ذلك، وللوزراء اأن ي�ستعينوا بكبار املوظفني اأو من ينيبونهم عنهم.

مـادة )55(
يعطي الرئي�ض الكالم اأول لالأع�ساء املقيدة اأ�سماوؤهم يف اأمانة املجل�ض قبل اجلل�سة، 
ثم لالأع�ساء الذين يطلبون الكالم اأثناء اجلل�سة، وذلك كله ح�سب ترتيب الطلبات. 
ويكون طلب القيد يف اأمانة املجل�ض كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل مو�سوع 

على حدة، اإذا كان طلب القيد قبل انعقاد اجلل�سة.
املوؤيدون  الكالم  يتناوب  اأن  الإمكان  بقدر  الرئي�ض  يراعي  الآراء  ت�سعب  وعند 
الفقرة  بحكم  الإخالل  عدم  ومع  للمناق�سة.  املعرو�سة  للمو�سوعات  واملعار�سون 
ال�سابقة يجوز لكل من طلب الكالم التنازل عن دوره لغريه، وعندئذ يحل املتنازل 

له حمله يف الدور.

مـادة )56(
طلبوا  كلما  احلكومة  وممثلي  وال��وزراء  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الكلمة  دائًما  تعطى 

الكالم من رئي�ض املجل�ض، وذلك بعد انتهاء املتكلم الأ�سلي من كلمته.
املناق�سة يف املو�سوعات ال�سادرة عن جلانهم،  اللجان واملقررين، خالل  ولروؤ�ساء 

احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�ض املجل�ض ذلك. 

مادة )57(
املو�سوع  يف  يتحدث  اأن  للع�سو  يجوز  ل  خا�ض،  ن�ض  ب�ساأنه  ورد  ما  مراعاة  مع 
الواحد يف اجلل�سة ذاتها اأكرث من مرتني اأو اأن يجاوز حديثه يف املرة الأوىل خم�ض 

ع�سرة دقيقة ويف الثانية ع�سر دقائق، اإل اإذا اأجاز املجل�ض غري ذلك.
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مادة )58(
ياأذن الرئي�ض دائًما بالكالم يف الأحوال الآتية: 

توجيه النظر اإىل خمالفة املناق�سة اجلارية لأحكام الد�ستور اأو قانون جمل�سي ال�سورى  اأ. 
�سلب  يف  للتحدث  و�سيلة  ذلك  اتخاذ  دون  الالئحة،  هذه  اأحكام  اأو  والنواب 

املو�سوع.
ت�سحيح واقعة معينة مدعى بها اأو الرد على قول فيه جتريح ل�سخ�ض طالب الكالم.ب. 
طلب اإرجاء النظر يف املو�سوع املطروح للبحث ل�سرورة البت اأول يف مو�سوع ج. 

اآخر مرتبط به.
طلب اإقفال باب املناق�سة.د. 

عليها  ويرتتب  الأ�سلي،  املو�سوع  على  اأولوية  املذكور،  برتتيبها  الطلبات  ولهذه 
وقف املناق�سة فيه حتى ي�سدر قرار املجل�ض يف هذا ال�ساأن.

ول يجوز لطالب الكالم التكلم يف طلبه قبل اأن يتم املتكلم الأ�سلي اأقواله، اإل اإذا 
اأذن له الرئي�ض بذلك، وكان مبنى طلب الكالم اأحد الأ�سباب املبينة يف البند )اأ( من 

هذه املادة.

مادة )59(
اإذا تبني بعد الإذن بالكالم للع�سو اأنه قد تكلم باملخالفة لأي حكم من اأحكام املادة 
ال�سابقة، كان لرئي�ض املجل�ض �سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجل�ض بناًء على اقرتاح 
املو�سوع  يف  الكالم  من  حرمانه  اأو  ذلك،  تكرار  عدم  اإىل  تنبيهه  يقرر  اأن  رئي�سه، 

املعرو�ض حتى نهاية اجلل�سة.

مادة )60(
للمجل�ض بناًء على اقرتاح رئي�سه اأو احلكومة اأو اللجنة املخت�سة اأو بناًء على طلب 
كتابي موقع من خم�سة اأع�ساء على الأقل، اأن يحدد وقًتا لالنتهاء من مناق�سة اأحد 

املو�سوعات، واأخذ الراأي فيه.
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مادة )61(
للمجل�ض بناًء على اقرتاح رئي�سه اأو احلكومة اأو اللجنة املخت�سة اأو بناًء على طلب 
اأحد املو�سوعات،  املناق�سة يف  اأع�ساء على الأقل، قفل باب  كتابي موقع من ثالثة 
املوؤيدين  من  لثنني  بالكالم  الإذن  �سبق  قد  يكون  اأن  املناق�سة  باب  لقفل  وي�سرتط 
واثنني من املعار�سني على الأقل، ويوؤذن دائًما لع�سو واحد بالكالم عقب املتكلم 

عن احلكومة.

مـادة )62(
يتكلم من يوؤذن لهم وقوًفا من اأماكنهم، اأو من على املنرب اإذا �سمح لهم رئي�ض املجل�ض 
مناق�سة  اأثناء  يتكلم  من  كل  وكذلك  املنرب،  على  من  دائًما  املقرر  ويتكلم  بذلك. 
التي يدعو فيها رئي�ض  برنامج احلكومة ويف الأحوال الأخرى  اأو  ال�سامي،  اخلطاب 

املجل�ض املتكلم للكالم من على املنرب.
ول يجوز للمتكلم اأن يوجه كالمه لغري الرئي�ض اأو املجل�ض.

مـادة )63(
وهيبة  كرامة  على  املحافظة  مع  نظره،  ووجهة  راأيه  عن  التعبري  املتكلم  على  يجب 

املوؤ�س�سات الد�ستورية بالدولة، وكرامة املجل�ض ورئي�سه واأع�سائه.
يخرج  اأن  له  يجوز  ول  غريه،  اأق��وال  ول  اأقواله  يكرر  األ  املتكلم  على  يجب  كما 
على املو�سوع املطروح للبحث، ول اأن ياأتي ب�سفة عامة اأمًرا خمال بالنظام والوقار 
الواجبني للجل�سة. وكذلك ل يجوز الكالم يف الأمور ال�سخ�سية لأحد، ما مل يكن 

ذلك موؤيًدا بحكم ق�سائي نهائي.

مـادة )64(
ل يجوز لأحد غري رئي�ض املجل�ض مقاطعة املتكلم، ول اإبداء اأي مالحظة اإليه.

وللرئي�ض وحده احلق يف اأن ينبه املتكلم يف اأية حلظة اأثناء كالمه اإىل خمالفته لأحكام 
املادة ال�سابقة، اأو غريها من اأحكام هذه الالئحة، اأو اإىل اأن راأيه قد و�سح و�سوًحا 
كافًيا، واأنه ل حمل ل�سرت�ساله يف الكالم. فاإذا مل ميتثل فله اأن يلفت نظره مرة اأخرى 
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مع اإثبات ذلك يف امل�سبطة. فاإن اأ�سر الع�سو على موقفه عر�ض الأمر على املجل�ض 
للبت فيه مبراعاة حكم املادة )67( من هذه الالئحة. 

مـادة )65(
اأو  الالئحة  هذه  يف  املتقدمة  الأحكام  من  حكم  مبخالفة  بالنظام  املتكلم  اأخل  اإذا 
للبالد،  العليا  بامل�سلحة  اإ�سرار  فيها  اأو  اأقوال غري لئقة  اأبدى  اأو  اأخرى،  باأية طريقة 
وجه  اأو  النظامية،  الهيئات  اأو  احلكومة  اأع�ساء  اأو  زمالئه  باأحد  نية  ب�سوء  عّر�ض  اأو 
اإىل اأحد اأولئك اإهانة اأو عبارة مثرية اأو تهديًدا اأو خرج باأي وجه من الوجوه عن 
مقت�سيات اللياقة، ناداه الرئي�ض با�سمه ونبهه اإىل املحافظة على النظام، اأو منعه من 

ال�ستمرار يف الكالم.

مـادة )66(
اإذا لفت الرئي�ض نظر املتكلم طبًقا لأحكام املادتني ال�سابقتني ثم عاد يف ذات اجلل�سة 
اإىل اخلروج على نظام الكالم، فللرئي�ض اأن يعر�ض على املجل�ض منعه من الكالم يف 
ذات املو�سوع اأو حتى انتهاء اجلل�سة، وي�سدر قرار املجل�ض يف ذلك دون مناق�سة.

مـادة )67(
اأثناء  بالنظام  اأخل  الذي  الع�سو  قبل  يتخذ  اأن  رئي�سه  اقرتاح  على  بناًء  للمجل�ض 

اجلل�سة، اأو مل ميتثل لقرار املجل�ض مبنعه من الكالم، اأحد اجلزاءات الآتية: 
املنع من الكالم يف مو�سوع معني بقية اجلل�سة. اأ. 

الإنذار.ب. 
الل�وم.ج. 
احلرمان من الكالم بقية اجلل�سة.د. 

ه�.  اإخراجه من قاعة الجتماع مع احلرمان من ال�سرتاك يف بقية اأعمال اجلل�سة.
و.  احلرمان من احل�سور يف قاعة الجتماع جلل�سة واحدة.

ز.  احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض وجلانه مدة ل تزيد على اأ�سبوعني.
وي�سدر قرار املجل�ض بتوقيع اأحد اجلزاءات ال�سابقة يف ذات اجلل�سة دون مناق�سة 

وبعد �سماع اأقوال الع�سو اإذا اقت�سى احلال ذلك.
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مـادة )68(
الكفيلة  الو�سائل  اأن يتخذ ما يراه من  الع�سو لقرار املجل�ض، فللرئي�ض  اإذا مل ميتثل 
اأو يرفعها، ويف  اأن يوقف اجلل�سة  الع�سو بذلك. وله  اإنذار  القرار بعد  بتنفيذ هذا 

هذه احلالة ميتد احلرمان اإىل �سعف املدة التي قررها املجل�ض.

مـادة )69(
للع�سو الذي حرم من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض مبقت�سى اأي من اأحكام املادتني 
ال�سابقتني اأن يطلب وقف اأحكام هذا القرار اإذا قّدم اعتذاًرا مكتوبًا لرئي�ض املجل�ض، 
اجلل�سة،  يف  العتذار  هذا  ويتلى  املجل�ض،  نظام  احرتامه  لعدم  اأ�سفه  فيه  �سّج�ل 

وي�سدر املجل�ض قراره يف الطلب دون مناق�سة.

مـادة )70(
اإذا تكرر من الع�سو يف ذات دور النعقاد ما يوجب حرمانه من ال�سرتاك يف اأعمال 
ال�سرتاك يف  احلالة حرمانه من  اعتذار. وللمجل�ض يف هذه  منه  يقبل  املجل�ض فال 
اإىل  تقرير  اأمره اإىل مكتب املجل�ض لتقدمي  اإحالة  اأو  اأعماله مدة ل تزيد على �سهر، 

املجل�ض عما بدر منه من خمالفة للنظام.

مـادة )71(
اجلل�سة،  وقف  على  عزمه  اأعلن  اإعادته،  من  الرئي�ض  يتمكن  ومل  النظام  اأختل  اإذا 
فاإن مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ل تزيد على ن�سف �ساعة، فاإذا ا�ستمر الإخالل 

بالنظام بعد اإعادة اجلل�سة اأجلها الرئي�ض واأعلن موعد اجلل�سة القادمة. 

مـادة )72(
للرئي�ض اأن يرفع اجلل�سة موؤقًتا لال�سرتاحة مدة ل تزيد على ن�سف �ساعة. وعليه اأن 

يرفعها لل�سالة اإذا حان وقتها.
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الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس

مـادة )73(
اإعالن قرار املجل�ض قفل  الراأي على املو�سوع املعرو�ض فور  ياأخذ رئي�ض املجل�ض 
اإبداء  ل�سحة  الالزم  القانوين  الن�ساب  تكامل  من  التحقق  وبعد  فيه  املناق�سة  باب 

الراأي.

مـادة )74(
ل يعر�ض اأي اقرتاح لأخذ الراأي عليه اإل من رئي�ض املجل�ض. ويوؤخذ الراأي اأول على 
القرتاحات املقدمة ب�ساأن املو�سوع املعرو�ض، وتكون الأولوية يف عر�سها لأو�سعها 
مدى واأبعدها عن الن�ض الأ�سلي. ويف حالة رف�ض املجل�ض لالقرتاحات املذكورة، 

يوؤخذ الراأي على الن�ض الأ�سلي.

مـادة )75(
الأع�ساء  من  خم�سة  اأو  مقدمه  وطلب  اأم��ور،  عدة  املعرو�ض  الق��رتاح  ت�سمن  اإذا 

الآخرين جتزئته، عر�ض الرئي�ض الراأي يف كل اأمر منها على حدة. 

مـادة )76(
مع مراعاة احلالت التي يوؤخذ فيها الراأي نداًء بال�سم يوؤخذ الراأي باإحدى الو�سائل 

الآتية: 
الت�سويت الإلكرتوين. اأ. 

رف�ع الأي�دي.ب. 
القيام واجللو�ض.ج. 
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مـادة )77(
اإذا مل يتبني الرئي�ض راأي الأغلبية عند اأخذ الراأي بطريقة رفع الأيدي، اأخذ الراأي 
بطريقة القيام واجللو�ض، باأن يطلب من املوؤيدين القيام، فاإذا مل يتبني النتيجة، يعاد 
اأخذ الراأي بطريقة عك�سية باأن يطلب من املعار�سني القيام، واإذا مل يتبني النتيجة مع 

ذلك يوؤخذ الراأي نداًء بال�سم.

مـادة )78(
يجب اأخذ الراأي نداًء بال�سم يف احلالت الآتية: 

احلالت التي ي�سرتط فيها اأغلبية خا�سة. اأ. 
اإذا طلب ذلك رئي�ض املجل�ض اأو احلكومة.ب. 
اإذا قدم بذلك طلب كتابي من �سبعة اأع�ساء على الأقل قبل ال�سروع يف اأخذ الآراء، ج. 

ول يقبل هذا الطلب اإل بعد التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة.
ويعرب الع�سو عن راأيه عند النداء على ا�سمه بكلمة )موافق( اأو )غري موافق( اأو 

)ممتنع( دون اأي تعليق.
جعل  احلا�سرين،  املجل�ض  اأع�ساء  اأغلبية  مبوافقة  ال�ستثنائية،  الأحوال  يف  ويجوز 

الت�سويت �سريًا.
ويف جميع الأحوال يكون اإدلء الرئي�ض ب�سوته بعد ت�سويت �سائر الأع�ساء. وعند 

ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض املجل�ض اأو من يقوم مقامه.

مـادة )79( )12(
يجب على كل ع�سو اإبداء راأيه يف اأي مو�سوع يعر�ض لأخذ الراأي عليه، ومع ذلك 
فللع�سو اأن ميتنع عن اإبداء راأيه وله اأن يعر�ض اأ�سباب امتناعه على املجل�ض بعد اأخذ 

الراأي يف املو�سوع وقبل اإعالن النتيجة.

)12( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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مـادة )80(
ل يعترب املمتنعون عن اإبداء راأيهم من املوافقني على املو�سوع اأو الراف�سني له. واإذا 
لإ�سدار  الالزمة  الأغلبية  عن  يقل  فعال  راأيهم  اأبدوا  الذين  الأع�ساء  عدد  اأن  تبني 

القرار اأجل اأخذ الراأي على املو�سوع املعرو�ض اإىل جل�سة تالية.
الالزمة  الأغلبية  له  تتوافر  مل  فاإن  اجلل�سة،  تلك  يف  املو�سوع  على  القرتاع  ويعاد 

لإقراره وفًقا لأحكام هذه الالئحة اأرجئ اإىل دور انعقاد تاٍل.

مـادة )81(
ول  الراأي،  اإليه  انتهى  ملا  طبًقا  املعرو�ض  املو�سوع  يف  املجل�ض  قرار  الرئي�ض  يعلن 

يجوز بعد اإعالن القرار اإبداء اأي تعليق عليه.
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الفصل الرابع
مضبطة اجللسة

مـادة )82(
م�سبطة اجلل�سة هي البيان الر�سمي عن كل ما يح�سل يف اجلل�سة من اأمور وما قيل فيها 
من اأقوال، وتت�سمن تف�سيال ملا يتلى يف اجلل�سة من مذكرات وم�سروعات واقرتاحات 
وما دار فيها من مناق�سات وما اأبدي من اآراء وما �سدر من قرارات وتو�سيات، كما 
موؤيًدا  اأكان  �سواء  منهم  كل  وراأي  الت�سويت  يف  ا�سرتكوا  من  باأ�سماء  بيانًا  تت�سمن 
الغائبني. وحترر لكل جل�سة م�سبطة مبعرفة  الأع�ساء  واأ�سماء  ممتنًعا،  اأم  ا  اأم معار�سً

موظفي املجل�ض وباإ�سراف اأمني عام املجل�ض.

مـادة )83(
توزع امل�سبطة على الأع�ساء مبجرد طبعها، وتعر�ض للت�سديق عليها يف اجلل�سة التالية 
لتوزيعها طبًقا للمادة )50( من هذه الالئحة، ويُكتفى بت�سديق مكتب املجل�ض على 

م�سابط اجلل�سات الأخرية لدور النعقاد التي مل يتم ت�سديق املجل�ض عليها.

مـادة )84(
بعد الت�سديق على امل�سبطة، يوقع عليها كل من رئي�ض املجل�ض والأمني العام، وحتفظ 
ب�سجالت املجل�ض، وتن�سر يف ملحق خا�ض باجلريدة الر�سمية بعد اإر�سالها اإىل احلكومة.

مـادة )85(
لرئي�ض املجل�ض من تلقاء نف�سه اأو بناًء على طلب احلكومة اأن يحذف من م�سبطة اجلل�سة 
اأي كالم ي�سدر من اأحد الأع�ساء خالًفا لأحكام هذه الالئحة، وعند العرتا�ض على 

ذلك يعر�ض الأمر على املجل�ض لإ�سدار قراره يف هذا ال�ساأن دون مناق�سة.

مـادة )86(
يعد ب�سفة عاجلة بعد كل جل�سة موجز مل�سبطتها، تبني به خال�سة املو�سوعات التي 
عر�ست على املجل�ض وما اتخذ من قرارات وتو�سيات، ليكون يف متناول اأجهزة 

الإعالم املختلفة.
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الباب الرابع
أعمال اجمللس

الفصل األول
الشئون التشريعية

الفرع األول
االقرتاحات بتعديل الدستور

مـادة )87(
النواب  اإليه جمل�ض  انتهى  مبا  ال�سورى  رئي�ض جمل�ض  النواب  رئي�ض جمل�ض  يخطر 
تعديل  بطلب  امللكية  بالإرادة  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  من  اإليه  املحال  الكتاب  ب�ساأن 

الد�ستور طبًقا لأحكام املادتني )35( و)120( منه.
املطلوب  الد�ستور  مواد  حتديد  النواب  جمل�ض  رئي�ض  كتاب  يت�سمن  اأن  ويجب 
حذفها اأو اإ�سافتها اأو املطلوب تغيري اأحكامها، واأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان 

باملربرات الداعية اإىل ذلك، وتقرير جمل�ض النواب ب�ساأنه.
وياأمر رئي�ض املجل�ض بطبع كتاب رئي�ض جمل�ض النواب ب�ساأن التعديل والتقرير املرفق 
به خالل اأربع وع�سرين �ساعة من وروده اإىل املجل�ض، كما ياأمر بتوزيعه على كافة 

الأع�ساء.

مـادة)88(
رئي�ض  تاريخ و�سول كتاب  اأ�سبوع من  ال�سورى جل�سة خا�سة خالل  يعقد جمل�ض 

جمل�ض النواب ب�ساأن تعديل الد�ستور والتقرير املرفق به اإىل رئي�ض املجل�ض.
جمل�ض  وتقرير  التعديل  لطلب  �سارًحا  املجل�ض  على  بيانًا  املجل�ض  رئي�ض  ويعر�ض 
النواب ب�ساأنه قبل اأن يقرر اإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لإعداد تقرير 
عنه خالل خم�سة ع�سر يوًما من اإحالته اإليها. ويجب اأن ت�سّمن اللجنة تقريرها راأيها 
املواد  مل�سروع  النواب  جمل�ض  عليها  وافق  التي  ال�سياغة  ويف  التعديل،  مبداأ  يف 

املقرتح تعديلها اأو اإ�سافتها يف حالة موافقتها على مبداأ التعديل.
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ويتلى م�سروع تقرير اللجنة عليها يف جل�سة يح�سرها ثلثا اأع�سائها على الأقل قبل 
باأغلبية اأع�سائها على م�سروع تقريرها  تقدميه اإىل املجل�ض، كما جتب موافقة اللجنة 

بعد مناق�ستها له.

مـادة )89(
تعديل  ب�ساأن  والقانونية  الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  تقرير  لنظر  جل�سة  املجل�ض  يحدد 
الد�ستور خالل اخلم�سة ع�سر يوًما التالية لتقدميه لرئي�ض املجل�ض، مرفًقا به ن�ض طلب 

التعديل ومربراته، والتقرير الذي انتهى اإليه جمل�ض النواب.
على  باملوافقة  املجل�ض  قرار  وي�سدر  مناق�سته،  قبل  باملجل�ض  اللجنة  تقرير  ويتلى 

التعديل باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه، ويجرى الت�سويت يف هذه احلالة نداًء بال�سم.

مـادة )90(
اإذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من اأع�ساء املجل�ض وفًقا للمادة )92( من 
اأو  حذفها  املطلوب  الد�ستور  مواد  حتديد  الق��رتاح  يت�سمن  اأن  وجب  الد�ستور، 
اإ�سافتها اأو املطلوب تغيري اأحكامها، واأن يرفق بطلب التعديل بيان باملربرات الداعية 

لذلك.
ويخطر  املقرر،  الد�ستوري  الن�ساب  عن  يقل  عدد  من  تقدم  التي  الطلبات  وحتفظ 

رئي�ض املجل�ض مقدمي هذه الطلبات كتابًة بذلك. 
اأيام من تقدميه  ويعر�ض رئي�ض املجل�ض الطلب املقدم باقرتاح التعديل خالل �سبعة 
على جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لإعداد تقرير ب�ساأن مبداأ التعديل ومو�سوعاته، 
ويعر�ض التقرير على املجل�ض، ويوؤخذ الراأي عليه نداًء بال�سم. فاإذا وافق املجل�ض 
على مبداأ التعديل ومو�سوعاته باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه، اأحال القرتاح اإىل احلكومة 

لت�سع �سيغة م�سروع تعديل الد�ستور، وحتيله بعد ذلك اإىل جمل�ض النواب.

مـادة )91(
يعقد جمل�ض ال�سورى جل�سة خا�سة خالل خم�سة ع�سر يوًما من تاريخ ورود م�سروع 
تعديل الد�ستور الذي اأعدته احلكومة مرفًقا به تقرير جمل�ض النواب، ويتلى امل�سروع 
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لالأحكام  التعديل وفًقا  باملوافقة على  املجل�ض  قرار  مناق�سته، وي�سدر  قبل  والتقرير 
الواردة يف الفقرة الثانية من املادة )89( من هذه الالئحة، وللمجل�ض اأن يقرر اإحالة 
م�سروع التعديل وتقرير جمل�ض النواب اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية قبل 

اتخاذ قرار ب�ساأنه.
الفرع الثاين

مشروعات القوانني واالقرتاح بقانون

مـادة )92(
بقدر  وحمددة  م�ساغة  رئي�سه  اإىل  املجل�ض  اأع�ساء  من  بقوانني  القرتاحات  تقدم 
املتعلقة  الد�ستور  ن�سو�ض  حتديد  تت�سمن  اإي�ساحية  مذكرة  بها  ومرفًقا  امل�ستطاع، 
بالقرتاح واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ول يجوز اأن 

يوقع القرتاح بقانون اأكرث من خم�سة اأع�ساء.

مـادة )93(
لرئي�ض املجل�ض اأن يخطر مقدم القرتاح كتابًة مبخالفته للد�ستور، اأو عدم ا�ستيفائه 
لل�سكل املطلوب، اأو وجود الأحكام التي تت�سمنها مواده يف القوانني النافذة، واأن 

يطلب منه ت�سحيحه اأو �سحبه.
فاإذا اأ�سر الع�سو على راأيه وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة لرئي�ض املجل�ض بوجهة 
نظره خالل اأ�سبوع من تاريخ اإخطاره، ويعر�ض الرئي�ض الأمر على مكتب املجل�ض.

ويخطر الرئي�ض الع�سو كتابًة مبا يقرره املكتب يف هذا ال�ساأن، فاإذا اأ�سر الع�سو خالل 
اأ�سبوع على وجهة نظره عر�ض الرئي�ض الأمر على املجل�ض.
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مـادة )94( )13(

يحيل الرئي�ض القرتاح بقانون اإىل اللجنة املخت�سة لإبداء الراأي يف فكرته، وللجنة 
تقريًرا يعر�ض  ب�ساأنه. وتعد اللجنة  تاأخذ راأي مقدم القرتاح قبل و�سع تقريرها  اأن 
على املجل�ض مت�سمًنا الراأي يف جواز نظر القرتاح، اأو رف�سه، اأو اإرجائه. وللجنة 
اأن ت�سري على املجل�ض برف�ض القرتاح لأ�سباب تتعلق باملو�سوع ب�سفة عامة. فاإذا ما 

وافق املجل�ض على نظر القرتاح اأحاله اإىل احلكومة لت�سع �سيغة م�سروع القانون.
وكل اقرتاح بقانون قدمه اأحد الأع�ساء ورف�سه املجل�ض ل يجوز لأحد من الأع�ساء 

تقدميه ثانية يف ذات دور النعقاد. 

مادة )94 مكرًرا( )14(
اقرتاحه  ب�ساأن  تقريرها  املخت�سة  اللجنة  و�سع  قبل  بقانون،  اقرتاًحا  قدم  ع�سو  لكل 
املحال اإليها، اأن يطلب كتابة ً من رئي�ض املجل�ض تاأجيل نظر اللجنة املخت�سة لالقرتاح 
التاأجيل،  تقدمي طلب  تاريخ  يوًما من  تزيد على ثالثني  ملرة واحدة وملدة ل  وذلك 
اقرتاحه خالل هذه  ال�سري يف درا�سة  يطلب  اأن  القرتاح  م�سفوًعا مبربراته، وملقدم 
املدة، واإل اعترب طلب التاأجيل املقدم منه مبثابة ا�سرتداد لقرتاحه طبًقا للمادة )115( 

من هذه الالئحة.

مـادة )95(
اأو  امل�سروفات،  زيادة يف  �ساأنه  من  بقانون  اقرتاح  على  اللجان  اإحدى  وافقت  اإذا 
اأحالته اإىل جلنة ال�سئون  نق�ض يف الإيرادات، عما ورد يف امليزانية العامة للدولة، 
املالية والقت�سادية اأو مكتبها لإبداء الراأي فيه. ويجب يف هذه الأحوال اأن يت�سمن 

تقرير اللجنة الأ�سلية راأي جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية اأو مكتبها.

)13-14( عدلت املادتان وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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مـادة )96(
يعر�ض الرئي�ض على املجل�ض م�سروعات القوانني املقدمة من احلكومة اأو التي اقرتحها 
اأول  يف  الالئحة  هذه  من   )94( للمادة  وفًقا  ب�سياغتها  احلكومة  وقامت  الأع�ساء 
جل�سة تالية لورودها، للنظر يف اإحالتها اإىل اللجان املخت�سة، ما مل تطلب احلكومة 
نظر امل�سروع على وجه ال�ستعجال اأو يرى رئي�ض املجل�ض اأن له �سفة ال�ستعجال، 
فيحيله الرئي�ض اإىل اللجنة املخت�سة مبا�سرة، ويخطر املجل�ض بذلك يف اأول جل�سة 

تالية مع توزيع امل�سروع على الأع�ساء برفقة جدول اأعمال هذه اجلل�سة.

مـادة )97(
على  معرو�ض  اآخر  م�سروع  اأو  باقرتاح  مرتبط  بقانون  م�سروع  اأو  اقرتاح  قدم  اإذا 
اإحدى اللجان، اأحاله الرئي�ض مبا�سرة اإىل هذه اللجنة واأخطر املجل�ض بذلك يف اأول 

جل�سة تالية.

مـادة )98(
اإذا تعددت م�سروعات اأو مقرتحات القوانني يف املو�سوع الواحد، اعترب اأ�سبقها هو 

الأ�سل، واعترب ما عداه مبثابة تعديل له.

مـادة )99(
لها  قانون، جاز  موؤثرة على �سياغة م�سروع  تعديالت  املخت�سة  اللجنة  اأدخلت  اإذا 
قبل رفع تقريرها اإىل املجل�ض اأن حتيله، بعد موافقة رئي�ض املجل�ض، اإىل جلنة ال�سئون 
مواده  وتن�سيق  امل�سروع  �سياغة  يف  راأيها  لتبدي  مكتبها،  اأو  والقانونية  الت�سريعية 
اإىل  تقريرها  اللجنة يف  وت�سري  املجل�ض،  رئي�ض  يحددها  التي  املدة  واأحكامه خالل 

راأي جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها.



206

مـادة )100(
ت�ستاأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث م�سروعات القوانني املوجودة 

لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة اإىل اإحالة جديدة.
وعند حدوث تغيري وزاري يجوز لرئي�ض جمل�ض الوزراء اأن يطلب من رئي�ض املجل�ض 
تاأجيل النظر يف هذه امل�سروعات كلها اأو بع�سها بلجان املجل�ض، لفرتة ل تزيد على 
ثالثني يوًما، لت�ستعد احلكومة للمناق�سة فيها، اأو لتتخذ الإجراءات الد�ستورية املقررة 

لتعديلها اأو ا�سرتدادها.
فيها  النظر  املجل�ض  بداأ  التي  واقرتاحاتها  القوانني  مب�سروعات  اخلا�سة  التقارير  اأما 
يف دور انعقاد �سابق، في�ستاأنف نظرها باحلالة التي كانت عليها، ما مل يقرر املجل�ض 

اإعادتها اإىل اللجنة بناًء على طلب احلكومة طبًقا لأحكام الفقرة ال�سابقة. 

مـادة )101( )15(
يخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء خالل اخلم�سة ع�سر يوًما التالية لفتتاح 
دور النعقاد الأول من كل ف�سل ت�سريعي، مب�سروعات القوانني التي مل يف�سل فيها 

املجل�ض ال�سابق.
واإذا مل تطلب احلكومة من رئي�ض املجل�ض ا�ستمرار النظر يف امل�سروعات املذكورة 
املقدمة منها ابتداء خالل �سهرين من تاريخ اإخطار رئي�ض جمل�ض الوزراء اعتربت غري 

قائمة.
واإذا طلبت احلكومة نظرها، اأحالها املجل�ض اإىل اللجنة املخت�سة، وللجنة اأن تكتفي 

يف �ساأنها مبا انتهى اإليه راأي اللجنة ال�سابقة، اإذا كانت قد و�سعت تقريًرا فيها.

مـادة )102(
يناق�ض املجل�ض م�سروعات القوانني يف مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز اأن جترى 

مداولة ثانية طبًقا لالأحكام الواردة يف هذه الالئحة.

)15( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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مـادة )103(
تبداأ مناق�سة م�سروعات القوانني بتالوة امل�سروع الأ�سلي وتقرير اللجنة املخت�سة وما 
اأو كل هذه الوثائق  يت�سمنه من تعديالت، ما مل ير املجل�ض الكتفاء بتوزيع بع�ض 
مع اإثباتها يف امل�سبطة. وتعطى الكلمة عند مناق�سة امل�سروع ملقرر اللجنة فاحلكومة 

فالأع�ساء.
يوافق  مل  فاإذا  اإجمال،  للم�سروع  العامة  والأ�س�ض  املبادئ  مبناق�سة  املداولة  وتبداأ 

ا للم�سروع. املجل�ض على امل�سروع من حيث املبداأ، عّد ذلك رف�سً
فاإذا وافق املجل�ض على امل�سروع من حيث املبداأ، انتقل اإىل مناق�سة مواده مادة مادة 
بعد تالوة كل منها والقرتاحات التي قدمت ب�ساأنها، ويوؤخذ الراأي يف كل مادة على 

حدة، ثم يوؤخذ الراأي على امل�سروع يف جمموعه.

مـادة )104(
لكل ع�سو عند نظر م�سروع قانون، اأن يقرتح التعديل بالإ�سافة اأو احلذف اأو التجزئة 
يف املواد اأو فيما يعر�ض من تعديالت. ويجب اأن يقدم التعديل كتابة ً قبل اجلل�سة 
التي �ستنظر فيها املواد التي ي�سملها التعديل بثمان واأربعني �ساعة على الأقل ليعمم 

على الأع�ساء.
ويجوز مبوافقة املجل�ض النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجلل�سة مبا�سرة اأو اأثناءها، 
وي�سدر قرار املجل�ض بنظره اأو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم القرتاح، اإن كان لذلك 
الرئي�ض  التعديالت، عر�سها  النظر يف هذه  املجل�ض  اأقر  فاإذا  مناق�سة.  حمل، دون 
لبحثها  اللجنة املخت�سة  اإىل  اإحالتها  اأو  يقرر بحثها يف احلال  اأن  على املجل�ض، وله 

واإعداد تقرير عنها.
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مـادة )105(
تخطر اللجنة املخت�سة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها الأع�ساء قبل اجلل�سة املحددة 
لنظر امل�سروع اأمام املجل�ض لبحثها، ويبني املقرر راأي اللجنة فيها اأثناء املناق�سة يف 

اجلل�سة. ويجب اأن يكون اقرتاح التعديل حمدًدا وم�ساًغا.
جل�سة  اأثناء  يقرتح  ال��ذي  التعديل  اإحالة  طلب  اللجنة  وملقرر  للحكومة  ويجوز 
املجل�ض اإىل اللجنة، وتلزم اإجابة هذا الطلب اإذا كان اقرتاح التعديل جوهريًا ومل 

ي�سبق نظره فيها.

مـادة )106(
اإذا قرر املجل�ض اإحالة التعديل املقرتح اإىل اللجنة وجب عليها اأن تقدم تقريرها يف 
امليعاد الذي يحدده املجل�ض، واإذا كان لهذا التعديل تاأثري على باقي مواد امل�سروع 
اأن ي�ستمر يف  تنتهي اللجنة من عملها يف �ساأنه واإل كان للمجل�ض  اأجل نظره حتى 

مناق�سة باقي املواد.
وتعترب التعديالت كاأن مل تكن، ول تعر�ض للمناق�سة، اإذا تنازل عنها مقدموها دون 

اأن يتبناها اأحد الأع�ساء.

مـادة )107(
على  ال��راأي  يوؤخذ  ب�ساأنها،  املقدمة  والتعديالت  امل��ادة  مناق�سة  من  النتهاء  بعد 
التعديالت اأول، ويبداأ الرئي�ض باأو�سعها مدى واأبعدها عن الن�ض الأ�سلي، ثم يوؤخذ 

الراأي على املادة يف جمموعها.

مـادة )108(
اإذا قرر املجل�ض حكًما يف اإحدى املواد من �ساأنه اإجراء تعديل يف مادة �سبق اأن وافق 
عليها، فله اأن يعود اإىل مناق�سة تلك املادة. ويجوز للمجل�ض، بناًء على طلب احلكومة 
اأو اللجنة اأو اأحد الأع�ساء، اأن يقرر اإعادة املناق�سة يف مادة �سبق اإقرارها اإذا اأبديت 

لذلك اأ�سباب جديدة، وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�سروع.
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مـادة )109(
اإذا كانت قد اأدخلت  للمجل�ض قبل اأخذ الراأي على م�سروع القانون ب�سفة نهائية، 
على ن�سو�سه تعديالت باجلل�سة، اأن يحيله اإىل اللجنة املخت�سة لتبدي راأيها بال�سرتاك 
مع جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها يف �سياغة وتن�سيق اأحكامه. وعلى 

اللجنة املحال اإليها امل�سروع اأن تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده لها املجل�ض.
ول يجوز بعدئذ اإجراء مناق�سة يف امل�سروع اإل فيما يتعلق بال�سياغة.

مـادة )110(
يجب اإجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�سروع القانون اإذا قدم طلب كتابي بذلك 
اإىل رئي�ض املجل�ض من احلكومة اأو رئي�ض اللجنة اأو مقررها اأو خم�سة اأع�ساء على 
الأقل، وذلك قبل اجلل�سة اأو املوعد املحدد لأخذ الراأي نهائًيا على م�سروع القانون، 
ويبني بالطلب املادة اأو املواد املطلوب اإعادة املداولة فيها وتعديلها واأ�سباب ومربرات 

هذا التعديل وال�سياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.

مـادة )111(
ل يجوز يف املداولة الثانية املناق�سة يف غري التعديالت املقرتحة والتي قدم الطلب 
اقرتح  التي  املواد  على  املناق�سة  بعد  الراأي  يوؤخذ  ثم  ال�سابقة،  للمادة  طبًقا  ب�ساأنها 
تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�سروع، وبعدئذ يوؤخذ الراأي على امل�سروع ب�سفة نهائية.

مـادة )112(
من  يقدم  ما  على  الأوىل  املداولة  يف  املقدمة  بالتعديالت  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري 

تعديالت اأثناء املداولة الثانية. 

مـادة )113(
ل يجوز اأن يقر املجل�ض اأي مو�سوع اأو اأن يرف�سه اإل بعد نظره يف اللجنة اأو اللجان 
من  ورد  ما  مراعاة  مع  وذلك  �ساأنه،  يف  تقارير  من  تقدمه  ما  �سوء  ويف  املخت�سة، 

اأحكام خا�سة يف هذه الالئحة.
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مـادة )114(
ل يجوز اأخذ الراأي نهائًيا يف م�سروع القانون قبل م�سي اأربعة اأيام على الأقل من 

انتهاء املداولة فيه.
ويجوز مبوافقة املجل�ض - يف الأحوال امل�ستعجلة - اأخذ الراأي النهائي على امل�سروع 
يف ذات اجلل�سة التي متت املوافقة عليه فيها، وذلك بعد �ساعة على الأقل من النتهاء 

من نظره ما مل تقرر اأغلبية اأع�ساء املجل�ض غري ذلك. 

مـادة )115( )16(
لكل من تقدم باقرتاح بقانون اأن ي�سرتده بطلب كتابي لرئي�ض املجل�ض، ولو كان ذلك 
اأع�ساء  اأو  اإذا كان موقًعا من ع�سو  اإل  ي�ستمر املجل�ض يف نظره  اأثناء مناق�سته، فال 
رئي�ض  اإىل  يقدم  كتابي  بطلب  نظره  يف  ال�ستمرار  الأع�ساء  اأحد  طلب  اأو  غريه، 

املجل�ض.

مـادة )116( )17(
كانت  اإذا  اإل  الأع�ساء،  من  ع�سويته  زالت  ممن  املقدمة  بقوانني  القرتاحات  ت�سقط 
موقعة من ع�سو اأو اأع�ساء غريه، وذلك فيما عدا القرتاحات بقوانني التي �سبق اأن 
وافق عليها املجل�ض وتقرر اإحالتها اإىل احلكومة لو�سعها يف �سيغة م�سروع قانون، 

فيجب عليها ال�ستمرار يف �سياغتها واإحالتها اإىل جمل�ض النواب.

مـادة )117(
القرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها اأو التي ت�سقط طبًقا لأحكام املادة ال�سابقة 

ل يجوز اإعادة تقدميها يف دور النعقاد ذاته.

ل�سنة  رقم )55(  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بع�ض  بتعديل  ل�سنة 2006   )9( رقم  للقانون  وفًقا  املادتان  )16-17( عدلت 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م
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)18( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م

مـادة )118( )18(
عدا  فيما  وذل��ك  الت�سريعي،  الف�سل  بنهاية  بقوانني  الق��رتاح��ات  جميع  ت�سقط 
اإىل  اإحالتها  وتقرر  ال�سابق  املجل�ض  عليها  وافق  اأن  �سبق  التي  بقوانني  القرتاحات 
احلكومة لو�سع �سياغتها، وت�ستاأنف اللجان نظر القرتاحات بقوانني املحالة اإليها يف 
دور انعقاد �سابق، ما مل يطلب مقدموها من رئي�ض املجل�ض كتابة ا�سرتدادها خالل 

ثالثني يوًما من بدء دور النعقاد اجلديد، ويخطر الرئي�ض اللجان بهذا الطلب.

مـادة )119(
اأو القرتاح موؤلًفا من مادة واحدة، اكتفي بتالوته ومناق�سته، ثم  اإذا كان امل�سروع 

اأخذ الراأي النهائي فيه مرة واحدة.

مـادة )120(
طبًقا  ورده  والنواب  ال�سورى  جمل�سا  اأقره  قانون  م�سروع  على  امللك  اعرت�ض  اإذا 
لأحكام املادة )35( من الد�ستور، اأخطر الرئي�ض املجل�ض بالعرتا�ض على م�سروع 

القانون واأ�سباب العرتا�ض.
اأو من  ويعقد املجل�ض جل�سة عاجلة لهذا الغر�ض، ويجوز لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
به  املتعلقة  والبيانات  املجل�ض العرتا�ض  ال�ساأن، ويحيل  ببيان يف هذا  الإدلء  ينيبه 
يف ذات اجلل�سة وتقرير جمل�ض النواب يف هذا ال�ساأن اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية 
حمل  هي  التي  والن�سو�ض  واملبادئ  عليه،  املعرت�ض  امل�سروع  لدرا�سة  والقانونية 

العرتا�ض، واأ�سبابه الد�ستورية اأو الت�سريعية بح�سب الأحوال.
وجه  على  لنظره  املجل�ض  على  والقانونية  الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  تقرير  ويعر�ض 
من  كل  اأع�ساء  ثلثي  اأغلبية  عليه  توافق  اأن  امل�سروع  لإق��رار  ويجب  ال�ستعجال، 

جمل�سي ال�سورى والنواب اأو املجل�ض الوطني.
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الفرع الثالـث
املراسـيم بقوانني

مـادة )121(
يحيل رئي�ض املجل�ض املرا�سيم بقوانني التي ت�سدر بالتطبيق لأحكام املادة )38( من 
اإليه من رئي�ض جمل�ض النواب، اإىل اللجان املخت�سة لإبداء راأيها  الد�ستور، وحتال 

فيها، ويكون لها يف املجل�ض ويف اللجان الأولوية على اأية اأعمال اأخرى.

مـادة )122(
ل يجوز التقدم باأية اقرتاحات بالتعديل يف ن�سو�ض اأي مر�سوم بقانون �سادر طبًقا 

لأحكام املادة )38( من الد�ستور.

مـادة )123(
القوانني  م�سروعات  مبناق�سة  اخلا�سة  الإج���راءات  بقوانني  املرا�سيم  ب�ساأن  ت�سري 
باملوافقة  املرا�سيم  هذه  على  املجل�ض  وي�سوت  الالئحة.  هذه  يف  عليها  املن�سو�ض 

اأو بالرف�ض.
وين�سر  املجل�ض،  اأع�ساء  باأغلبية  بقانون  املر�سوم  اإقرار  بعدم  املجل�ض  قرار  وي�سدر 

هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية.
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الفرع الرابع
املعاهدات واالتفاقيات الدولية

مـادة )124( )19(
يخطر الرئي�ض املجل�ض باملعاهدات اأو التفاقيات التي تربم مبرا�سيم وفًقا لن�ض الفقرة 
الأوىل من املادة )37( من الد�ستور م�سفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها، ويتلى هذا 

البيان يف اجلل�سة مع اإيداع املعاهدة اأو التفاقية ومرفقاتها اأمانة املجل�ض.
وللمجل�ض، بعد اإخطاره بانتهاء جمل�ض النواب من نظر هذا املعاهدات اأو التفاقية، 
اإبداء ما يراه من مالحظات ب�سددها دون اتخاذ قرار يف �ساأن املعاهدة اأو التفاقية 

ذاتها. 

مـادة )125( )20(
يف  عليها  املن�سو�ض  والتفاقيات  املعاهدات  املخت�سة  اللجنة  اإىل  الرئي�ض  يحيل 
الفقرة الثانية من املادة )37( من الد�ستور، لبحثها وتقدمي تقرير عنها اإىل املجل�ض. 
وللمجل�ض اأن يوافق عليها اأو يرف�سها اأو يوؤجل نظرها، ولي�ض له اأن يعدل ن�سو�سها. 
ويف حالة الرف�ض اأو التاأجيل يخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء ببيان ي�سمل 
الن�سو�ض اأو الأحكام التي ت�سمنتها املعاهدة اأو التفاقية والتي اأدت اإىل الرف�ض اأو 

التاأجيل.

)19-20( عدلت املادتان وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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الفصل الثاين )21(
الشؤون السياسية

بيان احلكومة )22(

مادة )126( )23(
اإحدى جلانه عن  اأو  ال�سورى  اأمام جمل�ض  بيان  اإلقاء  الوزراء  لرئي�ض جمل�ض  يجوز 

مو�سوع داخل يف اخت�سا�سه، وله اأن يفو�ض اأحد الوزراء يف ذلك.
فاإذا كان البيان اأمام املجل�ض جاز له مناق�سته اأو اإحالته اإىل اإحدى جلانه ملناق�سته واإبداء 

ما تراه من مالحظات ب�ساأنه.

اإلغاء املواد من )127( حتى )136( من الف�سل وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض  )21( مت 
املن�سور يف اجلريدة  ال�سورى،  الداخلية ملجل�ض  الالئحة  ب�ساأن  ل�سنة 2002  بقانون رقم )55(  املر�سوم  اأحكام 

الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.
)22( مت ا�ستبدال عنوان )بيان احلكومة( حتت الف�سل الثاين من الباب الرابع من املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002، 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى بعنوان )الأ�سئلة(، وذلك وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 
بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور 

يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.
)23( عدلت املادة وفًقا ملر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 اأغ�سط�ض 

2012م.
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الفصل الثالث
الشؤون املالية

امليزانيات العامة وحساباتها اخلتامية

مادة )137( )24( 
املالية  ال�سئون  جلنة  اإىل  امليزانية  قانون  م�سروع  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  يحيل 
اأول  اإىل املجل�ض من احلكومة، ويخطر املجل�ض بذلك يف  والقت�سادية فور تقدميه 

جل�سة تالية.

مادة )138( )25( 
جتتمع جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية للمجل�ض مع جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية 
احلكومة،  مع  امليزانية  قانون  م�سروع  ملناق�سة  م�سرتك  اجتماع  يف  النواب  ملجل�ض 
لالأ�س�ض  عاًما  ا  عر�سً يت�سمن  منف�ساًل  تقريًرا  تتبعه  الذي  للمجل�ض  جلنة  كل  وتقدم 
التي يقوم عليها م�سروع امليزانية، وبيانًا منا�سًبا عن كل باب من اأبوابها، مع التنويه 
باملالحظات والقرتاحات التي يقدمها اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب اأو اللجنتان 

ب�ساأنها.
وعلى جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية ملجل�ض ال�سورى اأن تقدم تقريرها عقب انتهاء 
املناق�سات امل�سرتكة، وذلك يف ميعاد ل يتجاوز �ستة اأ�سابيع من تاريخ اإحالة امل�سروع 
لتقدمي  اأ�سبوعني  تتجاوز  املجل�ض منحها مهلة ل  تطلب من رئي�ض  اأن  اإليها، وللجنة 
تقرير تكميلي يف �سوء املناق�سات التي متت يف جمل�ض النواب عن م�سروع القانون، 
جاز  اإليها  امل�سار  املواعيد  خالل  التكميلي  اأو  الأ�سلي  تقريرها  اللجنة  تقدم  مل  فاإن 
للمجل�ض اأن يناق�ض م�سروع قانون امليزانية باحلالة التي ورد بها من جمل�ض النواب. 

)24-25( عدلت املادتان وفًقا ملر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( 
 30  /  3067 رقم  العدد  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور  ال�سورى،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  ب�ساأن   2002 ل�سنة 

اأغ�سط�ض 2012م.
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مادة )139( )26(
يعر�ض رئي�ض جمل�ض ال�سورى م�سروع قانون امليزانية على املجل�ض فور اإحالته اإليه 
من رئي�ض جمل�ض النواب، مرفًقا به تقرير جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية للمجل�ض 
نظر  ويكون  وجد،  اإن  التكميلي  والتقرير  القانون  م�سروع  عن  اإع��داده  وال�سابق 
م�سروع  �ساأن  وي�سري يف  ال�ستعجال،  بطريق  ال�سورى وجلانه  امليزانية يف جمل�ض 

قانون امليزانية والأحكام املن�سو�ض عليها يف املادة )189( من هذه الالئحة.
مادة )140( )27(

تكون مناق�سة امليزانية يف جمل�ض ال�سورى على اأ�سا�ض التبويب الوارد فيها، ويجوز 
من  اإي��راد  اأي  تخ�سي�ض  يجوز  ول  الأك��رث،  على  ماليتني  ل�سنتني  امليزانية  اإع��داد 

الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�سرف اإل بقانون. 

مادة )141( )28(
ت�سمنها  التي  العتمادات  يف  والقت�سادية  املالية  ال�سئون  جلنة  تقرتحه  تعديل  كل 
هذا  عن  تنوه  واأن  احلكومة،  مع  بالتفاق  ذلك  يكون  اأن  يجب  امليزانية،  م�سروع 

التفاق يف تقريرها.
مادة )142( )29(

على من يريد الكالم يف مو�سوع خا�ض بباب من اأبواب امليزانية اأن يقيد ا�سمه بعد 
توزيع م�سروع القانون، مرفًقا به تقرير جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية وقبل املناق�سة 
فيه، وعلى طالب الكالم اأن يحدد امل�سائل التي �سيتناولها بحثه، وتقت�سر املناق�سة يف 
املجل�ض على املو�سوعات التي يثريها طالب الكالم، وذلك كله ما مل ياأذن املجل�ض 

بغري ذلك. 

)26-27( عدلت املادتان وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( 
 30  /  3067 رقم  العدد  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور  ال�سورى،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  ب�ساأن   2002 ل�سنة 

اأغ�سط�ض 2012م.
)28( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 

الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
)29( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 

ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.
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مادة )143(
اأو  به،  قانوين معمول  نظام  قائمة مبوجب  اأو وظيفة  تعديل دائرة  اأو  اإلغاء  ل يجوز 
تعديل قانون قائم عن طريق اإلغاء اأو تعديل العتمادات املدونة يف امليزانية، فاإذا راأى 

املجل�ض ذلك وجب تقدمي اقرتاح بقانون خا�ض بهذا ال�ساأن. 

مادة )144(
يقدم احل�ساب اخلتامي لل�سئون املالية للدولة عن العام املنق�سي اإىل جمل�ض النواب 
اأول خالل اخلم�سة الأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية، ويحيله رئي�ض جمل�ض النواب 
بعد اأن ي�سع املجل�ض تقريره اإىل رئي�ض جمل�ض ال�سورى، ويكون اعتماده بقرار من 

املجل�سني م�سفوًعا مبالحظاتهما، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

مادة )145(
اخلتامي  احل�ساب  على  واإ�سدارها  العامة  امليزانية  مبناق�سة  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري 
والعتمادات الإ�سافية والنقل من باب اإىل اآخر من اأبواب امليزانية، كما ت�سري هذه 
الأحكام على امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة والعتمادات الإ�سافية املتعلقة بها والنقل 

من باب اإىل اآخر من اأبوابها وح�ساباتها اخلتامية.
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الباب اخلامس
حقوق األعضاء وواجباتهم

الفصل األول
احلصانة الربملانية

مادة )146(
الع�سو  نحو  تتخذ  اأن  امل�سهود،  اجلرم  حالة  غري  يف  النعقاد،  دور  اأثناء  يجوز  ل 
اإجراءات التوقيف اأو التحقيق اأو التفتي�ض اأو القب�ض اأو احلب�ض اأو اأي اإجراء جنائي 
اآخر اإل باإذن �سابق من املجل�ض. ويف غري دور انعقاد املجل�ض، يتعني لتخاذ اأي من 

هذه الإجراءات اأخذ اإذن من رئي�ض املجل�ض.
ويعترب مبثابة اإذن عدم اإ�سدار املجل�ض اأو الرئي�ض قراره يف طلب الإذن خالل �سهر 

من تاريخ و�سوله اإليه.
ويتعني اإخطار املجل�ض مبا قد يتخذ من اإجراءات وفًقا للفقرة ال�سابقة اأثناء انعقاده، 
املجل�ض  عطلة  اأثناء  اتخذ  اإجراء  باأي  له  اجتماع  اأول  يف  دوم�ًا  اإخطاره  يجب  كما 

ال�سنوية �سد اأي ع�سو من اأع�سائه.

مادة )147( )30(
يقدم طلب الإذن برفع احل�سانة عن الع�سو اإىل رئي�ض املجل�ض من وزير العدل.

ويجب اأن يرفق بالطلب �سورة ر�سمية من اأوراق الق�سية املطلوب اتخاذ اإجراءات 
فيها.

ويحيل الرئي�ض الطلب املذكور اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لبحثه واإبداء 
الراأي فيه. ويجب على اللجنة اإعداد تقريرها ب�ساأن طلب رفع احل�سانة خالل ع�سرة 

اأيام على الأكرث من تاريخ اإحالة الأوراق اإليها.

)30( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
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مادة )148(
ياأذن  اأن  وللمجل�ض  املجل�ض،  اإذن  دون  احل�سانة  عن  يتنازل  اأن  للع�سو  يجوز  ل 
للع�سو بناًء على طلبه ب�سماع اأقواله اإذا وجه �سده اأي اتهام ولو قبل اأن يقدم طلب 
رفع احل�سانة، ول يجوز يف هذه احلالة اتخاذ اأية اإجراءات اأخرى �سد الع�سو، اإل 

بعد �سدور قرار من املجل�ض بالإذن بذلك طبًقا لأحكام املادتني ال�سابقتني.

مادة )149(
ل يجوز للجنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية، ول للمجل�ض، البحث يف توافر الأدلة 
مدى  على  البحث  ويقت�سر  اجلنائي،  التهام  مو�سوع  يف  لالإدانة  توافرها  عدم  اأو 
كيدية الدعاء، والتحقق مما اإذا كان يق�سد منه منع الع�سو من اأداء م�سئولياته الربملانية 
باملجل�ض. ويوؤذن دائم�ًا باتخاذ الإجراءات اجلنائية متى ثبت اأن الإجراء لي�ض مق�سوًدا 

منه منع الع�سو من اأداء م�سئولياته الربملانية باملجل�ض.
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الفصل الثاين
حضور األعضاء وغيابهم

مادة )150(
يجب على الع�سو النتظام يف ح�سور اجتماعات املجل�ض وجلانه.

مادة )151(
على الع�سو الذي يطراأ ما ي�ستوجب غيابه عن اإحدى جل�سات املجل�ض اأو اجتماعات 

جلانه، اأن يخطر رئي�ض املجل�ض اأو رئي�ض اللجنة بح�سب الأحوال كتابًة بذلك.
ول يجوز للع�سو اأن يتغيب اأكرث من جل�ستني للمجل�ض اأو ثالثة اجتماعات متتالية 
للجنة، اإل اإذا ح�سل على اإجازة اأو اإذن من رئي�ض املجل�ض لأ�سباب تربر ذلك، اأو 
اإذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئي�ض املجل�ض اأو لرئي�ض اللجنة يف اجلل�سة اأو 

الجتماع التايل. ول يجوز طلب الإجازة ملدة غري حمددة.
ويخطر الرئي�ض املجل�ض بالإجازات التي منحها لالأع�ساء يف اأول جل�سة تالية.

مادة )152(
اأو مل  اإذن،  اأو  اإجازة  اأو جلانه بغري  اإذا تغيب الع�سو عن ح�سور جل�سات املجل�ض 
يف  حقه  وي�سقط  اإذن  بغري  متغيًبا  يعترب  فيها،  له  املرخ�ض  املدة  م�سي  بعد  يح�سر 

املكافاأة عن مدة الغياب.
مادة )153(

على الع�سو الذي يطراأ ما ي�ستوجب ان�سرافه من جل�سة املجل�ض اأو جل�سات جلانه 
اللجنة  رئي�ض  اأو  املجل�ض  رئي�ض  من  كتابة  ذلك  يف  ي�ستاأذن  اأن  ختامها  قبل  نهائًيا 

بح�سب الأحوال.
مادة )154(

يعترب ع�سو املجل�ض الذي يوفد للخارج يف مهمة خا�سة للمجل�ض يف اإجازة طوال 
املدة املحددة لهذه املهمة.

مادة )155(
يعر�ض رئي�ض اللجنة على رئي�ض املجل�ض �سهري�ًا، وكلما راأى رئي�ض اللجنة �سرورة 

لذلك، تقريًرا عن ح�سور اأع�ساء اللجنة وغيابهم.
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الفصل الثالث
واجبات األعضاء

مادة )156(
يجب على الع�سو اأن يراعي الحرتام الواجب ملوؤ�س�سات الدولة الد�ستورية واأ�سول 

اللياقة مع زمالئه باملجل�ض ورئا�سة اجلل�سة.

مادة )157(
ل يجوز للع�سو اأن ياأتي اأفعال داخل املجل�ض اأو خارجه تخالف اأحكام الد�ستور اأو 

القانون اأو هذه الالئحة.

مادة )158(
يحظر على الع�سو اأن ي�سمح با�ستغالل �سفته يف احل�سول على مزايا خا�سة بدون 

وجه حق.

مادة )159(
ل يجوز للع�سو فور اإعالن الأمر امللكي بتعيينه يف املجل�ض اأن يقبل التعيني يف اإحدى 
ال�سركات الأجنبية، ول اأن يقبل ع�سوية جمال�ض اإدارة ال�سركات امل�ساهمة اأو جمال�ض 
املراقبة يف �سركات التو�سية بالأ�سهم وال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة، اإل اإذا كان 
اأحد املوؤ�س�سني، اأو مالًكا لع�سرة يف املائة على الأقل من اأ�سهم راأ�ض مال ال�سركة، اأو كان 

قد �سبق له �سغل ع�سوية هذه املجال�ض قبل اإعالن تعيينه ع�سًوا يف املجل�ض.

مادة )160(
على كل ع�سو فور اإعالن الأمر امللكي بتعيينه اأن يخطر رئي�ض املجل�ض ببيان ع�سويته 
يف ال�سركات املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة، اأو باملهنة احلرة التي يزاولها، اأو اأي 

ن�ساط جتاري اأو �سناعي اأو زراعي يقوم به.
هذه  على  ع�سويته  مدة  خالل  يطراأ  تغيري  اأي  عن  املجل�ض  رئي�ض  يخطر  اأن  وعليه 

البيانات، وذلك خالل �سهر على الأكرث من وقت حدوثه.
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مادة )161(
على الع�سو عند مناق�سة اأي مو�سوع معرو�ض على املجل�ض اأو مكتبه اأو على اإحدى 
جلانه يتعلق مب�سلحة �سخ�سية له اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة اأو لأحد موكليه، 

اأن يخطر املجل�ض اأو املكتب اأو اللجنة بذلك قبل املناق�سة.
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الفصل الرابع
اجلزاءات الربملانية

مادة)162(
مع مراعاة ما ورد يف املادة )99( من الد�ستور، ومع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية 
اأو املدنية، يوقع على الع�سو الذي يثبت اأنه اأخل بواجبات الع�سوية اأو ارتكب عمال 

من الأعمال املحظورة عليه اأحد اجلزاءات التالية: 
التنبيه ال�سفوي. اأ. 

التنبيه املكتوب.ب. 
اللوم.ج. 
احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض مدة ل تقل عن جل�ستني ول تزيد على ع�سر د. 

جل�سات.
ه�. احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض ملدة تزيد على ع�سر جل�سات ول جتاوز 

نهاية دور النعقاد.
و. اإ�سقاط الع�سوية.

ومع مراعاة اجلزاءات املن�سو�ض عليها وامل�سار اإليها يف املواد )65( و)66( و)67( 
يف  عليها  املن�سو�ض  اجل��زاءات  من  اأي  توقيع  يجوز  ل  الالئحة،  هذه  من  و)68( 
البنود ال�سابقة على الع�سو اإل بعد �سماع اأقواله وحتقيق دفاعه، ويعهد املجل�ض بذلك 
اأحد اجلزاءات املن�سو�ض  لتوقيع  الت�سريعية والقانونية، وي�سرتط  ال�سئون  اإىل جلنة 

عليها يف البنود )ج( و)د( و)ه�( من هذه املادة موافقة اأغلبية اأع�ساء املجل�ض.
الإج��راءات  ومبراعاة  املجل�ض  اأع�ساء  ثلثي  موافقة  الع�سوية  لإ�سقاط  وي�سرتط 

املن�سو�ض عليها يف هذه الالئحة.

مادة )163(
عدم  املجل�ض  فيها  قرر  التي  املدة  طوال  الع�سوية  مكافاأة  يف  الع�سو  حق  ي�سقط 
نائًبا  اأو  رئي�ًسا  ال�سابق  اجلزاء  عليه  وقع  من  الع�سو  كان  واإذا  اأعماله.  يف  ا�سرتاكه 
لرئي�ض اإحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن من�سبه يف اللجنة، يف دور النعقاد 

الذي وقع خالله اجلزاء.
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الباب السادس
انتهاء العضوية
الفصل األول 

مادة)164(
يف حالة اإخطار رئي�ض املجل�ض من اإحدى اجلهات الر�سمية ب�سدور اأحكام ق�سائية اأو 
ت�سرفات اأو قرارات مما يرتتب عليه اإ�سقاط الع�سوية طبًقا للمادة )99( من الد�ستور، 
يحيل رئي�ض املجل�ض الأمر اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية خالل ثالثة اأيام من 

تاريخ الإخطار، ويبلغ املجل�ض بذلك يف اأول جل�سة تالية.
وتقوم اللجنة بعد �سماع اأقوال الع�سو وحتقيق دفاعه ببحث املو�سوع من الناحيتني 
اإ�سقاط  لديها يرتتب عليه  ما ثبت  اأن  اإىل  اللجنة  انتهت  فاإذا  الد�ستورية والقانونية، 
الع�سوية قدمت تقريًرا براأيها اإىل مكتب املجل�ض لإحالته اإىل املجل�ض لنظره يف اأول 

جل�سة تالية ليقرر يف �ساأنه ما يراه.

مادة )165(
رئي�ض  اإىل  كتابي  بطلب  يتقدموا  اأن  الأقل  على  املجل�ض  اأع�ساء  من  لع�سرة  يجوز 
املجل�ض باقرتاح باإ�سقاط الع�سوية عن اأحد اأع�سائه، وذلك لأحد الأ�سباب املبينة يف 

املادة )99( من الد�ستور، ويجب اأن يبني يف الطلب الأ�سباب الداعية لذلك.
ويخطر رئي�ض املجل�ض الع�سو كتابًة ب�سورة من اقرتاح اإ�سقاط الع�سوية عنه، وذلك 

بعد اأن يتحقق مكتب املجل�ض من توافر ال�سروط ال�سكلية يف الطلب.
ويدرج طلب اإ�سقاط الع�سوية يف جدول اأعمال اأول جل�سة للمجل�ض تالية لإخطار 

الع�سو ب�سورة من الطلب، ليقرر اإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية. 

مادة )166(
ل يجوز للجنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية البدء يف اإجراءاتها اإل بعد اإخطار الع�سو 
كتابًة للح�سور يف امليعاد الذي حتدده لذلك، على األ تقل املدة بني تاريخ الإخطار 

وامليعاد املحدد لنعقاد اللجنة عن ثالثة اأيام.
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وعلى اللجنة اأن ت�ستمع لأقوال الع�سو واأن حتقق اأوجه دفاعه، ويغادر الع�سو مقر 
الجتماع عند اأخذ الأ�سوات.

واإذا تخلف الع�سو عن احل�سور اأعادت اللجنة اإخطاره طبًقا للقواعد ال�سابقة، فاإذا 
تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول ت�ستمر اللجنة يف مبا�سرة اإجراءاتها.

وللع�سو اأن يختار اأحد اأع�ساء املجل�ض ملعاونته يف اإبداء دفاعه اأمام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها اإىل رئي�ض املجل�ض بعد موافقة اأغلبية ثلثي اأع�سائها عليه خالل 
اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ اإحالته اإليها. ويعر�ض هذا التقرير على املجل�ض يف 
اأول جل�سة تالية، ويجب �سدور قرار املجل�ض ب�ساأنه يف مدة ل جتاوز اأ�سبوعني من 

تاريخ عر�ض التقرير عليه.

مادة )167(
نداًء  عليه  ال��راأي  ويوؤخذ  املجل�ض،  اأمام  الع�سوية  اإ�سقاط  عن  اللجنة  تقرير  يتلى 
على  اأع�سائه  ثلثي  مبوافقة  اإل  الع�سوية  باإ�سقاط  املجل�ض  قرار  ي�سدر  ول  بال�سم، 

الأقل، ويجوز للمجل�ض اأن يقرر جعل الت�سويت �سريًا. 

مادة )168(
يقدم طلب اإلغاء الأثر املانع من الرت�سيح املرتتب على اإ�سقاط الع�سوية طبًقا للبند )د( 
من املادة )57( من الد�ستور كتابًة اإىل رئي�ض املجل�ض، ويجب اأن يرفق بالطلب بيان 

بقرار املجل�ض واأ�سبابه ومربرات اإزالة الأثر املانع من الرت�سيح وامل�ستندات املوؤيدة له.
ويعر�ض الرئي�ض الطلب على املجل�ض لإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية 
لإعداد تقرير عنه للمجل�ض. وعلى اللجنة اأن ت�ستدعي من �سبق اإ�سقاط الع�سوية عنه 
واأن ت�ستمع اإىل اأقواله واأن حتقق اأوجه دفاعه، ويجب اأن يت�سمن تقريرها مناق�سة ما 
اأبداه من اأ�سباب واأ�سانيد لطلبه. ويعر�ض التقرير على املجل�ض، ويجب اأن ي�سدر 

املجل�ض قراره يف �ساأنه خالل اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ عر�ض التقرير عليه.
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الفصل الثاين
اإلعفاء من العضوية وخلو املكان

مادة )169(
يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى اأن يطلب اإعفاءه من ع�سوية املجل�ض 

بالتما�ض مكتوب خاٍل من اأي قيد اأو �سرط يقدم اإىل رئي�ض املجل�ض.
يعر�ض الرئي�ض اللتما�ض بعد �سبعة اأيام من تاريخ تقدميه على مكتب املجل�ض ملناق�سته 
يف جل�سة يُدعى اإليها الع�سو مقدم اللتما�ض، فاإذا اأ�سر الع�سو على التما�سه تعني على 
الرئي�ض اأن يرفعه اإىل امللك، ول تنتهي الع�سوية اإل من تاريخ قبول امللك لهذا اللتما�ض.

مادة )170(
اإذا انتهت ع�سوية اأحد الأع�ساء بالوفاة اأو بالإعفاء من الع�سوية اأو باإ�سقاطها، يعلن 
رئي�ض املجل�ض خلو مكانه يف ذات اجلل�سة التي اأعلن فيها عن وفاة الع�سو اأو تقرر 

فيها انتهاء الع�سوية، ويخطر رئي�ض املجل�ض امللك بذلك.

الباب السابع
شـئون اجملـلس

الفصل األول
احملافظة على النظام يف اجمللس

مادة )171(
املحافظة على النظام داخل املجل�ض من اخت�سا�ض رئي�سه.

ويحدد الرئي�ض بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�ض الالزم حلفظ الأمن والنظام. 
ويكون هذا احلر�ض حتت اإمرة رئي�ض املجل�ض وم�ستقال عن كل �سلطة اأخرى.

ول يجوز لأية قوة م�سلحة اأخرى دخول املجل�ض اأو ال�ستقرار على مقربة من اأبوابه 
اإل بطلب من الرئي�ض. 
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ول يجوز لغري احلر�ض امل�سئول عن املحافظة على الأمن والنظام حمل اأي نوع من 
ال�سالح داخل حرم املجل�ض، وي�سع رئي�ض املجل�ض النظام الذي يكفل حتقيق ذلك. 

مادة )172(
ل يجوز لأحد الدخول يف حرم املجل�ض اإل بت�سريح ي�سدر طبًقا للنظام الذي ي�سعه 
مكتب املجل�ض. وعلى امل�سرح لهم بالدخول اأن يتبعوا التعليمات التي ت�سدر اإليهم 

من حر�ض املجل�ض.

مادة )173(
ل يجوز دخول قاعة اجلل�سة اأو اأماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغري 
اأع�ساء املجل�ض واملكلفني بالعمل فيه ومن يندبهم رئي�ض جمل�ض الوزراء اأو غريه من 

اأع�ساء احلكومة ملعاونتهم، ومن ياأذن املجل�ض اأو اللجنة لهم يف احل�سور.

مادة )174(
تخ�س�ض اأماكن ملمثلي ال�سحف وغريها من و�سائل الإعالم، وللجمهور، يف �سرفات 
يف  الت�سريح  واإجراءات  قواعد  املجل�ض  رئي�ض  وي�سع  جل�ساته.  مل�ساهدة  املجل�ض 

الدخول اإىل هذه ال�سرفات.

مادة )175(
يجب على من ي�سرح لهم يف دخول �سرفات املجل�ض اأن يلزموا ال�سكون التام مدة 
انعقاد اجلل�سة، واأن يظلوا جال�سني، واأل يظهروا عالمات ا�ستح�سان اأو ا�ستهجان، 

واأن يراعوا التعليمات واملالحظات التي يبديها لهم املكلفون بحفظ النظام.
ممن  بالنظام  اإخالل  اأو  �سو�ساء  منهم  يقع  من  يكلفوا  اأن  النظام  بحفظ  وللقائمني 
�سرح لهم يف دخول ال�سرفات مبغادرة ال�سرفة، فاإن مل ميتثل فللرئي�ض اأن ياأمر حر�ض 

املجل�ض باإخراجه وت�سليمه للجهة املخت�سة اإذا اقت�سى احلال.
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الفصل الثاين
ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي

مادة )176(
تدرج العتمادات املخ�س�سة مليزانية املجل�ض رقًما واحًدا يف ميزانية الدولة ويقر 
ميزانية  يف  اخل�سو�ض  بهذا  املدرج  العتماد  حدود  يف  ال�سنوية  ميزانيته  املجل�ض 

الدولة بالتفاق مع احلكومة.
�ساأنها  وت�سري يف  الدولة،  العامة  بامليزانية  ملحقة  بقانون،  املجل�ض  ميزانية  وت�سدر 

الأحكام اخلا�سة بامليزانية العامة للدولة.
مادة )177(

لها مبيزانية  القانون اخلا�ض مبيزانية املجل�ض، يودع العتماد املخ�س�ض  بعد �سدور 
الدولة يف اجلهة التي يختارها مكتب املجل�ض، ول ي�سرف من هذا العتماد اإل باإذن 

من رئي�ض املجل�ض اأو من ينوب عنه يف ذلك.
مادة )178(

ال�سرف  ونظام  املجل�ض،  ح�سابات  بتنظيم  اخلا�سة  القواعد  املجل�ض  مكتب  ي�سع 
واجلرد وغري ذلك من ال�سئون املالية.

مادة )179(
املواد  يف  املقررة  الأحكام  ال�سورى  ملجل�ض  الإ�سافية  العتمادات  �ساأن  يف  ت�سري 

ال�سابقة ب�ساأن ميزانية املجل�ض.

مادة )180(
تعد الأمانة العامة للمجل�ض احل�ساب اخلتامي له خالل ثالثني يوم�ًا من انتهاء ال�سنة املالية، 
ويحيله الرئي�ض اإىل مكتب املجل�ض للنظر فيه قبل عر�سه على املجل�ض ملناق�سته واإقراره.

وملكتب املجل�ض اإحالة احل�ساب اخلتامي اإىل جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية لبحثه 
وتقدمي تقرير عنه يعر�ض على املجل�ض يف اأول جل�سة تالية.

ميزانية  اإق��رار  يف  املتبعة  الإج��راءات  واإ�سداره  اخلتامي  احل�ساب  اإق��رار  يف  وتتبع 
املجل�ض واإ�سدارها.
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الفصل الثالث
األمانة العامة للمجلس

مادة )181(
تكون للمجل�ض اأمانة عامة ي�سدر بتنظيمها قرار من رئي�ض املجل�ض بعد موافقة مكتب 
املجل�ض، ويت�سمن القرار الأحكام التف�سيلية اخلا�سة بال�سئون الإدارية واملالية، واإىل 
اأن ي�سدر هذا القرار يجوز لرئي�ض املجل�ض اأن ي�سدر قرارات موؤقتة لتنظيم �سئون 

الأمانة العامة.

مادة )182(
واأعمال  �سئون  جميع  وعلى  العامة،  الأمانة  على  الإ�سراف  املجل�ض  رئي�ض  يتوىل 

املجل�ض الإدارية واملالية والفنية.

مادة )183(
له  وت��ك��ون  وزارة.  وكيل  درج��ة  يف  مبر�سوم  يعني  ع��ام  اأم��ني  للمجل�ض  يكون 
الخت�سا�سات وال�سالحيات املالية والإدارية املقررة يف القوانني والأنظمة لوكالء 
الوزارات. ويعد الأمني العام م�سروع جدول اأعمال اجتماعات املجل�ض لإقراره من 

املكتب ومن رئي�ض املجل�ض.
ويكون  طلبها،  على  بناًء  اللجان  جل�سات  يح�سر  كما  املجل�ض،  جل�سات  ويح�سر 

م�سئول عن عمله اأمام رئي�ض املجل�ض.

مادة )184(
الوطني  والقت�ساد  املالية  ووزير  للوزير  املخولة  ال�سلطات  املجل�ض  لرئي�ض  يكون 
يف  الخت�سا�ض  املجل�ض  ملكتب  ويكون  واللوائح،  القوانني  يف  عليها  املن�سو�ض 
امل�سائل التي يجب اأن ي�سدر بها قرار من رئي�ض جمل�ض الوزراء، وكذلك امل�سائل 
والقت�ساد  املالية  وزارة  موافقة  اأو  راأي  باأخذ  واللوائح  القوانني  فيها  تق�سي  التي 

الوطني اأو ديوان اخلدمة املدنية، اأو اأي جهة اأخرى ح�سب الأحوال.
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الباب الثامن
أحـكام متنوعـة

مادة )185( )31(

مادة )186(
حتدد لرئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء اأماكن خا�سة يف �سدر قاعة اجلل�سة، ويكون 

ملمثلي احلكومة اأماكن اأخرى حتدد بقرار من رئي�ض املجل�ض.

مادة )187(
ي�سع مكتب املجل�ض القواعد التنظيمية العامة املتعلقة بالت�سهيالت التي تقدم لأع�ساء 

املجل�ض لتمكينهم من القيام مب�سئولياتهم.

مادة )188(
ا بالأ�سبقية يف املرا�سم بني  ي�سع مكتب املجل�ض بناًء على ما يقرتحه رئي�سه نظاًما خا�سً
اأع�ساء املجل�ض يف اجتماعاته الر�سمية ويف الجتماعات التي يعقدها اأو التي يدعو اإليها.

ويخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء بهذا النظام.
مادة )189( )32(

يجرى بحث املو�سوعات امل�ستعجلة قبل غريها يف املجل�ض وجلانه، ول ت�سري عليها 
اأحكام املواعيد العادية املقررة يف هذه الالئحة. 

تقدم  اأن  امل�ستعجلة يف اجلل�سة ذاتها على  اأن يقرر مناق�سة املو�سوعات  وللمجل�ض 
اللجنة املخت�سة تقريرها اإىل املجل�ض يف ذات اجلل�سة، كما يجوز يف هذه احلالة اأن 
يقرر املجل�ض اأخذ الراأي النهائي على م�سروع القانون يف ذات اجلل�سة وفًقا للمادة 

)114( من هذه الالئحة.

)31( الغيت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3067 / 30 اأغ�سط�ض 

2012م. 
)32( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002 ب�ساأن 

الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�سورى، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م. 
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ويعترب املو�سوع م�ستعجال اإذا طلبت ذلك احلكومة اأو رئي�ض املجل�ض اأو خم�سة على 
الأقل من اأع�ساء املجل�ض.

 وفيما عدا ما ن�ست عليه املادة )87( من الد�ستور، للمجل�ض يف جميع الأحوال اأن 
يقرر العدول عن ال�ستعجال واتباع الإجراءات العادية، ويجب الن�ض على �سفة 

ال�ستعجال يف قرار الإحالة اإىل كل من املجل�ض واللجان.
ول تخل اأحكام هذه املادة باأي حكم خا�ض بحالة من حالت ال�ستعجال املن�سو�ض 

عليها يف هذه الالئحة.

مادة )190(
نقل وتلخي�ض جل�سات  الدقة يف  الإعالم حتري  ال�سحافة وغريها من و�سائل  على 
بكتاب  الأخطاء  ت�سحيح  املجل�ض  رئي�ض  من  يطلب  اأن  لكل ع�سو  ويحق  املجل�ض، 
اأن  وعليها  الوقائع،  حرفت  التي  الإع��الم  و�سيلة  اأو  ال�سحيفة  اإىل  الرئي�ض  ير�سله 
تن�سر الكتاب اأو تعلنه يف اأقرب وقت دون تعقيب. ول مينع هذا من اإقامة الدعوى 

العمومية.

مادة )191(
يعمل بهذا القانون اعتباًرا من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�صى اآل خليفة  

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

�سدر يف ق�سر الرفاع: 
بتاريخ 17 �سعبان 1423ه�
املوافق 23 اأكتوبر 2002م
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مرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002
بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب )1(

 نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك   مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�ستور، 

وعلى القانون رقم )4( ل�سنة 1974 ب�ساأن الالئحة الداخلية للمجل�ض الوطني،
والنواب  ال�سورى  جمل�سي  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 

املعدل باملر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2002،
وبناًء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء، وبعد موافقة جمل�ض الوزراء على ذلك، 

ر�سمنا بالقانون الآتي:
الباب األول أحكام عامة

مادة )1(
يبا�سر جمل�ض النواب اخت�سا�ساته على الوجه املبني يف الد�ستور، وقانون جمل�سي 

ال�سورى والنواب، ووفًقا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )2(
يلتزم اأع�ساء املجل�ض فيما يجرونه من مناق�سات، وما يتخذونه من قرارات، باأحكام 

الد�ستور والقانون وهذه الالئحة.

مادة )3(
وفًقا  والنواب(  )ال�سورى  مبجل�سيه  الوطني  للمجل�ض  العادي  النعقاد  دور  يفتتح 
لأحكام املواد )71( و)73( و)74( من الد�ستور بال�ستماع اإىل اخلطاب ال�سامي، 
ثم يف�ض الجتماع عقب اإلقاء هذا اخلطاب، وين�سرف اأع�ساء جمل�ض النواب اإىل 

مقر جمل�سهم.

)1( عدل املر�سوم وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954/ 1 يوليو 2010م.
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مادة )4(
دور  فى  الأوىل  جل�سته  النواب  جمل�ض  يعقد  ال�سامي،  للخطاب  ال�ستماع  بعد 
اأ�سغر  وي�ساعده  �سن�ّ�ًا،  احلا�سرين  الأع�ساء  اأكرب  الرئا�سة  ويتوىل  الأول،  النعقاد 

ع�سوين حا�سرين �سن�ّ�ًا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئي�ض املجل�ض.

مادة )5(
يوؤدي كل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض النواب، يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة اأعماله يف 

املجل�ض اأو جلانه اليمني التالية:
الد�ستور  اأحرتم  واأن  وللملك،  للوطن  ا  اأكون خمل�سً اأن  العظيم  باهلل  ))اأق�سم 
وقوانني الدولة، واأن اأذود عن حريات ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن اأوؤدي 

اأعمايل بالأمانة وال�سدق((.

ويبداأ باأداء هذه اليمني يف بداية الف�سل الت�سريعي رئي�ض ال�سن والع�سوان املعاونان.

مادة )6(
ل يجوز للمجل�ض يف بداية الف�سل الت�سريعي اأن ميار�ض اأي�ّ�ًا من اخت�سا�ساته اإل بعد 

انتخاب رئي�سه ونائبيه.

مادة )7(
على  الرد  م�سروع  لإعداد  املجل�ض  اأع�ساء  من  جلنة  النواب  جمل�ض  مكتب  يختار 
اخلطاب ال�سامي، ويعر�ض ت�سكيل هذه اللجنة على املجل�ض لإقراره. وتقوم اللجنة 
بدرا�سة اخلطاب ال�سامي واإعداد م�سروع للرد عليه يعر�ض على املجل�ض يف املوعد 

الذي يحدده، ويرفع الرد اإىل امللك بعد اإقراره.

مادة )8(
الربملانية  املوؤمترات  البحرين يف  مملكة  �سعبة  هما  النواب  ال�سورى وجمل�ض  جمل�ض 
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الدولية. وتتكون اجلمعية العمومية لل�سعبة يف كل جمل�ض من جميع اأع�سائه.
 ويكون للجمعية جلنة تنفيذية برئا�سة رئي�ض جمل�ض النواب وع�سوية ثمانية اأع�ساء 
يختار كل جمل�ض اأربعة منهم من بني اأع�سائه. وت�سع اللجنة التنفيذية القواعد املنظمة 

ل�سري العمل يف ال�سعبة. 

الباب الثاين أجهزة اجمللس

مادة )9(
اأجهزة جمل�ض النواب الرئي�سية هي: 

اأ - رئي�ض املجل�ض.
ب- مكتب املجل�ض.

ج- جلان املجل�ض.
الفصل األول

رئيس اجمللس
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مادة )10(
يتم اختيار رئي�ض جمل�ض النواب يف اأول جل�سة للمجل�ض يف بداية الف�سل الت�سريعي، 

وملثل مدته، وذلك وفًقا لالإجراءات املن�سو�ض عليها يف املادة )60( من الد�ستور.
يتقدم  مل  واإذا  يحددها،  التي  املدة  خالل  اجلل�سة  رئي�ض  اإىل  الرت�سيحات  وتقدم 
ل�سغل املن�سب اإل مر�سح واحد، اأعلن رئي�ض اجلل�سة فوزه بالتزكية. وتكون عملية 
رئي�ض  انتخاب  اجلل�سة  رئي�ض  ويعلن  علنية.  جل�سة  يف  وجترى  �سرية،  النتخاب 

املجل�ض، ويبا�سر مهام الرئا�سة فور اإعالن انتخابه. 

مادة )11(
يف حالة خلو مكان رئي�ض املجل�ض لأي �سبب من الأ�سباب يختار املجل�ض من يحل 
حمله خالل ثالثة اأ�سابيع من تاريخ اخللو اإذا كان املجل�ض يف دور النعقاد، وخالل 

الأ�سبوع الأول من اجتماع املجل�ض اإذا حدث اخللو اأثناء العطلة.

مادة )12(
رئي�ض املجل�ض هو الذي ميثله يف ات�ساله بالهيئات الأخرى، ويتحدث با�سمه، وي�سرف 
العامة  اأعماله، ويراقب مكتبه وجلانه، كما يتوىل الإ�سراف على الأمانة  على جميع 
للمجل�ض، ويراعي يف ذلك كله تطبيق اأحكام الد�ستور والقوانني وتنفيذ ن�سو�ض 
اأو  الأع�ساء  من  يرى  مبن  اأو  املكتب  بهيئة  ذلك  يف  ي�ستعني  اأن  وله  الالئحة.  هذه 

اإحدى اللجان.
ويدير  ورفعها،  انتهاءها  ويعلن  وي�سبطها  ويراأ�سها،  اجلل�سات  يفتتح  الذي  وهو 
املناق�سات، وياأذن يف الكالم، وبوا�سطته توجه الأ�سئلة، ويعلن نتائج القرتاع، وله 

الكالم يف اأي وقت اإذا راأى يف ذلك فائدة لنظام املناق�سة اأو لإي�ساحها. )2(
وهو الذي يحدد مو�سوع البحث ويرد اإليه من خرج عنه من املتكلمني، وينبه اإىل 
ويطرح  غام�سة،  يراها  م�ساألة  ي�ستو�سح  اأو  يو�سح  اأن  وله  النظام،  على  املحافظة 

)2( عدلت الفقرة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م.
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القرارات،وبوجه  من  املجل�ض  ي�سدره  ما  ويعلن  عليها،  الراأي  لأخذ  املو�سوعات 
عام ي�سرف على ح�سن �سري اأعمال املجل�ض.

ولرئي�ض املجل�ض اأن ي�سرتك يف املناق�سات، وعندئذ يتخلى عن رئا�سة اجلل�سة، ول 
يعود اإىل من�سة الرئا�سة حتى تنتهي املناق�سة التي ا�سرتك فيها.

مادة )13(
اأو  هام  مو�سوع  لبحث  لالنعقاد  املجل�ض  جلان  من  جلنة  اأية  دعوة  املجل�ض  لرئي�ض 

عاجل، ويراأ�ض جل�سات اللجان التي يح�سرها.
من  غريها  اأو  التنفيذية  وال�سلطة  املجل�ض  جلان  من  جلنة  اأية  بني  املخاطبات  وجترى 

اجلهات خارج املجل�ض عن طريق رئي�ض املجل�ض.

مادة )14(
اإذا غاب رئي�ض املجل�ض، توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول، ويف حالة غيابه يتوىل 
الرئا�سة النائب الثاين، ويف حالة غيابهما مع�ًا عن اإحدى اجلل�سات بعد افتتاحها، توىل 
لرئي�ض اجلل�سة الخت�سا�سات  �سًنا. وتكون  الأع�ساء احلا�سرين  اأكرب  رئا�سة اجلل�سة 

املقررة يف هذه الالئحة لرئي�ض املجل�ض يف اإدارة اجلل�سة.
الرئي�ض يف بع�ض اخت�سا�ساته. ويف جميع  نائبي  اأحد  اأن يفو�ض  ولرئي�ض املجل�ض 
الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاين حمل الرئي�ض يف جميع اخت�سا�ساته اإذا 

امتد غيابه اأكرث من ثالثة اأ�سابيع مت�سلة. 
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الفصل الثاين
مكتب اجمللس

مادة )15( )3(
النوعية  اللجان  روؤ�ساء  اإليهم  وي�سم  ونائبيه.  الرئي�ض  من  املجل�ض  مكتب  يتكون 
الفقرة الأوىل من  اأوًل وثانًيا وثالًثا ورابًعا وخام�ًسا من  البنود  املن�سو�ض عليها يف 

املادة )21( من هذه الالئحة مبجرد انتخابهم.

مادة )16(
بعد انتهاء انتخاب رئي�ض املجل�ض، ي�سرع املجل�ض يف انتخاب نائبي الرئي�ض بالتتابع، 
اأيهما  وبالطريقة املن�سو�ض عليها يف املادة )10( من هذه الالئحة. واإذا خال مكان 
لأي �سبب من الأ�سباب يجرى انتخاب من يحل حمله بذات الطريقة، وذلك خالل 

اأ�سبوعني من تاريخ اخللو.

مادة )17(
يخطر رئي�ض املجل�ض امللك بت�سكيل مكتب املجل�ض فور ا�ستكمال هذا الت�سكيل. 

مادة )18(
يخت�ض مكتب املجل�ض بالأمور الآتية: 

م�سروعات  اإدراج  اأول��وي��ة  مراعًيا  املجل�ض،  جل�سات  اأعمال  ج��دول  و�سع  اأ- 
القوانني املقدمة من احلكومة التي انتهت اللجان املخت�سة من درا�ستها، وكذلك 
املو�سوعات الهامة اجلارية. ويعلن الرئي�ض جدول الأعمال ويخطر به الأع�ساء 

واحلكومة قبل انعقاد اجلل�سة العتيادية مبا ل يقل عن يومني. )4(
م�سابط  يف  �ُسّج�ل  ما  على  اعرتا�سات  من  املجل�ض  اإليه  يحيله  فيما  ب-الف�سل 

اجلل�سات.
)3( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.

)4( عدل البند وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م.
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ج - النظر يف م�سروع امليزانية ال�سنوية للمجل�ض، ويف م�سروع ح�سابه اخلتامي، 
بناًء على اإحالة من الرئي�ض، وذلك قبل عر�سهما على املجل�ض لإقرارهما.

د -متابعة اأعمال جلان املجل�ض وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على و�سع القواعد 
املنظمة لإدارة اأعمالها والتن�سيق بني اأوجه ن�ساطها.

ه� - اقرتاح من يراه لتمثيل املجل�ض يف الداخل، وذلك بناًء على تر�سيح الرئي�ض، 
متهيًدا لعر�ض الأمر على املجل�ض للبت فيه.

و -درا�سة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عر�سها 
على املجل�ض.

ز -ممار�سة اخت�سا�سات املجل�ض الإدارية فيما بني اأدوار النعقاد، وذلك بناًء على 
طلب من رئي�ض املجل�ض.

ا بحالت الأع�ساء الذين ل يقومون بواجباتهم  ح - درا�سة ما يعر�سه الرئي�ض خا�سً
اأو ي�سلكون م�سلًكا ل يتفق مع كرامة الع�سوية، وذلك قبل عر�ض املو�سوع على 

املجل�ض لتخاذ الإجراء املنا�سب.
ط - بحث اأي اأمر اآخر يرى رئي�ض املجل�ض اأو اأي من اأع�ساء املكتب اأخذ راأيه يف 

�ساأنه. )5(
ي - اأية اخت�سا�سات اأخرى ين�ض الد�ستور اأو هذه الالئحة على اإ�سنادها للمكتب.)6( 

)5( عدل البند وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م.

)6( ا�سيف البند وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.
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مادة )19(
ا�ستثناًء من الأحكام الواردة يف املادة )14( يجتمع مكتب املجل�ض بدعوة من رئي�سه 
اأو اأحد نائبيه يف حالة غيابه، وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور اأغلبية اأع�سائه على 

اأن يكون من بينهم الرئي�ض اأو اأحد نائبيه. )7(
اجلانب  رجح  الأ�سوات  ت�ساوت  فاإذا  احلا�سرين،  الأع�ساء  باأغلبية  قراراته  وت�سدر 

الذي منه رئي�ض الجتماع. )8(
ول يجوز اأن يح�سر اجتماعات املكتب غري اأع�سائه، ويقوم من يختاره املكتب بعمل 
حما�سر لجتماعات هيئة املكتب يف الأمور الهامة التي يلزم عر�سها على املجل�ض 

اأو على اللجان املختلفة.
ويدعو الرئي�ض الوزير املخت�ض ب�سئون جمل�سي ال�سورى والنواب حل�سور اجتماعات 

املكتب، عند اإعداد جدول اأعمال املجل�ض.
ويجوز اأن يح�سر اأمني عام املجل�ض جل�سات مكتب املجل�ض بناًء على طلب رئي�ض 

املجل�ض، ويف هذه احلالة يتوىل كتابة حما�سر اجتماعات املكتب.

مادة )20(
يخت�ض اأمني عام املجل�ض بالإ�سراف على حترير م�سابط جل�سات املجل�ض وقيد اأ�سماء 
الأع�ساء الذين يطلبون الكلمة بح�سب ترتيب طلباتهم، وباإثبات التنبيهات باملحافظة 
على النظام وت�سجيل نتائج القرتاع، وغري ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئي�ض 

يف �ساأن اإدارة اجلل�سة.

)7- 8( عدلت املادتان وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954 / 1 يوليو 2010م. 
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الفصل الثالث
جلان اجمللس

مادة )21( )9(
الآتية،  النوعية  اللجان  العادي  النعقاد  دور  بدء  من  الأول  الأ�سبوع  خالل  ت�سكل 

لدرا�سة الأعمال الداخلة يف اخت�سا�ض املجل�ض.
اأوًل - جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية، وت�سكل من ثمانية اأع�ساء. وتخت�ض بالنظر 
يف م�سروعات القوانني ومطابقتها لأحكام الد�ستور، ومعاونة املجل�ض وجلانه 
الأع�ساء،  ب�سئون  تخت�ض  كما  الت�سريعية،  الن�سو�ض  �سياغة  يف  الأخ��رى 
التي  الأمور  برفع احل�سانة، وبكل  الع�سوية، والإذن  اإ�سقاط  وبحث حالت 

ل تدخل يف اخت�سا�ض جلنة اأخرى.
ثانًيا - جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية، وت�سكل من ثمانية اأع�ساء. وتخت�ض بدرا�سة 
ميزانية  تت�سمنها  التي  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  الإن�سائية  امل�سروعات 
بدرا�سة  تخت�ض  واإبداء مالحظاتها حولها، كما  القت�سادية  الدولة، واخلطط 
املختلفة،  وامل�سالح  الوزارات  باأعمال  املتعلقة  والقت�سادية  املالية  اجلوانب 

وب�سفة خا�سة امليزانيات واحل�سابات اخلتامية.
اأع�ساء  �سبعة  من  وت�سكل  الوطني،  والأم��ن  والدفاع  اخلارجية  ال�سئون  جلنة   - ثالًثا 
وال�سيا�سة  الدولية،  ال�سيا�سة  وتطورات  ال��دويل،  املوقف  بدرا�سة  وتخت�ض 
اخلارجية ململكة البحرين، والتفاقيات واملعاهدات الدولية. كما تخت�ض بدرا�سة 
كافة ال�سئون املتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة اجلرمية، واأمن الدولة اخلارجي.

رابًعا - جلنة اخلدمات، وت�سكل من �سبعة اأع�ساء وتخت�ض باأمور التعليم بجميع اأنواعه 
باخلدمات  املتعلقة  الأمية، واملو�سوعات  املهني وحمو  ومراحله، والتدريب 

الجتماعية والريا�سية والثقافية وال�سحية والإعالم والأمور العمالية.

)9( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954 / 1 يوليو 2010م.
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بدرا�سة  وتخت�ض  اأع�ساء،  �سبعة  من  وت�سكل  والبيئة،  العامة  املرافق  جلنة   - خام�ًسا 
املو�سوعات املتعلقة بالإ�سكان والربيد والكهرباء واملاء والزراعة واملوا�سالت 

والطرق والبلديات والبيئة.
وللمجل�ض بناء على طلب مقدم من خم�سة اأع�ساء على الأقل اأن ي�سكل جلانًا اأخرى 
نوعية دائمة وجلانًا موؤقتة وذلك كله وفًقا حلاجة العمل ويف حدود اخت�سا�ساته، على 
األ يزيد عدد اأع�ساء اأي منها على خم�سة، وله اأن ي�سع لكل جلنة ما يراه من اأحكام 
خا�سة يف �ساأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غري املن�سو�ض عليها يف الفقرة الأوىل من 
هذه املادة بانتهاء الف�سل الت�سريعي، كما تنتهي اللجنة املوؤقتة بانتهاء الغر�ض الذي 
القيام  يف  مل�ساعدتها  م�ست�سارين  من  حتتاجه  مبا  جلنة  كل  وتزود  اأجله.  من  �سكلت 

باأعمالها.
ويراعى يف ت�سكيل اللجان متثيل خمتلف الأطياف والجتاهات داخل املجل�ض. )10(

مادة )22(
يحدده،  الذي  املوعد  ويف  العادي  النعقاد  دور  بداية  يف  املجل�ض  رئي�ض  يتلقى 

طلبات الأع�ساء لالن�سمام اإىل ع�سوية اللجان.
التي  وال�سوابط  للقواعد  وفًقا  الطلبات  هذه  بني  التن�سيق  املجل�ض  مكتب  ويتوىل 

يحددها.

مادة )23( )11(
يجب اأن ي�سرتك الع�سو يف اإحدى جلان املجل�ض اخلم�ض املن�سو�ض عليها يف املادة 
)21( من هذه الالئحة، وله اأن ي�سرتك يف اللجان الدائمة الأخرى واللجان املوؤقتة 
التي ي�سكلها املجل�ض. ول يجوز لرئي�ض اإحدى اللجان النوعية الدائمة اأن يراأ�ض اأيًا 

من اللجان الدائمة الأخرى.

)10( ا�سيفت الفقرة الأخرية وفقا ً للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة الداخلية 
ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.

)11( عدلت وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 /1 يوليو 2010م.
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مادة )24(
املجل�ض،  على  عر�سها  قبل  اللجان  لع�سوية  الرت�سيح  قوائم  املجل�ض  مكتب  يعلن 
ولكل ع�سو اأن يقدم اقرتاحاته اأو اعرتا�ساته كتابة اإىل رئي�ض املجل�ض لعر�سها على 

املكتب للنظر فيها.
درا�سة  بعد  املكتب  اإليه  انتهى  ملا  طبًقا  املجل�ض  على  القوائم  الرئي�ض  ويعر�ض 
العرتا�سات والقرتاحات املقدمة من الأع�ساء، وتقت�سر املناق�سة يف املجل�ض على 
القواعد وال�سوابط التي التزمها مكتب املجل�ض يف هذا ال�ساأن، وتعترب هذه القوائم 

نافذة مبجرد اإقرار املجل�ض لها. 

مادة )25(
الن�سبية  بالأغلبية  وذلك  للرئي�ض،  ونائًبا  رئي�ًسا  اأع�سائها  بني  من  جلنة  كل  تنتخب 
اأجري  الأغلبية  اأكرث من واحد يف احل�سول على هذه  ت�ساوى  فاإن  اأع�سائها،  لعدد 
ويتكون  العامة.  الأمانة  موظفي  اأحد  اللجنة  اأمانة  ويتوىل  بالقرعة.  بينهم  الختيار 
مكتب اللجنة من الرئي�ض ونائب الرئي�ض. ويراأ�ض اجتماع اللجنة لأول مرة يف دور 
النعقاد اأكرب اأع�سائها �سًنا، وتقدم الرت�سيحات كتابة اإليه خالل الفرتة التي يحددها 
مكتب املجل�ض، ويعلن الرئي�ض هذه الرت�سيحات لأع�ساء اللجنة، وجترى النتخابات 
بني املر�سحني بطريق القرتاع ال�سري حتت اإ�سراف جلنة ي�سكلها مكتب املجل�ض من 
يتقدم  اللجان. واإذا مل  املتقدمني للرت�سيح ملنا�سب مكاتب  اللجان غري  اأع�ساء  بني 
بالتزكية. ويعلن رئي�ض  انتخاب املر�سحني  اأعلن  اأحد غري العدد املطلوب  للرت�سيح 

املجل�ض نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها اإىل جمل�ض الوزراء.

مادة )26(
يراأ�ض نائب رئي�ض املجل�ض جل�سات اللجنة التي يح�سرها. 
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مادة )27( )12(
ل تكون اجتماعات اللجنة �سحيحة اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائها، وت�سدر القرارات 

باأغلبية احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�ض. 
واإذا مل تكتمل اأغلبية اللجنة اأجل رئي�سها اأو نائبه يف حالة غيابه الجتماع اإىل جل�سة 
مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي احلالت التي يقرر فيها املجل�ض نظر مو�سوع بطريق 
ال�ستعجال يجوز تاأجيل انعقاد اللجنة اإىل موعد اآخر يف ذات اليوم مع اإعادة اإخطار 
اأع�سائها بهذا املوعد، ويكون انعقاد اللجنة �سحيًحا يف اجلل�سة التي اأجل النعقاد 
اإليها بح�سور ثلث اأع�سائها، فاإذا نق�ض عدد احلا�سرين عن ذلك وجب على رئي�ض 

اللجنة اأو نائبه عر�ض الأمر على رئي�ض املجل�ض. 
ويجوز للجنة اأن ت�ستعني يف اأعمالها بواحد اأو اأكرث من خرباء املجل�ض اأو موظفيه. 
ولها اأن تطلب - من خالل رئي�ض املجل�ض وعن طريق الوزير املخت�ض - ال�ستعانة 
اأو موظفيها، كما يجوز للجنة ال�ستعانة بخرباء  اأكرث من خرباء احلكومة  اأو  بواحد 
يف  ي�سرتك  اأن  ه��وؤلء  من  لأي  يجوز  ول  املجل�ض،  رئي�ض  موافقة  بعد  م�ستقلني 

الت�سويت.

مادة )28(
اأو  الق��رتاح��ات  اأو  القوانني  م�سروعات  من  اإليها  يحال  ما  بحث  اللجان  تتوىل 
البيانات  كل  جتمع  اأن  وعليها  ال���وزارات.  ن�ساط  يف  تدخل  التي  املو�سوعات 
واملعلومات التي تتعلق باملو�سوعات املحالة اإليها لتمكني املجل�ض من تكوين راأيه يف 
اأن تطلب - من خالل رئي�ض املجل�ض  املو�سوع عند مناق�سته. ولها يف �سبيل ذلك 
وعن طريق الوزير املخت�ض - من الوزارات وامل�سالح واملوؤ�س�سات والهيئات العامة 
البيانات والوثائق التي تراها لزمة لدرا�سة املو�سوع املحال اإليها. وعلى تلك اجلهات 

تقدمي ما يطلب منها قبل اأن ت�سع اللجنة تقريرها بوقٍت كاٍف.

)12( عدلت الفقرة الثانية وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954 /1 يوليو 2010م.
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مادة )29(
تخطر جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية بجميع م�سروعات القوانني التي تقدم من 
اللجنة  تبلغ  اأن  وعليها  الأع�ساء،  من  تقدم  التي  بقوانني  القرتاحات  اأو  احلكومة 

املخت�سة مبالحظاتها يف املوعد الذي يحدده رئي�ض املجل�ض.

مادة )30(
اإذا ارتبط الأمر املعرو�ض باأكرث من جلنة حدد املجل�ض اللجنة التي تتوىل درا�سته اأو 

اأحاله اإىل جلنة م�سرتكة ت�سم اأكرث من جلنة. 
بينها  م�سرتكة  اجتماعات  تعقد  اأن  واحد  مو�سوع  بحث  يف  ت�سرتك  التي  وللجان   
مبوافقة رئي�ض املجل�ض، ويف هذه احلالة تكون الرئا�سة لأكرب روؤ�ساء اللجان �سن�ّ�ًا، اأو 
لأحد نائبي رئي�ض املجل�ض، ويجب ل�سحة الجتماع امل�سرتك ح�سور اأغلبية اأع�ساء 
اأغلبية  مبوافقة  امل�سرتكة  اللجنة  ق��رارات  وت�سدر  الأق��ل.  على  حدة  على  جلنة  كل 

الأع�ساء احلا�سرين. وذلك كله مع مراعاة اأحكام املادة )27( من هذه الالئحة.

مادة )31(
اإذا راأت اإحدى اللجان اأنها خمت�سة بنظر مو�سوع اأحيل اإىل جلنة اأخرى اأو اأنها غري 
املجل�ض  لعر�سه على  املجل�ض  لرئي�ض  اأبدت ذلك  اإليها،  املحال  باملو�سوع  خمت�سة 

لإ�سدار قرار ب�ساأنه.

مادة )32(
حمل  ويحل  اللجنة،  اأمني  ذلك  يف  ويعاونه  اأعمالها،  اإدارة  جلنة  كل  رئي�ض  يتوىل 

الرئي�ض عند غيابه نائب رئي�ض اللجنة ثم اأكرب اأع�سائها احلا�سرين �سن�ّ�ًا. 

مادة )33(
ي�سع مكتب اللجنة جدول اأعمالها بناًء على اقرتاح رئي�سها. 
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مادة )34(
دعوتها  وجتب  املجل�ض،  رئي�ض  من  اأو  رئي�سها  من  دعوة  على  بناًء  اللجان  جتتمع 
انعقادها  موعد  قبل  اللجنة  دعوة  وتكون  اأع�سائها،  اأغلبية  ذلك  اإذا طلب  لالنعقاد 
باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل، ويخطر الأع�ساء والأمانة العامة للمجل�ض بجدول 

اأعمال اجتماع اللجنة.
اأعمال،  لديها من  ما  اللجان لإجناز  انعقاد  املجل�ض جلل�ساته، دون  تاأجيل  ول يحول 
ولرئي�ض املجل�ض اأن يدعو اللجان لالجتماع فيما بني اأدوار النعقاد اإذا اقت�سى الأمر 

ذلك، اأو بناًء على طلب احلكومة اأو رئي�ض اللجنة مع مراعاة املادة )36( )13(

مادة )35(
اأ�سماء الأع�ساء  جل�سات اللجان غري علنية، ويحرر حم�سر لكل اجتماع تدون فيه 
رئي�ض  ويوقعه  القرارات،  ون�سو�ض  املناق�سات،  وملخ�ض  والغائبني،  احلا�سرين 
رئي�ض  مكتب  اللجان  اجتماعات  حما�سر  من  �سورة  وتودع  �سرها.  واأمني  اللجنة 

املجل�ض ومكتبي نائبي الرئي�ض.
فيها  لي�ض ع�سًوا  التي  اللجان  يح�سر جل�سات  اأن  املجل�ض  اأع�ساء  من  ولكل ع�سو 
ب�سرط موافقة اللجنة على ذلك، على األ يتدخل يف املناق�سة ول يبدي اأية مالحظة.

ويجوز لكل ع�سو اأن يبعث براأيه كتابة، يف مو�سوع حمال اإىل جلنة لي�ض هو ع�سًوا 
التي  تاأذن له يف ح�سور اجلل�سة  اأن  اللجنة لعر�سه عليها. وللجنة  اإىل رئي�ض  فيها، 

تعينها ل�سرح وجهة نظره دون اأن ي�سرتك يف املناق�سة اأو الت�سويت.
ولكل ع�سو من اأع�ساء املجل�ض الطالع على حما�سر اللجان. 

)13( عدلت املادة وفقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954/ 1 يوليو 2010
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مادة )36( )14(
بوزارته،  يتعلق  مو�سوع  نظر  عند  اللجان  اجتماعات  يح�سر  اأن  املخت�ض  للوزير 
ويجوز له اأن ي�سطحب معه واحًدا اأو اأكرث من كبار املوظفني املخت�سني اأو اخلرباء، اأو 
اأن ينيب عنه اأيًا منهم، ول يكون للوزير ول ملن ي�سطحبه اأو من ينيبه حق الت�سويت، 

على اأن تثبت اآراوؤهم يف التقرير.
لبحث  املخت�ض  الوزير  املجل�ض ح�سور  رئي�ض  طريق  تطلب عن  اأن  للجنة  ويجوز 

الأمر املعرو�ض عليها، ويف هذه احلالة يجب اأن يح�سر الوزير اأو من ينيبه عنه.

مادة )37(
اللجنة،  لأع�ساء  ثم  احلكومة  ملمثلي  اللجان  اجتماعات  يف  الكالم  اأولوية  تكون 

فلمقدمي القرتاحات املحالة اإليها.
وت�سري فيما يتعلق بنظام الكالم يف جل�سات اللجان القواعد املقررة لذلك يف �ساأن 
جل�سات املجل�ض، والتي ل تتعار�ض مع الأحكام املن�سو�ض عليها ب�ساأن اللجان يف 

هذه الالئحة.
مادة )38(

تقدم اللجنة اإىل رئي�ض املجل�ض تقريًرا عن كل مو�سوع يحال اإليها تلخ�ض فيه عملها، 
وذلك خالل املدة التي يحددها، ما مل يقرر املجل�ض غري ذلك.

الأمر  املجل�ض  رئي�ض  عر�ض  له،  املحدد  املوعد  يف  التقرير  تقدمي  تاأخري  تكرر  واإذا 
على املجل�ض يف اأول جل�سة تالية، وللمجل�ض اأن مينح اللجنة اأجال جديًدا اأو يحيل 

املو�سوع اإىل جلنة اأخرى اأو اأن يقرر البت يف املو�سوع مبا�سرة.
اإليها،  املحال  املو�سوع  يف  وراأيها  اإجراءاتها  بيان  اللجنة  تقرير  ي�سمل  اأن  ويجب 
قد  تكون  التي  اللجان  اأو  اللجنة  وراأي  راأيها،  يف  اإليها  ا�ستندت  التي  والأ�سباب 
اللجنة  اجتماعات  يف  اأبديت  التي  الأخرى  الآراء  وجممل  مبالحظاتها،  ا�ستاأن�ست 

ب�ساأن املو�سوع، وكذلك الآراء والقرتاحات املكتوبة التي اأخطرت بها.

)14( عدلت الفقرة الأوىل وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م.
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وترفق بتقرير اللجنة ن�سو�ض امل�سروعات اأو الت�سريعات حمل التقرير مع مذكراتها 
الإي�ساحية اإن وجدت.

ويجوز لكل جلنة اأن تطلب من رئي�ض املجل�ض، عن طريق رئي�سها اأو مقرر املو�سوع، 
رد التقرير اإليها ولو كان املجل�ض قد بداأ نظره اإذا جد ما ي�ستوجب هذا الطلب، ما 

مل يقرر املجل�ض غري ذلك. 

مادة )39(
اأع�سائها  اأحد  اإليها،  املحال  املو�سوع  مناق�سة  النتهاء من  اللجنة عند  يختار مكتب 
مقرًرا  املكتب  يختار  املجل�ض، كما  اأمام  فيه  راأيها  للمو�سوع، وليبني  مقرًرا  ليكون 
احتياطًيا يحل حمل املقرر الأ�سلي عند غيابه، فاإذا غابا عن جل�سة املجل�ض فلرئي�سه اأن 
يطلب من رئي�ض اللجنة اأو من اأحد احلا�سرين من اأع�سائها، اأن يتوىل �سرح التقرير 

نيابة عنها.
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الباب الثالث
جلسات اجمللس وقراراته

الفصل األول
اجتماع اجمللس

مادة )40(
يتلى يف اأول جل�سة لدور النعقاد ال�سنوي الأمر امللكي بالدعوة وما قد يكون هناك 
اليمني  يوؤدي  ثم  ت�سكيلها،  تعديل  اأو  ال��وزارة  بت�سكيل  خا�سة  ومرا�سيم  اأوامر  من 

الد�ستورية اأع�ساء املجل�ض الذين مل ي�سبق لهم اأداوؤها.

مادة )41(
مع مراعاة ما ورد ب�ساأنه ن�ض خا�ض ل يكون انعقاد املجل�ض �سحيًحا اإل بح�سور اأكرث 

من ن�سف اأع�سائه.
واإذا بداأ اجتماع املجل�ض �سحيًحا، ا�ستمر كذلك، ولو غادر بع�ض الأع�ساء احلا�سرين 

قاعة اجلل�سة.
وللمجل�ض يف هذه احلالة اأن ي�ستمر يف مناق�سة املو�سوعات املعرو�سة عليه بعد تنبيه 

رئي�ض املجل�ض الأع�ساء اإىل احل�سور لقاعة املجل�ض.

مادة )42(
املطلقة  بالأغلبية  املجل�ض  ق��رارات  ت�سدر  خا�ض  ن�ض  ب�ساأنه  ورد  ما  مراعاة  مع 
للحا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض املجل�ض اأو من 

يقوم مقامه.
مادة )43(

رئي�ض  اأو  احلكومة  طلب  على  بناًء  �سرية  عقدها  ويجوز  علنية،  املجل�ض  جل�سات 
املجل�ض اأو ع�سرة من اأع�سائه على الأقل. ويف احلالة الأخرية، يقدم الطلب كتابة 
اإىل مكتب املجل�ض، ويقرر املجل�ض يف جل�سة �سرية ما اإذا كانت املناق�سة يف املو�سوع 
املطروح اأمامه جترى يف جل�سة علنية اأم ل، وي�سدر هذا القرار بعد مناق�سة ي�سرتك 

فيها على الأكرث اثنان من موؤيدي ال�سرية واثنان من املعار�سني لها.
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مادة )44(
عند انعقاد املجل�ض يف جل�سة �سرية تخلى قاعته و�سرفاته ممن �سرح لهم بدخولها، 
ول يجوز اأن يح�سر اجلل�سة اأحد غري الأع�ساء اإل من ي�سرح لهم املجل�ض بذلك من 
انعقاد املجل�ض يف جل�سة  اأو خربائها. واإذا زال �سبب  اأو موظفي احلكومة  موظفيه 

�سرية، اأخذ الرئي�ض راأي املجل�ض يف اإنهائها، وعندئذ تعود اجلل�سة علنية.

مادة )45(
للمجل�ض اأن يقرر تدوين م�سبطة اجلل�سة ال�سرية، ويتوىل حترير امل�سبطة يف اجلل�سة 
رئي�ض  مبعرفة  امل�سبطة  هذه  وحتفظ  لذلك،  املجل�ض  يختاره  من  اأو  العام  الأم��ني 
املجل�ض، ول يجوز لغري الأع�ساء اأو من �سمح لهم بح�سور اجلل�سة الطالع عليها، 
اإل باإذن من رئي�ض املجل�ض. وللمجل�ض اأن يقرر يف اأي وقت يف جل�سة �سرية، ن�سر 

هذه امل�سبطة اأو بع�سها.

مادة )46(
يعقد املجل�ض جل�سة عادية يوم الثالثاء من كل اأ�سبوع، ما مل يقرر غري ذلك، اأو مل 

تكن هناك اأعمال تقت�سي هذا الجتماع.

مادة )47(
يدعو الرئي�ض املجل�ض لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمان واأربعني �ساعة 
والتقارير  واملذكرات  اجلل�سة  اأعمال  جدول  بالدعوة  يرفق  اأن  على  الأق��ل،  على 

وامل�سروعات اخلا�سة بها اإذا مل يكن قد �سبق توزيعها.
وللرئي�ض اأن يدعو املجل�ض لالجتماع قبل موعده العادي اإذا راأى �سرورة لذلك، 
وعليه اأن يدعوه اإذا طلبت ذلك احلكومة اأو ع�سرة من الأع�ساء على الأقل، ويحدد 
بامليعاد  امل�ستعجلة  الدعوة  هذه  تتقيد  ول  عر�سه،  املطلوب  املو�سوع  الدعوة  يف 

املن�سو�ض عليه يف الفقرة ال�سابقة.
ويجوز اأن توؤجل اجلل�سة اإىل يوم غري معني، فيكون الجتماع يف يوم الثالثاء التايل 

ما مل يحدد الرئي�ض موعًدا غريه.
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الفصل الثاين
نظام العمل يف اجللسات

مادة )48( )15(
تعد الأمانة العامة برناجًما منا�سًبا ينظم اآلية ت�سجيل ح�سور الأع�ساء جلل�سات املجل�ض.

مادة )49(
يفتتح الرئي�ض جل�سات املجل�ض بح�سور اأكرث من ن�سف اأع�سائه، فاإذا تبني عند حلول 
اجلل�سة  افتتاح  الرئي�ض  اأخر  يكتمل  مل  القانوين  الن�ساب  هذا  اأن  الجتماع  موعد 

ن�سف �ساعة. فاإذا مل يكتمل الن�ساب توؤجل اجلل�سة اإىل موعد لحق حمدد.
واإذا مل يكتمل ن�ساب انعقاد املجل�ض خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�ض 

�سحيًحا، على األ يقل عدد احلا�سرين عن ربع اأع�ساء املجل�ض.

مادة )50(
بعد افتتاح اجلل�سة تتلى اأ�سماء املعتذرين من الأع�ساء والغائبني عن اجلل�سة املا�سية 
من  اإع��داده  مت  ما  على  الت�سديق  املجل�ض يف  راأي  يوؤخذ  ثم  اإخطار،  اأو  اإذن  دون 
م�سابط اجلل�سات ال�سابقة. ولكل ع�سو ح�سر اجلل�سة اأن يطلب ت�سحيح ما اأثبت خطاأ 
على ل�سانه عند الت�سديق على م�سبطتها، ومتى �سدر قرار املجل�ض بقبول الت�سحيح 

يثبت ذلك يف م�سبطة اجلل�سة التي �سدر فيها، وت�سحح مبقت�ساه امل�سبطة ال�سابقة.
ول يجوز اإجراء اأي ت�سحيح يف م�سبطة مت الت�سديق عليها، اإل باإذن من املجل�ض.

ويبلغ الرئي�ض املجل�ض بعد ذلك مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل 
الأوراق  مو�سوع  على  التعليق  حق  ع�سو  ولكل  الأعمال.  جدول  يف  ال��واردة 
دقائق ول جتاوز  الع�سو خم�ض  تتعدى مدة كالم  األ  ب�سرط  مرة واحدة  والر�سائل 
مدة التعليق كلها ن�سف �ساعة، وذلك مع مراعاة حكم املادة )55( من هذه الالئحة. 

وللمجل�ض اأن يتجاوز احلدود الزمنية امل�سار اإليها.
ويبداأ املجل�ض بعد ذلك يف نظر امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.

)15( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م
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مادة )51( )16(
ل جتوز املناق�سة يف مو�سوع غري وارد على جدول الأعمال اإل لالأمور امل�ستعجلة، 
وحتت بند ما ي�ستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب احلكومة اأو الرئي�ض اأو 
طلب كتابي مقدم من خم�سة اأع�ساء على الأقل. وي�سرتط يف جميع الأحوال موافقة 
املثار  النظر يف املو�سوع  تاأجيل  اأن يطلب  الطلب. وللوزير املخت�ض  املجل�ض على 

لأول مرة على النحو املقرر يف �ساأن الأ�سئلة ولو كانت مناق�سته قد بداأت.
وي�سدر قرار املجل�ض يف هذه الطلبات دون مناق�سة، ومع ذلك يجوز للرئي�ض اأن 
ياأذن بالكالم لواحد من موؤيدي الطلب وواحد من معار�سيه ملدة ل تزيد على خم�ض 

دقائق لكل منهما، وذلك قبل اإ�سدار املجل�ض قراره.

مادة )52(
ل يجوز لأحد اأن يتكلم يف اجلل�سة اإل بعد اأن يطلب الكلمة وياأذن له الرئي�ض بذلك.
ول يجوز للرئي�ض اأن يرف�ض الإذن بالكالم اإل ل�سبب تقت�سيه اأحكام هذه الالئحة، 

وعند اخلالف على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�ض لإ�سدار قرار فيه دون مناق�سة.
ول يجوز اأن يدون يف م�سبطة اجلل�سة، اأو ين�سر باأي طريق من طرق الن�سر، الكالم 

الذي يجري على خالف حكم هذه املادة.
وفيما عدا طلب ا�ستعجال اإنهاء التقارير يف املو�سوعات املحالة اإىل جلان املجل�ض اأو 
الإجراءات املتعلقة مببا�سرتها ملهمتها، ل يقبل طلب الكالم يف مو�سوع �سبق اأن اأحاله 
املجل�ض اإىل اإحدى اللجان اإل بعد تقدمي تقريرها واإدراجه بجدول اأعمال املجل�ض، ما 

مل يقرر املجل�ض غري ذلك لأ�سباب جدية.

)16( عدلت الفقرة الأوىل وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 /1 يوليو 2010م.



254

مادة )53(
يجوز لكل ع�سو اأن يقدم كتابة اإىل رئي�ض املجل�ض طلب ا�ستي�ساح يف اأي مو�سوع 
يود الع�سو ال�ستف�سار عنه يف �سئون املجل�ض، ويجوز لرئي�ض املجل�ض اأن يرد على 
ينظر املجل�ض يف  ثم  مناق�سة،  اأية  فيه  اأن جترى  باإيجاز، دون  ال�ستف�سار يف اجلل�سة 

باقي امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.

مادة )54(
يعد الأمني العام قائمة باأ�سماء من يطلبون الكالم، بح�سب ترتيب طلباتهم، ول يتقيد 
الوزراء واملقررون بهذا الرتتيب، اإذ يكون لهم احلق دائًما يف اأن يتكلموا كلما طلبوا 

ذلك، وللوزراء اأن ي�ستعينوا بكبار املوظفني اأو من ينيبونهم عنهم.

مادة )55(
يعطي الرئي�ض الكالم اأول لالأع�ساء املقيدة اأ�سماوؤهم يف اأمانة املجل�ض قبل اجلل�سة، 
ثم لالأع�ساء الذين يطلبون الكالم اأثناء اجلل�سة، وذلك كله ح�سب ترتيب الطلبات. 
ويكون طلب القيد يف اأمانة املجل�ض كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل مو�سوع 

على حدة اإذا كان طلب القيد قبل انعقاد اجلل�سة.
املوؤيدون  الكالم  يتناوب  اأن  الإمكان،  بقدر  الرئي�ض  يراعي  الآراء  ت�سعب  وعند 

واملعار�سون للمو�سوعات املعرو�سة للمناق�سة.
التنازل عن  الكالم  ال�سابقة يجوز لكل من طلب  الفقرة  الإخالل بحكم  ومع عدم 

دوره لغريه، وعندئذ يحل املتنازل له حمله يف الدور.

مادة )56( )17(
طلبوا  كلما  احلكومة  وممثلي  وال��وزراء  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الكلمة  دائًما  تعطى 

الكالم من رئي�ض املجل�ض، وذلك بعد انتهاء املتكلم الأ�سلي من كلمته.

)17( عدلت الفقرة الثانية وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954 /1 يوليو 2010م.
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املناق�سة يف املو�سوعات ال�سادرة عن جلانهم،  اللجان واملقررين، خالل  ولروؤ�ساء 
احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�ض املجل�ض ذلك، ويكون لروؤ�ساء اللجان الأخرى 
التي اأبدت الراأي يف املو�سوع حمل املناق�سة احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�ض 

املجل�ض ذلك. 

مادة )57(
املو�سوع  يف  يتحدث  اأن  للع�سو  يجوز  ل  خا�ض،  ن�ض  ب�ساأنه  ورد  ما  مراعاة  مع 
الواحد يف اجلل�سة ذاتها اأكرث من مرتني اأو اأن يجاوز حديثه يف املرة الأوىل خم�ض 

ع�سرة دقيقة ويف الثانية ع�سر دقائق، اإل اإذا اأجاز املجل�ض غري ذلك. 

مادة )58(
ياأذن الرئي�ض دائًما بالكالم يف الأحوال التالية:

توجيه النظر اإىل خمالفة املناق�سة اجلارية لأحكام الد�ستور اأو قانون جمل�سي ال�سورى  اأ. 
�سلب  يف  للتحدث  و�سيلة  ذلك  اتخاذ  دون  الالئحة،  هذه  اأحكام  اأو  والنواب 

املو�سوع.
ت�سحيح واقعة معينة مدعى بها اأو الرد على قول فيه جتريح ل�سخ�ض طالب الكالم.ب. 
طلب اإرجاء النظر يف املو�سوع املطروح للبحث ل�سرورة البت اأول يف مو�سوع ج. 

اآخر مرتبط به.
طلب اإقفال باب املناق�سة.د. 

عليها  ويرتتب  الأ�سلي،  املو�سوع  على  اأولوية  املذكور،  برتتيبها  الطلبات  ولهذه 
وقف املناق�سة فيه حتى ي�سدر قرار املجل�ض يف هذا ال�ساأن.

ول يجوز لطالب الكالم التكلم يف طلبه قبل اأن يتم املتكلم الأ�سلي اأقواله، اإل اإذا 
اأذن له الرئي�ض بذلك، وكان مبنى طلب الكالم اأحد الأ�سباب املبينة يف البند )اأ( من 

هذه املادة.
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مادة )59(
اإذا تبني بعد الإذن بالكالم للع�سو اأنه قد تكلم باملخالفة لأي حكم من اأحكام املادة 
ال�سابقة، كان لرئي�ض املجل�ض �سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجل�ض بناًء على اقرتاح 
املو�سوع  يف  الكالم  من  حرمانه  اأو  ذلك،  تكرار  عدم  اإىل  تنبيهه  يقرر  اأن  رئي�سه، 

املعرو�ض حتى نهاية اجلل�سة.

مادة )60(
للمجل�ض بناًء على اقرتاح رئي�سه اأو احلكومة اأو اللجنة املخت�سة اأو بناًء على طلب 
كتابي موقع من خم�سة اأع�ساء على الأقل، اأن يحدد وقًتا لالنتهاء من مناق�سة اأحد 

املو�سوعات، واأخذ الراأي فيه.

مادة )61(
للمجل�ض بناًء على اقرتاح رئي�سه اأو احلكومة اأو اللجنة املخت�سة اأو بناًء على طلب 
اأحد املو�سوعات،  املناق�سة يف  اأع�ساء على الأقل، قفل باب  كتابي موقع من ثالثة 
املوؤيدين  من  لثنني  بالكالم  الإذن  �سبق  قد  يكون  اأن  املناق�سة  باب  لقفل  وي�سرتط 
واثنني من املعار�سني على الأقل، ويوؤذن دائًما لع�سو واحد بالكالم عقب املتكلم 

عن احلكومة.

مادة )62(
يتكلم من يوؤذن لهم وقوًفا من اأماكنهم، اأو من على املنرب اإذا �سمح لهم رئي�ض املجل�ض 
بذلك. ويتكلم املقرر دائًما من على املنرب، وكذلك كل من يتكلم اأثناء مناق�سة اخلطاب 
ال�سامي، اأو برنامج احلكومة، ويف الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئي�ض املجل�ض 

املتكلم للكالم من على املنرب.
ول يجوز للمتكلم اأن يوجه كالمه لغري الرئي�ض اأو املجل�ض. 

مادة )63(
وهيبة  كرامة  على  املحافظة  مع  نظره،  ووجهة  راأيه  عن  التعبري  املتكلم  على  يجب 

املوؤ�س�سات الد�ستورية بالدولة، وكرامة املجل�ض ورئي�سه واأع�سائه.
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يخرج  اأن  له  يجوز  ول  غريه،  اأق��وال  ول  اأقواله  يكرر  األ  املتكلم  على  يجب  كما 
على املو�سوع املطروح للبحث، ول اأن ياأتي ب�سفة عامة اأمًرا خمال بالنظام والوقار 
الواجبني للجل�سة. وكذلك ل يجوز الكالم يف الأمور ال�سخ�سية لأحد، ما مل يكن 

ذلك موؤيًدا بحكم ق�سائي نهائي.

مادة )64(
ل يجوز لأحد غري رئي�ض املجل�ض مقاطعة املتكلم، ول اإبداء اأي مالحظة اإليه.

وللرئي�ض وحده احلق يف اأن ينبه املتكلم يف اأية حلظة اأثناء كالمه اإىل خمالفته لأحكام 
املادة ال�سابقة، اأو غريها من اأحكام هذه الالئحة، اأو اإىل اأن راأيه قد و�سح و�سوًحا 
كافًيا، واأنه ل حمل ل�سرت�ساله يف الكالم، فاإذا مل ميتثل فله اأن يلفت نظره مرة اأخرى 
مع اإثبات ذلك يف امل�سبطة. فاإن اأ�سر الع�سو على موقفه عر�ض الأمر على املجل�ض 

للبت فيه مبراعاة حكم املادة )67( من هذه الالئحة. 

مادة )65( )18(
اإذا اأخل املتكلم بالنظام مبخالفة حكم من الأحكام املتقدمة يف هذه الالئحة اأو اأبدى 
�ض ب�سوء نية باأحد زمالئه  اأقوال غري لئقة اأو فيها اإ�سرار بامل�سلحة العليا للبالد اأو عرَّ
ه اإىل اأحد اأولئك اإهانة اأو تهديًدا اأو  اأو اأع�ساء احلكومة اأو الهيئات النظامية اأو وجَّ
اإىل  ونبهه  با�سمه  الرئي�ض  ناداه  اللياقة،  مقت�سيات  عن  الوجوه  من  وجه  باأي  خرج 

املحافظة على النظام، اأو منعه من ال�ستمرار يف الكالم.

مادة )66(
اإذا لفت الرئي�ض نظر املتكلم طبًقا لأحكام املادتني ال�سابقتني ثم عاد يف ذات اجلل�سة 
اإىل اخلروج على نظام الكالم، فللرئي�ض اأن يعر�ض على املجل�ض منعه من الكالم يف 
ذات املو�سوع اأو حتى انتهاء اجلل�سة، وي�سدر قرار املجل�ض يف ذلك دون مناق�سة. 

)18( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م. 
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مادة )67(
اأثناء  بالنظام  اأخل  الذي  الع�سو  قبل  يتخذ  اأن  رئي�سه  اقرتاح  على  بناًء  للمجل�ض 

اجلل�سة، اأو مل ميتثل لقرار املجل�ض مبنعه من الكالم، اأحد اجلزاءات الآتية: 
املنع من الكالم يف مو�سوع معني بقية اجلل�سة. اأ. 

الإنذار.ب. 
اللوم.ج. 
احلرمان من الكالم بقية اجلل�سة.د. 

ه�. اإخراجه من قاعة الجتماع مع احلرمان من ال�سرتاك يف بقية اأعمال اجلل�سة.
و. احلرمان من احل�سور يف قاعة الجتماع جلل�سة واحدة.

ز. احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض وجلانه مدة ل تزيد على اأ�سبوعني.
وي�سدر قرار املجل�ض بتوقيع اأحد اجلزاءات ال�سابقة يف ذات اجلل�سة دون مناق�سة 

وبعد �سماع اأقوال الع�سو اإذا اقت�سى احلال ذلك.

مادة )68(
الكفيلة  الو�سائل  اأن يتخذ ما يراه من  الع�سو لقرار املجل�ض، فللرئي�ض  اإذا مل ميتثل 
اأو يرفعها، ويف  اأن يوقف اجلل�سة  الع�سو بذلك. وله  اإنذار  القرار بعد  بتنفيذ هذا 

هذه احلالة ميتد احلرمان اإىل �سعف املدة التي قررها املجل�ض.

مادة )69(
للع�سو الذي حرم من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض مبقت�سى اأي من اأحكام املادتني 
م اعتذاًرا مكتوب�ًا لرئي�ض املجل�ض،  ال�سابقتني اأن يطلب وقف اأحكام هذا القرار اإذا قدَّ
اجلل�سة،  يف  العتذار  هذا  ويتلى  املجل�ض،  نظام  احرتامه  لعدم  اأ�سفه  فيه  �سجل 

وي�سدر املجل�ض قراره يف الطلب دون مناق�سة.

مادة )70(
اإذا تكرر من الع�سو يف ذات دور النعقاد ما يوجب حرمانه من ال�سرتاك يف اأعمال 
ال�سرتاك يف  احلالة حرمانه من  اعتذار. وللمجل�ض يف هذه  منه  يقبل  املجل�ض فال 
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اإىل  تقرير  لتقدمي  املجل�ض  مكتب  اإىل  اأمره  اإحالة  اأو  �سهر  على  تزيد  ل  مدة  اأعماله 
املجل�ض عما بدر منه من خمالفة للنظام.

مادة )71(
اجلل�سة،  وقف  على  عزمه  اأعلن  اإعادته،  من  الرئي�ض  يتمكن  ومل  النظام  اختل  اإذا 
فاإن مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ل تزيد على ن�سف �ساعة، فاإذا ا�ستمر الإخالل 

لها الرئي�ض واأعلن موعد اجلل�سة القادمة.  بالنظام بعد اإعادة اجلل�سة، اأجَّ

مادة )72(
للرئي�ض اأن يرفع اجلل�سة موؤقًتا لال�سرتاحة مدة ل تزيد على ن�سف �ساعة.

وعليه اأن يرفعها لل�سالة اإذا حان وقتها.
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أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس

مادة )73(
ياأخذ رئي�ض املجل�ض الراأي على املو�سوع املعرو�ض فور اإعالن قرار املجل�ض قفل باب 

املناق�سة فيه وبعد التحقق من تكامل الن�ساب القانوين الالزم ل�سحة اإبداء الراأي.

مادة )74(
ل يعر�ض اأي اقرتاح لأخذ الراأي عليه اإل من رئي�ض املجل�ض. ويوؤخذ الراأي اأول على 
القرتاحات املقدمة ب�ساأن املو�سوع املعرو�ض، وتكون الأولوية يف عر�سها لأو�سعها 
مدى واأبعدها عن الن�ض الأ�سلي. ويف حالة رف�ض املجل�ض لالقرتاحات املذكورة، 

يوؤخذ الراأي على الن�ض الأ�سلي.

مادة )75(
الأع�ساء  من  خم�سة  اأو  مقدمه  وطلب  اأم��ور،  عدة  املعرو�ض  الق��رتاح  ت�سمن  اإذا 

الآخرين جتزئته، عر�ض الرئي�ض الراأي يف كل اأمر منها على حدة. 

مادة )76(
مع مراعاة احلالت التي يوؤخذ فيها الراأي نداء بال�سم يوؤخذ الراأي باإحدى الو�سائل الآتية: 

الت�سويت الإلكرتوين. اأ. 
رفع الأيدي.ب. 
القيام واجللو�ض.ج. 

مادة )77(
اإذا مل يتبني الرئي�ض راأي الأغلبية عند اأخذ الراأي بطريقة رفع الأيدي، اأخذ الراأي 
بطريقة القيام واجللو�ض، باأن يطلب من املوؤيدين القيام، فاإذا مل يتبني النتيجة، يعاد 
اأخذ الراأي بطريقة عك�سية، باأن يطلب من املعار�سني القيام، واإذا مل يتبني النتيجة مع 

ذلك يوؤخذ الراأي نداًء بال�سم.
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مادة )78( )19( 
يجب اأخذ الراأي نداء بال�سم يف احلالت الآتية: 

احلالت التي ت�سرتط فيها اأغلبية خا�سة. اأ. 
 اإذا طلب ذلك رئي�ض املجل�ض.ب. 
اإذا قدم طلب من خم�سة اأع�ساء على الأقل قبل ال�سروع يف اأخذ الآراء، ول يقبل هذا ج. 

الطلب اإل بعد التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة. ويعرب الع�سو عن راأيه عند النداء 
على ا�سمه بكلمة موافق اأو غري موافق اأو ممتنع بدون اأي تعليق، ويجوز يف الأحوال 
ويف  �سريًا،  الت�سويت  جعل  احلا�سرين  املجل�ض  اأع�ساء  اأغلبية  ومبوافقة  ال�ستثنائية 
جميع الأحوال يكون اإدلء الرئي�ض ب�سوته بعد ت�سويت �سائر الأع�ساء، وعند ت�ساوي 

الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض املجل�ض اأو من يقوم مقامه.
مادة )79( )20(

يجب على كل ع�سو اإبداء راأيه يف اأي مو�سوع يعر�ض لأخذ الراأي عليه، ومع ذلك 
فللع�سو اأن ميتنع عن اإبداء راأيه وله اأن يعر�ض اأ�سباب امتناعه يف املجل�ض بعد اأخذ 

الراأي يف املو�سوع وقبل اإعالن النتيجة.

مادة )80(
ل يعترب املمتنعون عن اإبداء راأيهم من املوافقني على املو�سوع اأو الراف�سني له. واإذا 
لإ�سدار  الالزمة  الأغلبية  يقل عن  فعال،  راأيهم  اأبدوا  الذين  الأع�ساء  اأن عدد  تبني 

القرار اأجل اأخذ الراأي على املو�سوع املعرو�ض اإىل جل�سة تالية.
الالزمة  الأغلبية  له  تتوافر  مل  فاإن  اجلل�سة،  تلك  يف  املو�سوع  على  القرتاع  ويعاد 

لإقراره وفًقا لأحكام هذه الالئحة اأرجىء اإىل دور انعقاٍد تالٍ .

مادة )81(
ول  الراأي،  اإليه  انتهى  ملا  طبًقا  املعرو�ض  املو�سوع  يف  املجل�ض  قرار  الرئي�ض  يعلن 

يجوز بعد اإعالن القرار اإبداء اأي تعليق عليه.

)19 - 20( عدلت املادتان وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 /1 يوليو 2010م.
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مضبطة اجللسة

 مادة )82(
م�سبطة اجلل�سة هي البيان الر�سمي عن كل ما يح�سل يف اجلل�سة من اأمور وما قيل فيها 
من اأقوال، وتت�سمن تف�سيال ملا يتلى يف اجلل�سة من مذكرات وم�سروعات واقرتاحات 
وما دار فيها من مناق�سات وما اأبدي من اآراء وما �سدر من قرارات وتو�سيات، كما 
موؤيًدا  اأكان  �سواء  منهم  كل  وراأي  الت�سويت  يف  ا�سرتكوا  من  باأ�سماء  بيانًا  تت�سمن 
الغائبني. وحترر لكل جل�سة م�سبطة مبعرفة  الأع�ساء  واأ�سماء  ممتنًعا،  اأم  ا  اأم معار�سً

موظفي املجل�ض وباإ�سراف اأمني عام املجل�ض.

مادة )83(
توزع امل�سبطة على الأع�ساء مبجرد طبعها، وتعر�ض للت�سديق عليها يف اجلل�سة التالية 
لتوزيعها طبًقا للمادة )50( من هذه الالئحة، ويكتفي بت�سديق مكتب املجل�ض على 

م�سابط اجلل�سات الأخرية لدور النعقاد التي مل يتم ت�سديق املجل�ض عليها.

مادة )84(
العام،  والأم��ني  املجل�ض  رئي�ض  من  كل  عليها  يوقع  امل�سبطة،  على  الت�سديق  بعد 
اإر�سالها  بعد  الر�سمية  باجلريدة  وتن�سر يف ملحق خا�ض  املجل�ض،  ب�سجالت  وحتفظ 

اإىل احلكومة. 

مادة )85( )21(
م�سبطة  من  يحذف  اأن  احلكومة  على طلب  بناًء  اأو  نف�سه  تلقاء  من  املجل�ض  لرئي�ض 
اجلل�سة اأي كالم ي�سدر خالًفا لأحكام هذه الالئحة، وعند العرتا�ض على ذلك، 

يعر�ض الأمر على املجل�ض لإ�سدار قراره يف هذا ال�ساأن دون مناق�سة.

)21( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م.
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مادة )86(
يُعدُّ ب�سفة عاجلة بعد كل جل�سة موجز مل�سبطتها، تبني به خال�سة املو�سوعات التي 
عر�ست على املجل�ض وما اتخذ من قرارات وتو�سيات، ليكون يف متناول اأجهزة 

الإعالم املختلفة. 
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أعمال اجمللس

الفصل األول
الشئون التشريعية

الفرع األول
االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور

مادة )87(
تعديل  بطلب  امللكية  ب��الإرادة  النواب  جمل�ض  رئي�ض  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  يخطر 

الد�ستور طبًقا للمادتني )35( و)120( منه.
اأو  اإ�سافتها  اأو  حذفها  املطلوب  الد�ستور  مواد  حتديد  الطلب  يت�سمن  اأن  ويجب 

املطلوب تغيري اأحكامها، واأن يرفق بطلب التعديل بيان باملربرات الداعية اإىل ذلك.
وياأمر رئي�ض املجل�ض بطبع كتاب رئي�ض جمل�ض الوزراء بطلب التعديل والبيان املرفق 
به خالل اأربع وع�سرين �ساعة من وروده اإىل املجل�ض، كما ياأمر بتوزيعه على كافة 

الأع�ساء.

مادة )88(
يعقد املجل�ض جل�سة خا�سة خالل اأ�سبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الد�ستور من 

رئي�ض جمل�ض الوزراء.
ويعر�ض رئي�ض املجل�ض بيانًا �سارًحا لهذا الطلب على املجل�ض قبل اأن يقرر اإحالته اإىل 
جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خالل خم�سة ع�سر يوًما من اإحالته 
م�سروع  و�سياغة  التعديل،  مبداأ  يف  راأيها  تقريرها  اللجنة  ت�سمن  اأن  ويجب  اإليها، 

املواد املقرتح تعديلها اأو اإ�سافتها يف حالة موافقتها على مبداأ التعديل.
ويتلى م�سروع تقرير اللجنة عليها يف جل�سة يح�سرها ثلثا اأع�سائها على الأقل قبل 
بعد  امل�سروع  على  اأع�سائها  باأغلبية  اللجنة  موافقة  جتب  كما  املجل�ض،  اإىل  تقدميه 

مناق�ستها له.
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مادة )89(
تعديل  ب�ساأن  والقانونية  الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  تقرير  لنظر  جل�سة  املجل�ض  يحدد 
الد�ستور خالل اخلم�سة ع�سر يوًما التالية لتقدميه لرئي�ض املجل�ض، مرفًقا به ن�ض طلب 

التعديل ومربراته.
على  باملوافقة  املجل�ض  قرار  وي�سدر  مناق�سته،  قبل  باملجل�ض  اللجنة  تقرير  ويتلى 

التعديل باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه، ويجرى الت�سويت يف هذه احلالة نداًء بال�سم.

مادة )90(
اإذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من اأع�ساء املجل�ض وفًقا للمادة )92( من 
الثانية من  تتوافر يف هذا الطلب ال�سروط الواردة يف الفقرة  اأن  الد�ستور، وجب 

املادة )87( من هذه الالئحة.
ويخطر  املقرر،  الد�ستوري  الن�ساب  عن  يقل  عدد  من  تقدم  التي  الطلبات  وحتفظ 

رئي�ض املجل�ض مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك.
اأيام من تقدميه  ويعر�ض رئي�ض املجل�ض الطلب املقدم باقرتاح التعديل خالل �سبعة 
على جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لإعداد تقرير ب�ساأن مبداأ التعديل ومو�سوعاته، 
ويعر�ض التقرير على املجل�ض، ويوؤخذ الراأي عليه نداء بال�سم. فاإذا وافق املجل�ض 
على مبداأ التعديل ومو�سوعاته باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه، اأحال القرتاح اإىل احلكومة 

لت�سع �سيغة م�سروع تعديل الد�ستور.

مادة )91(
يعقد املجل�ض جل�سة خا�سة خالل خم�سة ع�سر يوًما من تاريخ ورود م�سروع تعديل 
قرار  وي�سدر  مناق�سته،  قبل  امل�سروع  ويتلى  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  من  الد�ستور 
املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  الواردة  لالأحكام  وفق�ًا  التعديل  على  باملوافقة  املجل�ض 

)89( من هذه الالئحة.
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مادة )92(
يف جميع الأحوال التي يوافق فيها جمل�ض النواب على تعديل الد�ستور وعلى املواد 
املعدلة له طبًقا لالأحكام الواردة يف هذا الفرع، يخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض 
هذا  يف  املقررة  الإج��راءات  لتخاذ  املجل�ض  على  التعديل  لعر�ض  بذلك  ال�سورى 

ال�ساأن.

الفرع الثاين
مشروعات القوانني واالقرتاح بقانون

مادة )93(
بقدر  وحمددة  م�ساغة  رئي�سه  اإىل  املجل�ض  اأع�ساء  من  بقوانني  القرتاحات  تقدم 
املتعلقة  الد�ستور  ن�سو�ض  حتديد  تت�سمن  اإي�ساحية  مذكرة  بها  ومرفًقا  امل�ستطاع، 
بالقرتاح واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ول يجوز اأن 

يوقع القرتاح بقانون اأكرث من خم�سة اأع�ساء.

مادة )94(
لرئي�ض املجل�ض اأن يخطر مقدم القرتاح كتابة مبخالفته للد�ستور، اأو عدم ا�ستيفائه 
لل�سكل املطلوب، اأو وجود الأحكام التي تت�سمنها مواده يف القوانني النافذة، واأن 

يطلب منه ت�سحيحه اأو �سحبه.
فاإذا اأ�سر الع�سو على راأيه وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة لرئي�ض املجل�ض بوجهة 
نظره خالل اأ�سبوع من تاريخ اإخطاره، ويعر�ض الرئي�ض الأمر على مكتب املجل�ض.

ويخطر الرئي�ض الع�سو كتابة مبا يقرره املكتب يف هذا ال�ساأن، فاإذا اأ�سر الع�سو خالل 
اأ�سبوع على وجهة نظره عر�ض الرئي�ض الأمر على املجل�ض. 
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مادة )95( )22( 
يحيل الرئي�ض القرتاح بقانون اإىل اللجنة املخت�سة لإبداء الراأي يف فكرته، وللجنة 
تقريًرا يعر�ض  ب�ساأنه. وتعد اللجنة  تاأخذ راأي مقدم القرتاح قبل و�سع تقريرها  اأن 
مبوافقة  تعديله  اأو  اأو رف�سه،  القرتاح،  نظر  الراأي يف جواز  مت�سمًنا  املجل�ض  على 
مقدمي القرتاح، اأو اإرجائه اإىل فرتة زمنية حمددة وم�سببة. وللجنة اأن ت�سري على 
املجل�ض برف�ض القرتاح لأ�سباب تتعلق باملو�سوع ب�سفة عامة، فاإذا ما وافق املجل�ض 
لت�سعه يف �سيغة  اإىل احلكومة  اأحاله  اأ�س�سه ومبادئه  مناق�سة  بعد  على نظر القرتاح 

م�سروع قانون.

مادة )96(
اأو  امل�سروفات،  زيادة يف  �ساأنه  من  بقانون  اقرتاح  على  اللجان  اإحدى  وافقت  اإذا 
اأحالته اإىل جلنة ال�سئون  نق�ض يف الإيرادات، عما ورد يف امليزانية العامة للدولة، 
املالية والقت�سادية اأو مكتبها لإبداء الراأي فيه. ويجب يف هذه الأحوال اأن يت�سمن 

تقرير اللجنة الأ�سلية راأي جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية اأو مكتبها. 

مادة )97(
يعر�ض الرئي�ض على املجل�ض م�سروعات القوانني املقدمة من احلكومة اأو التي اقرتحها 
اأول  يف  الالئحة  هذه  من   )95( للمادة  وفًقا  ب�سياغتها  احلكومة  وقامت  الأع�ساء 
جل�سة تالية لورودها، للنظر يف اإحالتها اإىل اللجان املخت�سة، ما مل تطلب احلكومة 
نظر امل�سروع على وجه ال�ستعجال اأو يرى رئي�ض املجل�ض اأن له �سفة ال�ستعجال، 
فيحيله الرئي�ض اإىل اللجنة املخت�سة مبا�سرة، ويخطر املجل�ض بذلك يف اأول جل�سة 

تالية مع توزيع امل�سروع على الأع�ساء برفقة جدول اأعمال هذه اجلل�سة.

)22( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 /1 يوليو 2010م.
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مادة )98(
على  معرو�ض  اآخر  م�سروع  اأو  باقرتاح  مرتبط  بقانون  م�سروع  اأو  اقرتاح  قدم  اإذا 
اإحدى اللجان، اأحاله الرئي�ض مبا�سرة اإىل هذه اللجنة واأخطر املجل�ض بذلك يف اأول 

جل�سة تالية.

مادة )99(
اإذا تعددت م�سروعات اأو مقرتحات القوانني يف املو�سوع الواحد، اعترب اأ�سبقها هو 

الأ�سل، واعترب ما عداه مبثابة تعديل له. 

مادة )100(
لها  قانون، جاز  موؤثرة على �سياغة م�سروع  تعديالت  املخت�سة  اللجنة  اأدخلت  اإذا 
قبل رفع تقريرها اإىل املجل�ض اأن حتيله، بعد موافقة رئي�ض املجل�ض، اإىل جلنة ال�سئون 
مواده  وتن�سيق  امل�سروع  �سياغة  يف  راأيها  لتبدي  مكتبها،  اأو  والقانونية  الت�سريعية 
اإىل  تقريرها  اللجنة يف  وت�سري  املجل�ض،  رئي�ض  يحددها  التي  املدة  واأحكامه خالل 

راأي جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها.

مادة )101( )23(
ت�ستاأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث م�سروعات القوانني املوجودة 

لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة اإىل اإحالة جديدة.
رئي�ض  من  يطلب  اأن  ال��وزراء  جمل�ض  لرئي�ض  يجوز  وزاري  تغيري  ح��دوث  وعند 
على  تزيد  ل  لفرتة  القوانني  م�سروعات  بع�ض  اأو  لكل  اللجان  نظر  تاأجيل  املجل�ض 
املقررة  الد�ستورية  الإجراءات  لتتخذ  اأو  ملناق�ستها،  احلكومة  لت�ستعد  يوًما،  ثالثني 

لتعديل اأو ا�سرتداد م�سروعات القوانني املقدمة منها ابتداًء.
اأما التقارير اخلا�سة مب�سروعات القوانني واقرتاحاتها التي بداأ املجل�ض نظرها يف دور 
اإعادتها  التي كانت عليها، ما مل يقرر املجل�ض  باحلالة  انعقاد �سابق، في�ستاأنف نظرها 

اإىل اللجنة.

)23( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 /1 يوليو 2010م.
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مادة )102( )24(
يخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء خالل اخلم�سة ع�سر يوًما التالية لفتتاح 
دور النعقاد الأول من كل ف�سل ت�سريعي مب�سروعات القوانني التي مل يف�سل فيها 

املجل�ض ال�سابق.
القوانني  النظر يف م�سروعات  ا�ستمرار  واإذا مل تطلب احلكومة من رئي�ض املجل�ض 
اعتربت  الوزراء  رئي�ض جمل�ض  اإخطار  تاريخ  من  �سهرين  ابتداء خالل  منها  املقدمة 

غري قائمة.
احلكومة  وقامت  ال�سابق  املجل�ض  اأع�ساء  اقرتحها  التي  القوانني  م�سروعات  اأم��ا 

ب�سياغتها وفًقا للمادة )95( من هذه الالئحة فاإن املجل�ض يقرر ما يراه ب�ساأنها.
نظر  املجل�ض  قرر  اأو  ابتداء،  منها  املقدمة  امل�سروعات  نظر  احلكومة  طلبت  واإذا 
املخت�سة،  اللجنة  اإىل  اأحالها  ال�سابق،  املجل�ض  اأع�ساء  اقرتحها  التي  امل�سروعات 
وللجنة اأن تكتفي يف �ساأنها مبا انتهى اإليه راأي اللجنة ال�سابق، اإذا كانت قد و�سعت 

تقريًرا فيها.

مادة )103(
يناق�ض املجل�ض م�سروعات القوانني يف مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز اأن جترى 

مداولة ثانية طبًقا لالأحكام الواردة يف هذه الالئحة. 

)24( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1 يوليو 2010م.
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مادة )104(
تبداأ مناق�سة م�سروعات القوانني بتالوة امل�سروع الأ�سلي وتقرير اللجنة املخت�سة وما 
اأو كل هذه الوثائق  يت�سمنه من تعديالت، ما مل ير املجل�ض الكتفاء بتوزيع بع�ض 
مع اإثباتها يف امل�سبطة. وتعطى الكلمة عند مناق�سة امل�سروع ملقرر اللجنة فاحلكومة 

فالأع�ساء.
يوافق  مل  فاإذا  اإجمال،  للم�سروع  العامة  والأ�س�ض  املبادئ  مبناق�سة  املداولة  وتبداأ 

ا للم�سروع. املجل�ض على امل�سروع من حيث املبداأ، عّد ذلك رف�سً
فاإذا وافق املجل�ض على امل�سروع من حيث املبداأ، انتقل اإىل مناق�سة مواده مادة مادة 
بعد تالوة كل منها والقرتاحات التي قدمت ب�ساأنها، ويوؤخذ الراأي يف كل مادة على 

حدة، ثم يوؤخذ الراأي على امل�سروع يف جمموعه.

مادة )105(
لكل ع�سو عند نظر م�سروع قانون، اأن يقرتح التعديل بالإ�سافة اأو احلذف اأو التجزئة 
يف املواد اأو فيما يعر�ض من تعديالت. ويجب اأن يقدم التعديل كتابة قبل اجلل�سة 
التي �ستنظر فيها املواد التي ي�سملها التعديل بثمان واأربعني �ساعة على الأقل ليعمم 

على الأع�ساء.
ويجوز مبوافقة املجل�ض النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجلل�سة مبا�سرة اأو اأثناءها، 
وي�سدر قرار املجل�ض بنظره اأو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم القرتاح، اإن كان لذلك 
الرئي�ض  التعديالت، عر�سها  النظر يف هذه  املجل�ض  اأقر  فاإذا  مناق�سة.  حمل، دون 
لبحثها  املخت�سة  اللجنة  اإىل  اإحالتها  اأو  احلال  يف  بحثها  يقرر  اأن  وله  املجل�ض  على 

واإعداد تقرير عنها.

مادة )106(
تخطر اللجنة املخت�سة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها الأع�ساء قبل اجلل�سة املحددة 
لنظر امل�سروع اأمام املجل�ض لبحثها، ويبني املقرر راأي اللجنة فيها اأثناء املناق�سة يف 

اجلل�سة. ويجب اأن يكون اقرتاح التعديل حمدًدا وم�ساًغا.
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ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب اإحالة التعديل الذي يقرتح اأثناء جل�سة املجل�ض 
ي�سبق  التعديل جوهري�ًا ومل  اقرتاح  كان  اإذا  الطلب  اإجابة هذا  وتلزم  اللجنة،  اإىل 

نظره فيها.

مادة )107(
اإذا قرر املجل�ض اإحالة التعديل املقرتح اإىل اللجنة وجب عليها اأن تقدم تقريرها يف 
امليعاد الذي يحدده املجل�ض، واإذا كان لهذا التعديل تاأثري على باقي مواد امل�سروع 
اأن ي�ستمر يف  تنتهي اللجنة من عملها يف �ساأنه واإل كان للمجل�ض  اأجل نظره حتى 

مناق�سة باقي املواد.
وتعترب التعديالت كاأن مل تكن ول تعر�ض للمناق�سة، اإذا تنازل عنها مقدموها دون اأن 

يتبناها اأحد الأع�ساء.

مادة )108(
على  ال��راأي  يوؤخذ  ب�ساأنها،  املقدمة  والتعديالت  امل��ادة  مناق�سة  من  النتهاء  بعد 
التعديالت اأول، ويبداأ الرئي�ض باأو�سعها مدى واأبعدها عن الن�ض الأ�سلي، ثم يوؤخذ 

الراأي على املادة يف جمموعها.

مادة )109(
اإذا قرر املجل�ض حكًما يف اإحدى املواد من �ساأنه اإجراء تعديل يف مادة �سبق اأن وافق 
عليها، فله اأن يعود اإىل مناق�سة تلك املادة. ويجوز للمجل�ض، بناًء على طلب احلكومة 
اأو اللجنة اأو اأحد الأع�ساء، اأن يقرر اإعادة املناق�سة يف مادة �سبق اإقرارها اإذا اأبديت 

لذلك اأ�سباب جديدة، وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�سروع.

مادة )110(
اإذا كانت قد اأدخلت  للمجل�ض قبل اأخذ الراأي على م�سروع القانون ب�سفة نهائية، 
على ن�سو�سه تعديالت باجلل�سة، اأن يحيله اإىل اللجنة املخت�سة لتبدي راأيها بال�سرتاك 
مع جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها يف �سياغة وتن�سيق اأحكامه. وعلى 

اللجنة املحال اإليها امل�سروع اأن تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده لها املجل�ض.
ول يجوز بعدئذ اإجراء مناق�سة يف امل�سروع اإل فيما يتعلق بال�سياغة.
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مادة )111(
يجب اإجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�سروع القانون اإذا قدم طلب كتابي بذلك 
اإىل رئي�ض املجل�ض من احلكومة اأو رئي�ض اللجنة اأو مقررها اأو خم�سة اأع�ساء على 
الأقل، وذلك قبل اجلل�سة اأو املوعد املحدد لأخذ الراأي نهائًيا على م�سروع القانون، 
ويبني بالطلب املادة اأو املواد املطلوب اإعادة املداولة فيها وتعديلها واأ�سباب ومربرات 

هذا التعديل وال�سياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.

مادة )112(
ل يجوز يف املداولة الثانية املناق�سة يف غري التعديالت املقرتحة والتي قدم الطلب 
اقرتح  التي  املواد  على  املناق�سة  بعد  الراأي  يوؤخذ  ثم  ال�سابقة،  للمادة  طبًقا  ب�ساأنها 
تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�سروع، وبعدئذ يوؤخذ الراأي على امل�سروع ب�سفة نهائية.

مادة )113(
من  يقدم  ما  على  الأوىل  املداولة  يف  املقدمة  بالتعديالت  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري 

تعديالت اأثناء املداولة الثانية.

مادة )114(
ل يجوز اأن يقر املجل�ض اأي مو�سوع اأو اأن يرف�سه اإل بعد نظره يف اللجنة اأو اللجان 
من  ورد  ما  مراعاة  مع  وذلك  �ساأنه،  يف  تقارير  من  تقدمه  ما  �سوء  ويف  املخت�سة، 

اأحكام خا�سة يف هذه الالئحة. 

مادة )115(
ل يجوز اأخذ الراأي نهائًيا يف م�سروع القانون قبل م�سي اأربعة اأيام على الأقل من 

انتهاء املداولة فيه.
ويجوز مبوافقة املجل�ض يف الأحوال امل�ستعجلة اأخذ الراأي النهائي على امل�سروع يف 
ذات اجلل�سة التي متت املوافقة عليه فيها، وذلك بعد �ساعة على الأقل من النتهاء من 

نظره ما مل تقرر اأغلبية اأع�ساء املجل�ض غري ذلك.
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مادة )116( )25( 
لكل من تقدم باقرتاح بقانون اأن ي�سرتده بطلب كتابي لرئي�ض املجل�ض، ولو كان ذلك 
اأع�ساء  اأو  اإذا كان موقًعا من ع�سو  اإل  ي�ستمر املجل�ض يف نظره  اأثناء مناق�سته، فال 
رئي�ض  اإىل  يقدم  كتابي  بطلب  نظره  يف  ال�ستمرار  الأع�ساء  اأحد  طلب  اأو  غريه، 

املجل�ض.

مادة )117( )26(
كانت  اإذا  اإل  الأع�ساء،  من  ع�سويته  زالت  ممن  املقدمة  بقوانني  القرتاحات  ت�سقط 
موقعة من ع�سو اأو اأع�ساء غريه، وذلك فيما عدا القرتاحات بقوانني التي �سبق اأن 
وافق عليها املجل�ض وتقرر اإحالتها اإىل احلكومة لو�سعها يف �سيغة م�سروع قانون، 

فيجب عليها ال�ستمرار يف �سياغتها واإحالتها اإىل جمل�ض النواب.

مادة )118(
القرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها اأو التي ت�سقط طبًقا لأحكام املادة ال�سابقة 

ل يجوز اإعادة تقدميها يف دور النعقاد ذاته.

مادة )119( )27(
عدا  فيما  وذل��ك  الت�سريعي،  الف�سل  بنهاية  بقوانني  الق��رتاح��ات  جميع  ت�سقط 
احلكومة  اإىل  اإحالتها  وتقرر  ال�سابق  املجل�ض  عليها  وافق  اأن  �سبق  التي  القرتاحات 

لو�سعها يف �سيغة م�سروع قانون.

مادة )120(
اأو القرتاح موؤلًفا من مادة واحدة، اكتفي بتالوته ومناق�سته، ثم  اإذا كان امل�سروع 

اأخذ الراأي النهائي فيه مرة واحدة.

)25- 26-27( عدلت املواد وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1/2954 يوليو 2010م.
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مادة )121(
طبًقا  ورده  والنواب  ال�سورى  جمل�سا  اأقره  قانون  م�سروع  على  امللك  اعرت�ض  اإذا 
لأحكام املادة )35( من الد�ستور، اأحيل امل�سروع اإىل رئي�ض جمل�ض النواب ليخطر 

املجل�ض بالعرتا�ض على م�سروع القانون واأ�سباب العرتا�ض.
ينيبه  من  اأو  الوزراء  جمل�ض  ولرئي�ض  الغر�ض،  لهذا  عاجلة  جل�سة  املجل�ض  ويعقد 
يف  به  املتعلقة  والبيانات  العرتا�ض  املجل�ض  ويحيل  ال�ساأن،  هذا  يف  ببيان  الإدلء 
ذات اجلل�سة اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لدرا�سة امل�سروع املعرت�ض عليه، 
الت�سريعية  اأو  الد�ستورية  واأ�سبابه  العرتا�ض،  حمل  هي  التي  والن�سو�ض  واملبادئ 

بح�سب الأحوال.
وجه  على  لنظره  املجل�ض  على  والقانونية  الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  تقرير  ويعر�ض 
ال�ستعجال، ويف حالة موافقة اأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�ض على امل�سروع اأحيل اإىل 

جمل�ض ال�سورى ل�ستكمال الإجراءات املقررة.

الفرع الثالث
املراسيم بقوانني

 مادة )122(
يحيل رئي�ض املجل�ض املرا�سيم بقوانني التي ت�سدر بالتطبيق للمادة )38( من الد�ستور 
اإىل اللجان املخت�سة لإبداء راأيها فيها، ويكون لها يف املجل�ض ويف اللجان الأولوية 

على اأية اأعمال اأخرى.

مادة )123(
ل يجوز التقدم باأية اقرتاحات بالتعديل يف ن�سو�ض اأي مر�سوم بقانون �سادر طبًقا 

لأحكام املادة )38( من الد�ستور.

مادة )124(
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القوانني  م�سروعات  مبناق�سة  اخلا�سة  الإج���راءات  بقوانني  املرا�سيم  ب�ساأن  ت�سري 
باملوافقة  املرا�سيم  هذه  على  املجل�ض  وي�سوت  الالئحة.  هذه  يف  عليها  املن�سو�ض 

اأو بالرف�ض.
وين�سر  املجل�ض،  اأع�ساء  باأغلبية  بقانون  املر�سوم  اإقرار  بعدم  املجل�ض  قرار  وي�سدر 

هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية. 

الفرع الرابع
املعاهدات واالتفاقيات الدولية

مادة )125(
يخطر الرئي�ض املجل�ض باملعاهدات اأو التفاقيات التي تربم مبرا�سيم وفًقا لن�ض الفقرة 
الأوىل من املادة )37( من الد�ستور م�سفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها، ويتلى هذا 

البيان يف اأول جل�سة تالية مع اإيداع املعاهدة ومرفقاتها اأمانة املجل�ض.
التفاقيات دون  اأو  املعاهدات  ب�سدد هذه  من مالحظات  يراه  ما  اإبداء  وللمجل�ض 

اتخاذ قرار يف �ساأن املعاهدة ذاتها.

مادة )126( )28(
يف  عليها  املن�سو�ض  والتفاقيات  املعاهدات  املخت�سة  اللجنة  اإىل  الرئي�ض  يحيل 
الفقرة الثانية من املادة )37( من الد�ستور، لبحثها وتقدمي تقرير عنها اإىل املجل�ض. 
وللمجل�ض اأن يوافق عليها اأو يرف�سها اأو يوؤجل نظرها، ولي�ض له اأن يعدل ن�سو�سها. 
ويف حالة الرف�ض اأو التاأجيل يخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء ببيان ي�سمل 
الن�سو�ض اأو الأحكام التي ت�سمنتها املعاهدة اأو التفاقية والتي اأدت اإىل الرف�ض اأو 

التاأجيل.

)28( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954 / 1 يوليو 2010م
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الفصل الثاين
الشئون السياسية

الفرع األول
االقرتاحات برغبة 

مادة )127( )29(
ملجل�ض النواب اإبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة، وعلى احلكومة اأن 
ترد على املجل�ض كتابة خالل �ستة اأ�سهر، واإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب اأن 

تبني للمجل�ض اأ�سباب ذلك. 

مادة )128(
لكل ع�سو اأن يقدم اإىل الرئي�ض اقرتاًحا برغبة يتعلق مب�سلحة عامة ليبديها املجل�ض 

للحكومة يف الأمور الداخلة يف نطاق اخت�سا�سه.
مو�سوع  تو�سح  اإي�ساحية  مذكرة  به  مرفًقا  املجل�ض  لرئي�ض  كتابة  القرتاح  ويقدم 

الرغبة واعتبارات امل�سلحة العامة املربرة لعر�ض القرتاح على املجل�ض.
ويحيل الرئي�ض القرتاح فور تقدميه اإىل اللجنة املخت�سة لدرا�سته وتقدمي تقرير عنه 

اإىل املجل�ض، وللجنة اأن تاأخذ راأي مقدم القرتاح قبل و�سع تقرير ب�ساأنه.
وللمجل�ض يف حالة ال�ستعجال اأن يقرر نظر القرتاح برغبة دون اإحالته اإىل اللجنة 
تاأجيل مناق�سة  اأو الوزير املخت�ض طلب  املخت�سة، ويف هذه احلالة يكون للحكومة 
القرتاح ملدة اأ�سبوع على الأكرث، فيجاب هذا الطلب، ول يكون التاأجيل لأكرث من 

هذه املدة اإل بقرار من املجل�ض.

)29( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م.
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مادة )129(
ل يجوز تقدمي اقرتاح برغبة موقع من اأكرث من خم�سة من اأع�ساء املجل�ض.

ول يجوز اأن يت�سمن القرتاح اأمًرا خمالًفا للد�ستور اأو القانون، اأو اإ�سراًرا بامل�سلحة 
العليا للدولة، اأو عبارات غري لئقة اأو ما�ّسة بكرامة الأ�سخا�ض اأو الهيئات، اأو يخرج 

عن اخت�سا�ض املجل�ض.
مقدم  واإخطار  ال�سابقة،  الفقرة  اأحكام  يخالف  اقرتاح  اأي  حفظ  املجل�ض  ولرئي�ض 
القرتاح كتابة بقراره واأ�سبابه، وله اأن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فاإذا اأ�سر الع�سو 

على وجهة نظره، عر�ض الرئي�ض الأمر على املجل�ض ليبدي راأيه فيه دون مناق�سة.

مادة )130(
يكون للع�سو مقدم القرتاح برغبة اأولوية الكالم يف اجلل�سة التي اأدرج التقرير عن 

اقرتاحه يف جدول اأعمالها.
ويجوز لرئي�ض املجل�ض اأن ياأذن لأحد املوؤيدين لالقرتاح واأحد املعار�سني له بالكالم 

قبل اأخذ راأي املجل�ض يف تقرير اللجنة.

مادة )131(
يف حالة رف�ض املجل�ض القرتاح برغبة، ل يجوز اإعادة تقدميه قبل م�سي اأربعة اأ�سهر 

على هذا الرف�ض.

مادة )132( )30(
لكل ع�سو قدم اقرتاًحا برغبة اأن ي�سرتده بطلب كتابي يقدمه لرئي�ض املجل�ض اإىل ما 
ل  احلالة  هذه  ويف  املجل�ض،  اأعمال  بجدول  اقرتاحه  عن  اللجنة  تقرير  اإدراج  قبل 

يجوز للمجل�ض اأن ينظر فيه.
وت�سقط القرتاحات امل�سار اإليها بزوال ع�سوية مقدميها، وي�ستمر املجل�ض واللجان 

يف نظر القرتاحات التي مل حتل اإىل احلكومة يف بداية دور النعقاد التايل.
ويف جميع الأحوال ت�سقط هذه القرتاحات بنهاية الف�سل الت�سريعي.

)30( عدلت الفقرة الثانية املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( 
ل�سنة 2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 1/2954يوليو 2010م. 
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الفرع الثاين
األسئلة

مادة )133(
اأ�سئلة مكتوبة حمددة  لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض النواب اأن يوجه اإىل الوزراء 
املو�سوع ل�ستي�ساح الأمور الداخلة يف اخت�سا�ساتهم، وذلك لال�ستفهام عن اأمر ل 

يعلمه الع�سو، اأو للتحقق من ح�سول واقعة و�سل علمها اإليه.
ول يجوز اأن يوقع ال�سوؤال اأكرث من ع�سو واحد كما ل يجوز توجيهه اإل اإىل وزير 

واحد.

مادة )134(
يجب اأن يكون ال�سوؤال موقًعا من مقدمه، ومكتوب�ًا بو�سوح واإيجاز قدر امل�ستطاع 
يكون  ول  العامة،  الأهمية  ذات  الأمور  من  اأمر  يكون يف  واأن  املو�سوع،  وحمدد 
متعلًقا مب�سلحة خا�سة بال�سائل اأو باأقاربه حتى الدرجة الرابعة اأو باأحد موكليه، واأن 
يقت�سر على الأمور التي يراد ال�ستفهام عنها دون تعليق عليها، واأل يت�سمن عبارات 
العليا  بامل�سلحة  اإ�سرار  اأو  الهيئات  اأو  الأ�سخا�ض  بكرامة  م�سا�ض  فيها  اأو  لئقة  غري 
للبالد، واأل يكون متعلق�ًا باأمور ل تدخل يف اخت�سا�ض الوزير املوجه اإليه ال�سوؤال، 

اأو يت�سمن طلب معلومات اأو اإح�سائيات ل تتعلق مبو�سوع ال�سوؤال.
على  بناًء  ا�ستبعاده  املجل�ض  ملكتب  جاز  ال�سروط  هذه  ال�سوؤال  يف  تتوافر  مل  فاإذا 
اإحالة من الرئي�ض مع اإبالغ الع�سو بذلك، فاإن مل يقتنع الع�سو بوجهة نظر املكتب، 
واعرت�ض عليها خالل اأ�سبوع من تاريخ اإبالغه، عر�ض الأمر على املجل�ض للبت فيه 

دون مناق�سة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات املن�سو�ض عليها يف املادة التالية.

مادة )135(
تقيد طلبات توجيه الأ�سئلة بح�سب تواريخ ورودها يف �سجل خا�ض، ويبلغ رئي�ض 
املجل�ض ال�سوؤال الذي روعيت فيه اأحكام املادة ال�سابقة اإىل الوزير املوجه اإليه خالل 
اأق�ساها  ال�سوؤال كتابة خالل مدة  تاريخ تقدميه، ويجيب الوزير عن  اأيام من  ع�سرة 

خم�سة ع�سر يوم�ًا من تاريخ اإبالغه به.
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مادة )136(
يبلغ الرئي�ض اجلواب اإىل مقدم ال�سوؤال فور وروده، ويدرج ال�سوؤال واجلواب يف 

جدول اأعمال اأول جل�سة تالية لهذا الإبالغ.
ا ال�سوؤال الذي مل يجب عليه الوزير يف املوعد املحدد  كما يدرج يف اجلدول اأي�سً
تاأجيل الإجابة  اأن يطلب  يف املادة ال�سابقة ليتم الرد عليه �سفاهة باملجل�ض، وللوزير 
اإىل موعد ل يزيد على �سبعة اأيام، فيجاب اإىل طلبه، ول يجوز التاأجيل لأكرث من 

هذه املدة اإل بقرار من املجل�ض. 

مادة )137(
ل يجوز اإبالغ الوزراء بالأ�سئلة املرتبطة مبو�سوعات حمالة اإىل جلان املجل�ض، قبل اأن 
تقدم اللجنة تقريرها اإىل املجل�ض، فاإذا تاأخرت اللجنة عن املوعد املحدد لذلك اأبلغ 

ال�سوؤال اإىل الوزير.
ول تبلغ اأية اأ�سئلة اإىل الوزراء قبل عر�ض الوزارة لربناجمها ما مل تكن يف مو�سوع 

له اأهمية خا�سة وعاجلة، وبعد موافقة رئي�ض املجل�ض.
ول يجوز اأن يتقدم الع�سو باأكرث من �سوؤال يف �سهر واحد.

وت�سم الأ�سئلة املقدمة يف مو�سوع واحد اأو يف مو�سوعات مرتبطة بع�سها ببع�ض 
ارتباط�ًا وثيق�ًا عند اإبالغها للوزير لالإجابة عنها مع�ًا.

مادة )138(
عند عر�ض ال�سوؤال الذي اأدرج يف جدول الأعمال واجلواب عليه، للع�سو اأن يعلن 
اكتفاءه بالرد فيغلق بحث املو�سوع، اأو يبدي رغبته يف الكالم فيعطى وحده حق 

التعقيب على الوزير باإيجاز، وللوزير اأن يعلق على ذلك التعقيب كتابة اأو �سفاهة.

مادة )139(
يجوز للحكومة من تلقاء نف�سها اأو مبنا�سبة �سوؤال موجه اإىل اأحد وزرائها اأن تطلب 
مناق�سة مو�سوع معني يتعلق بال�سيا�سة العامة للدولة لتح�سل فيه على راأي املجل�ض، 

اأو تديل ببيانات يف �ساأنه.
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مادة )140( )31(
اأثناء  الوزراء  اإىل  منها  ما يوجه  بالأ�سئلة على  ال�سابقة اخلا�سة  الإجراءات  تنطبق  ل 
له  يوؤذن  اأن  بعد  وللع�سو  املجل�ض،  على  مطروح  مو�سوع  اأي  اأو  امليزانية  مناق�سة 
بالكالم اأن يوجه هذه الأ�سئلة يف اجلل�سة �سفاهة، ب�سرط اأن تكون مت�سلة باملو�سوع 
يف  عليها  املن�سو�ض  املو�سوعية  ال�سروط  فيها  تتوافر  واأن  املجل�ض،  على  املطروح 

املادة )134( من هذه الالئحة.

مادة )141(
عقب النتهاء من مو�سوع الأوراق والر�سائل الواردة امل�سار اإليها يف الفقرة الثالثة 
من املادة )50( من هذه الالئحة، يخ�س�ض ن�سف �ساعة لالأ�سئلة والإجابة عليها، فاإذا 
بقي بعد ذلك �سيء منها يدرج يف جدول اأعمال اجلل�سة التالية ما مل يقرر املجل�ض 
والإجابة  الأ�سئلة  عر�ض  خالل  القانوين  الن�ساب  توافر  ي�سرتط  ول  ذلك.  خالف 

عنها، مادام قد توافر ذلك الن�ساب يف م�ستهل اجلل�سة.

مادة )142(
يجوز للع�سو ا�سرتداد �سوؤاله يف اأي وقت، ول يجوز حتويل ال�سوؤال اإىل ا�ستجواب 

يف ذات اجلل�سة.

مادة )143(
اإليه، اأو بانتهاء دور النعقاد الذي  ي�سقط ال�سوؤال بزوال �سفة مقدمه، اأو من وجه 

قدم ال�سوؤال خالله. 

)31( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )31( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002 
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2954/ 1 يوليو 2010م. 
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الفرع الثالث
االستجوابات

مادة )144(
يجوز بناًء على طلب موقع من خم�سة اأع�ساء على الأقل اأن يوجه اإىل اأي من الوزراء 

ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�سا�ساته.

مادة )145(
عامة  ب�سفة  به  مبين�ًا  املجل�ض،  رئي�ض  اإىل  كتابة  ال�ستجواب  توجيه  طلب  يقدم 
امل�ستجوب  بالأمور  بيان�ًا  تت�سمن  �سارحة  به مذكرة  ال�ستجواب، ومرفق�ًا  مو�سوع 
التي ي�ستند  يتناولها ال�ستجواب والأ�سباب  التي  الرئي�سية  عنها، والوقائع والنقاط 
اإليها مقدمو ال�ستجواب، ووجه املخالفة التي تن�سب اإىل من وجه اإليه ال�ستجواب، 

وما يراه امل�ستجوبون من اأ�سانيد توؤيد ما ذهبوا اإليه.
عبارات  اأو  القانون،  اأو  للد�ستور  خمالفة  اأموًرا  ال�ستجواب  يت�سمن  األ  ويجب 
العليا  بامل�سلحة  اإ�سرار  اأو  الهيئات  اأو  الأ�سخا�ض  بكرامة  م�سا�ض  فيها  اأو  لئقة  غري 
اأو  امل�ستجوب  الوزير  اخت�سا�ض  يف  تدخل  ل  باأمور  متعلق�ًا  يكون  اأن  اأو  للبالد، 
باأعمال اأو ت�سرفات �سابقة على توليه الوزارة، اأو اأن تكون يف تقدميه م�سلحة خا�سة 

للم�ستجوب اأو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة اأو لأحد موكليه.
كما ل يجوز تقدمي ا�ستجواب يف مو�سوع �سبق للمجل�ض اأن ف�سل فيه يف نف�ض دور 

النعقاد.
ول يدرج اأي ا�ستجواب يف جدول الأعمال قبل عر�ض الوزارة لربناجمها.
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مادة )145( مكرًرا )32(
يحيل رئي�ض املجل�ض ال�ستجواب فور تقدميه اإىل مكتب املجل�ض لإبداء الراأي يف 
مدى توافر ال�سروط ال�سكلية املن�سو�ض عليها يف املادتني ال�سابقتني فيه، وعلى مكتب 
املجل�ض اأن يبدى راأيه خالل مده اأق�ساها ثالثة اأيام من تاريخ اإحالة ال�ستجواب اإليه.
فاإذا راأي مكتب املجل�ض عدم توافر ال�سروط ال�سكلية يف ال�ستجواب قرر ا�ستبعاده 
خالل  القرار  هذا  على  العرتا�ض  ال�ستجواب  وملقدمي  بذلك،  مقدميه  اإبالغ  مع 
اأ�سبوع من تاريخ اإبالغهم، فاإن اعرت�سوا خالل تلك املدة عر�ض الأمر على املجل�ض 
يف اأول جل�سة تالية للبت فيه دون مناق�سة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات املن�سو�ض 

عليها يف املواد التالية. 

مادة )145( مكرًرا )1( )33(
 عقب التحقق من توافر ال�سروط ال�سكلية يف ال�ستجواب، يعر�ض رئي�ض املجل�ض 
ال�ستجواب على جلنة م�سكلة من روؤ�ساء ونواب روؤ�ساء اللجان النوعية املن�سو�ض 
عليها يف البنود اأوًل وثانًيا وثالًثا ورابًعا وخام�ًسا من الفقرة الأوىل من املادة )21( 
من هذه الالئحة من غري مقدمي ال�ستجواب لإعداد تقرير ب�ساأن مدى جديته، وعلى 
اللجنة اإجناز هذا التقرير يف موعد ل يجاوز �سبعة اأيام من تاريخ عر�ض ال�ستجواب 

عليها.
الوقائع  توافر  من  تتاأكد  اأن  ال�ستجواب  جدية  من  التحقق  �سبيل  يف  وللجنة 

وامل�ستندات والأدلة املوؤيدة لوجهة نظر مقدمي ال�ستجواب.
ويعر�ض تقرير اللجنة على املجل�ض يف اأول جل�سة تالية لإعداده للت�سويت عليه دون 
مناق�سة، ويف جميع الأحوال ليعد جديًا اإل اإذا وافق على ذلك ثلثا اأع�ساء املجل�ض.

)32-33( اأ�سيفت املادتان وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( 
ل�سنة 2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3067/ 30 اأغ�سط�ض 

2012م.
)33( عدلت الفقرة الثالثة وفًقا للقانون رقم )32( ل�سنة 2014 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم)54( ل�سنة 
2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 28/3171 اأغ�سط�ض 2014م.
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مادة )146( )34(
يبلغ رئي�ض املجل�ض ال�ستجواب اإىل من وجه اإليه، ويخطر مقدمي ال�ستجواب كتابة 
بذلك، وجتري مناق�سة ال�ستجواب يف املجل�ض ما مل يقرر اأغلبية اأع�سائه مناق�سته يف 

اللجنة املخت�سة. 
وعلى املجل�ض وقبل ال�سروع يف مناق�سة ال�ستجواب القيام بالت�سويت على م�ساألة 

اأن تكون مناق�سته يف اللجنة املخت�سة من عدمه.
مرتبطة  مو�سوعات  عدة  يف  اأو  واحد،  مو�سوع  يف  املقدمة  ال�ستجوابات  وت�سم 

ببع�سها ارتباًطا وثيًقا، وتدرج يف جدول الأعمال ملناق�ستها يف وقت واحد.
اأية اأ�سئلة يكون قد �سبق له اأن تقدم بها يف ذات  ويعترب كل م�ستجوب متنازًل عن 
مو�سوع ال�ستجواب. ول جتري مناق�سة ال�ستجواب اإل بعد ثمانية اأيام على الأقل 

من يوم تقدميه، وذلك ما مل يطلب الوزير تعجيل هذه املناق�سة.
وملن وجه اإليه ال�ستجواب اأن يطلب مد الأجل املن�سو�ض عليه يف الفقرة ال�سابقة 
التاأجيل لأكرث من هذه املدة  اأ�سبوعني على الأكرث، فيجاب اإىل طلبه، ويكون  اإىل 

بقرار من املجل�ض اأو اللجنة بح�سب الأحوال.

مادة )147( )35( 
قرر  اإذا  اإل  الأعمال،  جدول  يف  املدرجة  املواد  �سائر  على  الأ�سبقية  لال�ستجوابات 
املجل�ض اأو اللجنة غري ذلك. وتبداأ مناق�سة ال�ستجواب يف اجلل�سة املحددة لذلك 
باأن ي�سرح امل�ستجوبون ا�ستجوابهم، وتكون الأولوية بينهم بح�سب ترتيب اأ�سمائهم 
امل�ستجوبني،  من  لغريه  دوره  عن  منهم  اأي  يتنازل  مل  ما  ال�ستجواب  طلب  يف 
املوؤيدون  الأع�ساء  بعده  ويتحدث  ال�ستجواب،  اإليه  املوجه  الوزير  يجيب  ثم 
لال�ستجواب واملعار�سون له بالتناوب، ول يجوز قفل باب املناق�سة قبل اأن يتحدث 

اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

)34-35( عدلت املادتان وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( 
ل�سنة 2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 

2012م.
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مادة )148(
لزمة  تكون  الوزير  من  بيانات  اأي��ة  طلب  املخت�سة  وللجنة  ال�ستجواب  ملقدمي 
ل�ستجالء حقيقة الأمر بالن�سبة اإىل مو�سوع ال�ستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة 

اإىل رئي�ض املجل�ض قبل اجلل�سة املحددة ملناق�سة ال�ستجواب بوقت كاٍف. )36(
اإليه،  املجل�ض  رئي�ض  من  الطلب  توجيه  بعد  املذكورة  البيانات  تقدمي  الوزير  وعلى 

وقبل املوعد املحدد للمناق�سة بثمان واأربعني �ساعة على الأقل.
مادة )149( )37(

القرتاحات  املجل�ض  على  الرئي�ض  يعر�ض  ال�ستجواب  مناق�سة  من  النتهاء  بعد 
املقدمة ب�ساأنه، ويكون لالقرتاح بالنتقال اإىل جدول الأعمال الأولوية على غريه من 

القرتاحات املقدمة. ويبت املجل�ض يف هذه القرتاحات دون مناق�سة.
مادة )149( مكرًرا )38(

وبعد  املخت�سة،  اللجنة  يف  ال�ستجواب  مناق�سة  اأع�سائه  باأغلبية  املجل�ض  قرر  اإذا 
النتهاء من مناق�سته، يرفع رئي�ض اللجنة تقريرها اإىل رئي�ض املجل�ض، وعلى الرئي�ض 
اأن يعر�ض على املجل�ض يف اأول جل�سة تالية لرفع التقرير اإليه القرتاحات التي قدمتها 
الأعمال  جدول  اإىل  بالنتقال  لالقرتاح  ويكون  ال�ستجواب،  ب�ساأن  اإليه  اللجنة 
القرتاحات  هذه  يف  املجل�ض  ويبت  املقدمة.  القرتاحات  من  غريه  على  الأولوية 
دون مناق�سة وذلك اإذا كان التقرير منتهًيا اإىل النتقال اإىل جدول الأعمال، اأما اإذا 
باملجل�ض  املناق�سة  جترى  اأن  فيجب  ال�ستجواب  اإليه  وجه  من  اإدانة  التقرير  ت�سمن 
املوؤيدين  الأع�ساء  اآراء  ب�سماع  املناق�سة  وتكون  اللجنة.  قرار  على  الت�سويت  قبل 
لال�ستجواب واملعار�سني له بالتناوب، ول يجوز قفل باب املناق�سة قبل اأن يتحدث 

اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

بقانون رقم  املر�سوم  اأحكام  بتعديل بع�ض  ل�سنة 2012  بقانون رقم )41(  للمر�سوم  الفقرة الأوىل وفًقا  )36( عدلت 
 30/ العدد3067  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور  النواب،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  2002ب�ساأن  ل�سنة   )54(

اأغ�سط�ض 2012م.
)37-38( عدلت املادتان وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( 
ل�سنة 2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 

2012م.
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مادة )150(
لأي من مقدمي ال�ستجواب حق ا�سرتداد ال�ستجواب يف اأي وقت اإما بطلب كتابي 
لرئي�ض املجل�ض واإما �سفاهة باجلل�سة، فاإذا ترتب على هذا ال�سرتداد اأن نق�ض عدد 

امل�ستجوبني عن خم�سة، ي�ستبعد ال�ستجواب من جدول الأعمال ول ينظر فيه.
ويعترب عدم ح�سور اأحد مقدمي ال�ستجواب اجلل�سة املحددة ملناق�سته يف املجل�ض 
اأو اللجنة ا�سرتداًدا منه لال�ستجواب، وي�سرى يف هذه احلالة حكم الفقرة ال�سابقة، 
وذلك ما مل يكن غياب امل�ستجوب لعذر يقبله املجل�ض اأو اللجنة - بح�سب الأحوال 
- ويف هذه احلالة يتم تاأجيل نظر ال�ستجواب اإىل جل�سة تالية وملرة واحدة فقط بعد 

�سماع راأي الوزير املوجه اإليه ال�ستجواب. )39(

مادة )151(
اأحد مقدميه لأي  انتهاء ع�سوية  اأو  اإليه،  بزوال �سفة من وجه  ال�ستجواب  ي�سقط 
اأو  امل�ستجوبني عن خم�سة،  اأن نق�ض عدد  ترتب على ذلك  اإذا  �سبب من الأ�سباب 

بانتهاء الدور الذي قدم خالله.

الفرع الرابع
سحب الثقة من أحد الوزراء 

مادة )152(
يقدم طلب �سحب الثقة من اأحد الوزراء كتابة ً اإىل رئي�ض املجل�ض موقع�ًا عليه من 
مناق�سة  من  املجل�ض  انتهاء  بعد  اإل  الطلب  يقدم هذا  اأن  يجوز  اأع�ساء. ول  ع�سرة 

ا�ستجواب موجه اإىل من قدم طلب �سحب الثقة منه.

)39( عدلت الفقرة الثانية وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( 
اأغ�سط�ض  العدد3067 /30  الر�سمية  املن�سور يف اجلريدة  النواب،  الداخلية ملجل�ض  الالئحة  ل�سنة 2002ب�ساأن 

2012م.
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مادة )153(
يعر�ض الرئي�ض طلب اقرتاح �سحب الثقة من الوزير على املجل�ض فور تقدميه اإليه، 
بعد اأن يتحقق من وجود مقدمي الطلب باجلل�سة، ويعترب عدم وجود اأحدهم باجلل�سة 

تنازل عن الطلب.
ويجوز للمجل�ض اأن يوؤجل املناق�سة يف الطلب اإىل موعد يحدده.

مادة )154(
قبل الت�سويت يف املجل�ض على مو�سوع الثقة ياأذن الرئي�ض بالكالم يف هذا املو�سوع 
لثنني من مقدمي القرتاح بعدم الثقة برتتيب طلبهما واثنني من معار�سيه كذلك، ما 

مل ير املجل�ض الإذن بالكالم لعدد اأكرث. 

مادة )155(
اأيام من  الثقة قبل م�سي �سبعة  اأن ي�سدر املجل�ض قراره يف طلب �سحب  ل يجوز 
تاريخ تقدميه، على اأن تكون قد م�ست ثالثة اأيام على الأقل من تاريخ انتهاء املناق�سة 

فيه.
وي�سدر املجل�ض قراره ب�سحب الثقة باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم.
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الفرع اخلامس
عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس الوزراء

مادة )156( )40(
ل يجوز ملجل�ض النواب اأن يطرح مو�سوع الثقة برئي�ض جمل�ض الوزراء، ولكن اإذا 
تقدم ع�سرة من اأع�ساء املجل�ض على الأقل بطلب م�سبب بعدم اإمكانية التعاون مع 
اأغلبية  وافق  فاإذا  تقدميه،  فور  املجل�ض  الطلب على  الوزراء، عر�ض  رئي�ض جمل�ض 
لبحثه،  املجل�ض  مكتب  اإىل  مناق�سة  دون  الطلب  اأحيل  ذلك  على  املجل�ض  اأع�ساء 

ويخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء بذلك.
وعلى مكتب املجل�ض اأن يعد تقريًرا ب�ساأن بحثه طلب عدم اإمكانية التعاون مع رئي�ض 
جمل�ض الوزراء واإحالته اإىل املجل�ض خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ تقدميه.

مادة )157( )41(
يعر�ض الرئي�ض على املجل�ض طلب عدم اإمكانية التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء 
فور انتهاء مكتب املجل�ض من اإعداد التقرير ب�ساأنه، وذلك بعد اأن يتحقق من وجود 
الطلب،  عن  تنازًل  باجلل�سة  اأحدهم  وجود  عدم  ويعترب  باجلل�سة،  الطلب  مقدمي 

ويرتتب عليه اإ�سقاطه.

مادة )158( )42(
قبل الت�سويت يف املجل�ض على طلب عدم اإمكانية التعاون ياأذن الرئي�ض بالكالم يف 
هذا املو�سوع لثنني من مقدمي الطلب برتتيب طلبهما واثنني من معار�سيه كذلك، 

ما مل ير املجل�ض الإذن بالكالم لعدد اأكرث.

)40-41-42( عدلت املواد وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم 
 30  / العدد3067  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سور  النواب،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  2002ب�ساأن  ل�سنة   )54(

اأغ�سط�ض 2012م.
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مادة )159( )43(
ل يجوز اأن ي�سدر املجل�ض قراره يف طلب عدم اإمكان التعاون قبل م�سى �سبعة اأيام 
اإمكانية  من تاريخ عر�ض تقرير مكتب املجل�ض ب�ساأنه، وي�سدر املجل�ض قراره بعدم 

التعاون باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم.

الفرع السادس
طلبات التحقيق

مادة )160(
ملجل�ض النواب يف كل وقت اأن يوؤلف جلان�ًا اأو اأن يندب ع�سًوا اأو اأكرث من اأع�سائه 

للتحقيق يف اأي اأمر من الأمور الداخلة يف اخت�سا�سه.

مادة )161(
تتخذ الإجراءات املقررة يف املادة ال�سابقة بناًء على طلب مكتب املجل�ض اأو اإحدى 
املجل�ض  ويختار  الأقل.  على  اأع�ساء  خم�سة  من  مقدم  اقرتاح  على  بناًء  اأو  جلانه، 
اللجنة اأو الع�سو الذي يقوم بالتحقيق بناًء على تر�سيح رئي�سه، مع مراعاة التخ�س�ض 

واخلربة يف املو�سوعات التي يجري ب�ساأنها التحقيق. 

مادة )162(
البيانات  على  للح�سول  الالزمة  الإج��راءات  كافة  يتخذوا  اأن  بالتحقيق  للقائمني 
واملعلومات والأوراق املتعلقة مبا اأحيل اإليهم من مو�سوعات. وعلى جميع اجلهات 
املخت�سة اأن تعاون القائمني بالتحقيق يف اأداء مهمتهم، وعليها اأن تقدم لهم الو�سائل 
الالزمة جلمع ما يرونه من اأدلة، واأن متكنهم من اأن يح�سلوا على ما يحتاجون اإليه من 

تقارير اأو بيانات اأو وثائق اأو م�ستندات.

)43( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 
2002ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م. 
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مادة )163(
يجب اأن تقدم نتيجة التحقيق خالل مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�سهر من تاريخ بدئه. واإذا 
تعذر تقدمي التقرير اإىل املجل�ض يف امليعاد املقرر، وجب اإعداد تقرير للمجل�ض يت�سمن 
العقبات والأ�سباب التي اأدت اإىل هذا التاأخري، وللمجل�ض اأن ميد هذه املهلة ملدة اأو 

ملدد اأخرى ل تتجاوز جميعها اأربعة اأ�سهر اأو يتخذ ما يراه منا�سب�ًا يف هذه احلالة.

 مادة )164(
عن  احلقائق  جميع  لتق�سي  اإج��راءات  من  اتخذ  ما  على  التقرير  ي�ستمل  اأن  يجب 
املجل�ض  ويناق�ض  �سلبيات.  من  تبني  ما  عالج  ب�ساأن  واملقرتحات  املحال،  املو�سوع 
التقرير يف اأول جل�سة تالية لتقدميه، وتكون اأولوية الكالم ملن يقدم طلب�ًا كتابي�ًا بذلك 

لرئي�ض املجل�ض قبل املوعد املحدد للمناق�سة.

الفرع السابع )44(
)مناقشة برنامج احلكومة(

مادة )165(
اليمني  اأداء  من  يوًما  ثالثني  خالل  احلكومة  برنامج  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  يقدم 

الد�ستورية اإىل جمل�ض النواب، اأو يف اأول اجتماع له اإذا كان غائًبا.
ويناق�ض املجل�ض بيان رئي�ض جمل�ض الوزراء عن برنامج احلكومة، ويحال هذا البيان 
ت�سكيل  املجل�ض  املجل�ض، ويعر�ض رئي�ض  نائبي رئي�ض  اأحد  برئا�سة  اإىل جلنة خا�سة 
واإعداد  احلكومة  برنامج  درا�سة  اللجنة  وعلى  لإقراره،  املجل�ض  على  اللجنة  هذه 
تقرير عنه خالل ع�سرة اأيام، ويعر�ض التقرير على املجل�ض يف اأول جل�سة تالية لنتهاء 

هذه املدة.

)44( اأ�سيف هذا الفرع بعنوان )مناق�سة برنامج احلكومة( الذي يندرج حتته املواد اجلديدة من )165( اإىل )168( وفًقا 
للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة2002 م ب�ساأن 

الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م. 
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مادة )166(
يقدم من يرغب من اأع�ساء املجل�ض يف مناق�سة برنامج احلكومة طلًبا كتابًيا بذلك اإىل 

رئي�ض املجل�ض.
ويجب اأن تت�سمن هذه الطلبات املو�سوعات املحددة التي يطلب الكالم فيها، واأن 

تقدم قبل اجلل�سة املحددة للمناق�سة بيومني على الأقل.
ويخطر  كاٍف،  بوقت  اجلل�سة  موعد  قبل  الكالم  طلبات  بني  املجل�ض  مكتب  ين�سق 

رئي�ض املجل�ض مقدمي هذه الطلبات كتابة مبا انتهى اإليه املكتب يف هذا ال�ساأن.
ول يجوز الإذن بال�سرتاك يف املناق�سة اإل ملن طلب الكالم من الأع�ساء طبًقا لالأحكام 

ال�سابقة ، وكذلك ملن ي�سمح له الرئي�ض بالكالم بعد موافقة املجل�ض.

مادة )167(
يتلى تقرير اللجنة يف اجلل�سة املحددة ملناق�سة برنامج احلكومة، وينظم رئي�ض املجل�ض 
ترتيب املناق�سة مبا ي�سمح لالأع�ساء طالبي الكالم امل�سجلني من اإبداء اآرائهم ، وذلك 

مبراعاة القواعد املقررة لالأولوية يف الكالم يف هذه الالئحة. 
وعند انتهاء طالبو الكالم من املناق�سة يطرح الرئي�ض برنامج احلكومة للت�سويت.

ويجب اإن ي�سدر قرار املجل�ض باإقرار اأو بعدم اإقرار برنامج احلكومة باأغلبية اأع�سائه 
وذلك خالل الع�سرة اأيام التالية لعر�ض التقرير على املجل�ض، ويف جميع الأحوال 

يجب األ تزيد املدة على ثالثني يوًما من تاريخ تقدمي الربنامج.

مادة )168(
مبراعاة املدد والأغلبية املقررة للت�سويت املن�سو�ض عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
برنامج احلكومة  تقدمي  اإعادة  ال�سابقة عند  املناق�سة  قواعد  تتبع  الد�ستور،  )46( من 

للمرة الثانية يف حالة عدم اإقرار املجل�ض له يف املرة الأوىل.
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الفرع الثامن )45(
)بيان احلكومة(

مادة )169(
عن  جلانه  اإحدى  اأو  النواب  جمل�ض  اأمام  بيان  اإلقاء  ال��وزراء  جمل�ض  لرئي�ض  يجوز 

مو�سوع داخل يف اخت�سا�سه، وله اأن يفو�ض اأحد الوزراء يف ذلك.
ملناق�سته  جلانه  اإحدى  اإىل  اإحالته  اأو  مناق�سته  له  جاز  املجل�ض،  اأمام  البيان  كان  فاإذا 

واإبداء ما تراه من مالحظات ب�ساأنه.

الفرع التاسع )46(
)طلبات املناقشة العامة(

مادة )170(
عام  مو�سوع  طرح  الأق��ل  على  اأع�ساء  خم�سة  من  موقع  طلب  على  بناًء  يجوز 
للمناق�سة بق�سد ا�ستي�ساح �سيا�سة احلكومة ب�ساأنه وتبادل الراأي ب�سدده. ويجب اأن 
يكون املو�سوع املطروح للمناق�سة العامة متعلًقا بال�ساأن الداخلي، ومت�ساًل بامل�سلحة 

العامة.

)45( اأ�سيف هذا الفرع بعنوان )بيان احلكومة( الذي تندرج حتته مادة جديدة برقم )169( وفًقا للمر�سوم بقانون رقم 
)41( ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002م ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض 

النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م
)46( اأ�سيف هذا الفرع بعنوان )طلبات املناق�سة العامة( الذي تندرج حتته املواد اجلديدة من )170( اإىل )174( ويعاد 
ترقيم ن�سو�ض املواد من )165( اإىل )220( لت�سبح باأرقام من )175( اإىل )230(، وفًقا للمر�سوم بقانون رقم 
)41( ل�سنة 2012م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002م ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض 

النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م
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مادة )171(
يت�سمن  اأن  كتابة، ويجب  املجل�ض  رئي�ض  اإىل  العامة  املناق�سة  باقرتاح  الطلب  يقدم 
للمناق�سة  طرحه  تربر  التي  والأ�سباب  واملربرات  املطروح  للمو�سوع  دقيًقا  حتديًدا 
العامة باملجل�ض، وا�سم الع�سو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اأولوية الكالم 

يف مو�سوع املناق�سة العامة.
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  اإىل  تقدميه  فور  العامة  املناق�سة  طلب  املجل�ض  رئي�ض  ويبلغ 
يف  الطلب  هذا  املجل�ض  مكتب  وي��درج  الأح��وال،  بح�سب  املخت�ض  الوزير  اأو 
على  املوافقة  مناق�سة  دون  املجل�ض  ليقرر  لتقدميه  تالية  جل�سة  اأول  اأعمال  جدول 
طرح املو�سوع للمناق�سة العامة اأو ا�ستبعاد الطلب من جدول اأعماله لعدم �سالحية 
املو�سوع للمناق�سة، وذلك بعد �سماع راأى ع�سو من املوؤيدين لال�ستبعاد ، وع�سو 

من املعار�سني له.
اأ�سبوع على  تاأجيل املناق�سة ملدة  اأو الوزير املخت�ض طلب  ولرئي�ض جمل�ض الوزراء 
من  بقرار  اإل  املدة  هذه  من  لأكرث  التاأجيل  يكون  ول  طلبه،  اإىل  فيجاب  الأك��رث، 

املجل�ض.
ويجوز للمجل�ض يف جميع الأحوال اأن يقرر اإحالة الطلب اإىل اإحدى اللجان لبحثه 

وتقدمي تقرير عنه قبل األبت فيه.

مادة)172(
اإدراجه بجدول  بعد  كتابة عنه  العامة  املناق�سة  بع�ض مقدمي طلب  اأو  تنازل كل  اإذا 
الالزم  العدد  عن  عددهم  يقل  بحيث  فيه  للمناق�سة  موعد  حتديد  بعد  اأو  الأعمال، 

لتقدميه ا�ستبعده املجل�ض اأو رئي�سه بح�سب الأحوال.
ويعترب من يتغيب من مقدمي الطلب بغري عذر مقبول عن ح�سور اجلل�سة املحددة 

للمناق�سة متنازًل عن الطلب.
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مادة )173(
املناق�سة  اأثناء املناق�سة القرتاحات املتعلقة مبو�سوع طلب  تقدم اإىل رئي�ض املجل�ض 
العامة كتابة، ويعر�ض الرئي�ض هذه القرتاحات فور انتهاء املناق�سة، ول يجوز الكالم 
عند عر�ض تلك القرتاحات اإل ملقدميها، وعلى كل منهم اأن ي�سرح اقرتاحه باإيجاز، 
اإحدى  اإىل  القرتاحات  هذه  يحيل  اأن  رئي�سه  اقرتاح  على  بناًء  للمجل�ض  ويجوز 

اللجان لتقدمي تقرير عنها قبل اأخذ الراأي عليها.

مادة )174(
ل تدرج طلبات املناق�سة العامة قبل اأن تقدم احلكومة برناجمها، وينتهي املجل�ض من 

مناق�سته ، وي�سدر قراره يف �ساأنه. 
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الفصل الثالث
الشئون املالية

امليزانيات العامة وحساباتها اخلتامية

مادة )175( )47(
تعد احلكومة م�سروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�ساملة لإيرادات الدولة وم�سروفاتها 
وتقدمه اإىل جمل�سي ال�سورى و النواب قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�سهرين على الأقل، 

ملناق�سته مبجل�ض النواب واإحالته اإىل جمل�ض ال�سورى ل�ستكمال اإجراءات اإقراره.

مادة )176(
يحيل الرئي�ض م�سروع قانون امليزانية اإىل جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية فور تقدميه 

للمجل�ض، ويخطر املجل�ض بذلك يف اأول جل�سة تالية.

مادة )177( 
جتتمع جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية للمجل�ض مع جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية 
احلكومة،  مع  امليزانية  قانون  م�سروع  ملناق�سة  م�سرتك  اجتماع  ال�سورى يف  ملجل�ض 
ا عاًما لالأ�س�ض التي  وتقدم كل جلنة للمجل�ض الذي تتبعه تقريًرا منف�ساًل يت�سمن عر�سً
يقوم عليها م�سروع امليزانية وبيانًا منا�سًبا عن كل باب من اأبوابها مع التنويه باملالحظات 

والقرتاحات التي يقدمها اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب اأو اللجنتان ب�ساأنها.
النواب وذلك قبل  اللجنتني واحلكومة من رئي�ض جمل�ض  الدعوة لجتماع  وتوجه 
املوعد املحدد لالجتماع بثمان واأربعني �ساعة على الأقل، وي�سرتط ل�سحة الجتماع 

ح�سور اأغلبية اأع�ساء كل جلنة على حدة )48(

)47( عدلت املادة )165( املادة )175( بعد اإعادة الرتقيم وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض 
اجلريدة  يف  املن�سور  النواب،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  2002ب�ساأن  ل�سنة   )54( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام 

الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012م
)48( عدلت  الفقرة الثانية من املادة )177( وفًقا للقانون رقم )1(  ل�سنة 2015م بتعديل املادة ) 177 ( من املر�سوم 
بقانون رقم ) 54 ( ل�سنة 2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3198 

/26 فرباير 2015م.  
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وعلى جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية ملجل�ض النواب اأن تقدم تقريرها عقب انتهاء 
املناق�سات امل�سرتكة ويف ميعاد ل يتجاوز �ستة اأ�سابيع من تاريخ اإحالة امل�سروع اإليها، 
فاإن مل تقدم اللجنة تقريرها خالل هذه املهلة جاز للمجل�ض اأن يناق�ض م�سروع قانون 

امليزانية باحلالة التي ورد بها من احلكومة.

مادة )178(
املالية  ال�سئون  امليزانية يف املجل�ض وجلانه بطريق ال�ستعجال، وحتيل جلنة  يكون نظر 
والقت�سادية الأبواب التي تنتهي من بحثها اإىل املجل�ض لنظرها تباع�ًا. وي�سري يف �ساأن 

م�سروع قانون امليزانية الأحكام املن�سو�ض عليها يف املادة )227( من هذه الالئحة.

مادة )179( )49(
تكون مناق�سة امليزانية يف املجل�ض على اأ�سا�ض التبويب الوارد فيها، ويجوز اإعداد 
الإيرادات  من  اإيراد  اأي  تخ�سي�ض  يجوز  ول  الأكرث،  على  ماليتني  ل�سنتني  امليزانية 

العامة لوجه معني من وجوه ال�سرف اإل بقانون.

مادة )180(
ت�سمنها  التي  العتمادات  يف  والقت�سادية  املالية  ال�سئون  جلنة  تقرتحه  تعديل  كل 
م�سروع امليزانية، يجب اأن يكون ذلك مبوافقة احلكومة، واأن تنوه اللجنة عن هذه 

املوافقة يف تقريرها. 

مادة )181(
على من يريد الكالم يف مو�سوع خا�ض بباب من اأبواب امليزانية اأن يقيد ا�سمه بعد 
طالب  وعلى  فيه،  املناق�سة  وقبل  عنه  والقت�سادية  املالية  ال�سئون  جلنة  تقرير  توزيع 
على  املجل�ض  يف  املناق�سة  وتقت�سر  بحثه،  �سيتناولها  التي  امل�سائل  يحدد  اأن  الكالم 

املو�سوعات التي يثريها طالب الكالم، وذلك كله ما مل ياأذن املجل�ض بغري ذلك.

)49( عدلت املادة )169( املادة )179( بعد اإعادة الرتقيم وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض 
اجلريدة  يف  املن�سور  النواب،  ملجل�ض  الداخلية  الالئحة  2002ب�ساأن  ل�سنة   )54( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام 

الر�سمية العدد3067 / 30 اأغ�سط�ض 2012مز
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مادة )182(
اأو  به،  قانوين معمول  نظام  قائمة مبوجب  اأو وظيفة  تعديل دائرة  اأو  اإلغاء  ل يجوز 
تعديل قانون قائم عن طريق اإلغاء اأو تعديل العتمادات املدونة يف امليزانية، فاإذا راأى 

املجل�ض ذلك وجب تقدمي اقرتاح بقانون خا�ض بهذا ال�ساأن.

مادة )183(
يقدم احل�ساب اخلتامي لل�سئون املالية للدولة عن العام املنق�سي اإىل جمل�ض النواب 
اأول خالل اخلم�سة الأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية، ويحيله الرئي�ض بعد اعتماده 

من املجل�ض اإىل جمل�ض ال�سورى م�سفوع�ًا مبالحظاته.

مادة )184(
اخلتامي  احل�ساب  على  واإ�سدارها  العامة  امليزانية  مبناق�سة  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري 
والإعتمادات الإ�سافية والنقل من باب اإىل اآخر من اأبواب امليزانية، كما ت�سري هذه 
الأحكام على امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة والإعتمادات الإ�سافية املتعلقة بها والنقل 

من باب اإىل اآخر من اأبوابها وح�ساباتها اخلتامية.
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الباب اخلامس
حقوق األعضاء وواجباتهم

الفصل األول
احلصانة الربملانية

مادة )185(
الع�سو  نحو  تتخذ  اأن  امل�سهود،  اجلرم  حالة  غري  يف  النعقاد،  دور  اأثناء  يجوز  ل 
اإجراءات التوقيف اأو التحقيق اأو التفتي�ض اأو القب�ض اأو احلب�ض اأو اأي اإجراء جنائي 
اآخر اإل باإذن �سابق من املجل�ض. ويف غري دور انعقاد املجل�ض، يتعني لتخاذ اأي من 
هذه الإجراءات اأخذ اإذن من رئي�ض املجل�ض. ويعترب مبثابة اإذن عدم اإ�سدار املجل�ض 

اأو الرئي�ض قراره يف طلب الإذن خالل �سهر من تاريخ و�سوله اإليه.
ويتعني اإخطار املجل�ض مبا قد يتخذ من اإجراءات وفق�ًا للفقرة ال�سابقة اأثناء انعقاده، 
املجل�ض  عطلة  اأثناء  اتخذ  اإجراء  باأي  له  اجتماع  اأول  يف  دوم�ًا  اإخطاره  يجب  كما 

ال�سنوية �سد اأي ع�سو من اأع�سائه.

مادة )186(
العدل  وزير  من  املجل�ض  رئي�ض  اإىل  الع�سو  عن  احل�سانة  برفع  الإذن  طلب  يقدم 

وال�سئون الإ�سالمية.
ويجب اأن يرفق بالطلب �سورة ر�سمية من اأوراق الق�سية املطلوب اتخاذ اإجراءات 

فيها.
ويحيل الرئي�ض الطلب املذكور ومرفقاته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لبحثه 
واإبداء الراأي فيه. ويجب على اللجنة اإعداد تقريرها ب�ساأن طلب رفع احل�سانة خالل 

ع�سرة اأيام على الأكرث من تاريخ اإحالة الأوراق اإليها.
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مادة )187(
ياأذن  اأن  وللمجل�ض  املجل�ض،  اإذن  دون  احل�سانة  عن  يتنازل  اأن  للع�سو  يجوز  ل 
للع�سو بناًء على طلبه ب�سماع اأقواله اإذا وجه �سده اأي اتهام ولو قبل اأن يقدم طلب 
رفع احل�سانة، ول يجوز يف هذه احلالة اتخاذ اأية اإجراءات اأخرى �سد الع�سو، اإل 

بعد �سدور قرار من املجل�ض بالإذن بذلك طبق�ًا لأحكام املادتني ال�سابقتني.

مادة )188(
ل يجوز للجنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية، ول للمجل�ض، البحث يف توافر الأدلة 
مدى  على  البحث  ويقت�سر  اجلنائي،  التهام  مو�سوع  يف  لالإدانة  توافرها  عدم  اأو 
كيدية الإدعاء والتحقق مما اإذا كان يق�سد منه منع الع�سو من اأداء م�سئولياته الربملانية 

باملجل�ض.
ويوؤذن دائم�ًا باتخاذ الإجراءات اجلنائية متى ثبت اأن الإجراء لي�ض مق�سوًدا منه منع 

الع�سو من اأداء م�سئولياته الربملانية باملجل�ض.
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الفصل الثاين
حضور األعضاء وغيابهم

مادة )189(
يجب على الع�سو النتظام يف ح�سور اجتماعات املجل�ض وجلانه.

مادة )190(
على الع�سو الذي يطراأ ما ي�ستوجب غيابه عن اإحدى جل�سات املجل�ض اأو اجتماعات 

جلانه، اأن يخطر رئي�ض املجل�ض اأو رئي�ض اللجنة بح�سب الأحوال كتابة بذلك.
ول يجوز للع�سو اأن يتغيب اأكرث من جل�ستني للمجل�ض اأو ثالثة اجتماعات متتالية 
للجنة، اإل اإذا ح�سل على اإجازة اأو اإذن من رئي�ض املجل�ض لأ�سباب تربر ذلك، اأو 
اإذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئي�ض املجل�ض اأو لرئي�ض اللجنة يف اجلل�سة اأو 

الجتماع التايل.
ول يجوز طلب الإجازة ملدة غري حمددة.

ويخطر الرئي�ض املجل�ض بالإجازات التي منحها لالأع�ساء يف اأول جل�سة تالية.

مادة )191(
اأو مل  اإذن،  اأو  اإجازة  اأو جلانه بغري  اإذا تغيب الع�سو عن ح�سور جل�سات املجل�ض 
يف  حقه  وي�سقط  اإذن  بغري  متغيًبا  يعترب  فيها،  له  املرخ�ض  املدة  م�سي  بعد  يح�سر 

املكافاأة عن مدة الغياب.

مادة )192(
على الع�سو الذي يطراأ ما ي�ستوجب ان�سرافه من جل�سة املجل�ض اأو جل�سات جلانه 
اللجنة  رئي�ض  اأو  املجل�ض  رئي�ض  من  كتابة  ذلك  يف  ي�ستاأذن  اأن  ختامها  قبل  نهائي�ًا 

بح�سب الأحوال.
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مادة )193(
يعترب ع�سو املجل�ض الذي يوفد للخارج يف مهمة خا�سة للمجل�ض يف اإجازة طوال 

املدة املحددة لهذه املهمة.

مادة )194(
يعر�ض رئي�ض اللجنة على رئي�ض املجل�ض �سهري�ًا، وكلما راأى رئي�ض اللجنة �سرورة 

لذلك، تقريرًا عن ح�سور اأع�ساء اللجنة وغيابهم. 
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الفصل الثالث
واجبات األعضاء

مادة )195(
يجب على الع�سو اأن يراعي الحرتام الواجب ملوؤ�س�سات الدولة الد�ستورية واأ�سول 

اللياقة مع زمالئه باملجل�ض ورئا�سة اجلل�سة.

مادة )196(
ل يجوز للع�سو اأن ياأتي اأفعال داخل املجل�ض اأو خارجه تخالف اأحكام الد�ستور اأو 

القانون اأو هذه الالئحة.

مادة )197(
يحظر على الع�سو اأن ي�سمح با�ستغالل �سفته يف احل�سول على مزايا خا�سة بدون 

وجه حق.

مادة )198(
ل يجوز للع�سو فور اإعالن انتخابه اأن يقبل التعيني يف اإحدى ال�سركات الأجنبية، 
ول اأن يقبل ع�سوية جمال�ض اإدارة ال�سركات امل�ساهمة اأو جمال�ض املراقبة يف �سركات 
التو�سية بالأ�سهم وال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة، اإل اإذا كان اأحد املوؤ�س�سني، 
اأو مالك�ًا لع�سرة يف املائة على الأقل من اأ�سهم راأ�ض مال ال�سركة، اأو كان قد �سبق له 

�سغل ع�سوية هذه املجال�ض قبل اإعالن انتخابه.

مادة )199(
على كل ع�سو فور اإعالن انتخابه اأن يخطر رئي�ض املجل�ض ببيان ع�سويته يف ال�سركات 
املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة، اأو باملهنة احلرة التي يزاولها، اأو اأي ن�ساط جتاري 

اأو �سناعي اأو زراعي يقوم به.
هذه  على  ع�سويته  مدة  خالل  يطراأ  تغيري  اأي  عن  املجل�ض  رئي�ض  يخطر  اأن  وعليه 

البيانات، وذلك خالل �سهر على الأكرث من وقت حدوثه.
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مادة )200(
على الع�سو عند مناق�سة اأي مو�سوع معرو�ض على املجل�ض اأو مكتبه اأو على اإحدى 
جلانه يتعلق مب�سلحة �سخ�سية له اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة اأو لأحد موكليه، 

اأن يخطر املجل�ض اأو املكتب اأو اللجنة بذلك قبل املناق�سة. 
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الفصل الرابع
اجلزاءات الربملانية

مادة )201(
مع مراعاة ما ورد يف املادة )99( من الد�ستور، ومع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية 
اأو املدنية، يوقع على الع�سو الذي يثبت اأنه اأخل بواجبات الع�سوية اأو ارتكب عمال 

من الأعمال املحظورة عليه اأحد اجلزاءات التالية: 
التنبيه ال�سفوي. اأ- 
التنبيه املكتوب. ب- 

اللوم. ج- 
احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض مدة ل تقل عن جل�ستني ول تزيد على  د- 

ع�سر جل�سات.
احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�ض ملدة تزيد على ع�سر جل�سات ول جتاوز  ه�- 

نهاية دور النعقاد.
اإ�سقاط الع�سوية. و - 

ومع مراعاة اجلزاءات املن�سو�ض عليها يف املواد )65( و)66( و)67( و)68( من 
هذه الالئحة، ل يجوز توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�ض عليها يف البنود ال�سابقة 
جلنة  اإىل  بذلك  املجل�ض  ويعهد  دفاعه،  وحتقيق  اأقواله  �سماع  بعد  اإل  الع�سو  على 
ال�سئون الت�سريعية والقانونية، وي�سرتط لتوقيع اأحد اجلزاءات املن�سو�ض عليها يف 

البنود )ج( و )د( و )ه�( من هذه املادة موافقة اأغلبية اأع�ساء املجل�ض.
الإج��راءات  ومبراعاة  املجل�ض  اأع�ساء  ثلثي  موافقة  الع�سوية  لإ�سقاط  وي�سرتط 

املن�سو�ض عليها يف هذه الالئحة.

مادة )202(
عدم  املجل�ض  فيها  قرر  التي  املدة  طوال  الع�سوية  مكافاأة  يف  الع�سو  حق  ي�سقط 
لرئي�ض  نائب�ًا  اأو  رئي�س�ًا  ال�سابق  اجلزاء  عليه  وقع  من  كان  واإذا  اأعماله.  يف  ا�سرتاكه 
اإحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن من�سبه يف اللجنة، يف دور النعقاد الذي 

وقع خالله اجلزاء. 
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الباب السادس
انتهاء العضوية

الفصل األول
إسقاط العضوية

 مادة )203(
يف حالة اإخطار رئي�ض املجل�ض من اإحدى اجلهات الر�سمية ب�سدور اأحكام ق�سائية اأو 
ت�سرفات اأو قرارات مما يرتتب عليه اإ�سقاط الع�سوية طبق�ًا للمادة )99( من الد�ستور، 
يحيل رئي�ض املجل�ض الأمر اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية خالل ثالثة اأيام من 

تاريخ الإخطار، ويبلغ املجل�ض بذلك يف اأول جل�سة تالية.
من  املو�سوع  ببحث  دفاعه-  وحتقيق  الع�سو  اأق��وال  �سماع  -بعد  اللجنة  وتقوم 
الناحيتني الد�ستورية والقانونية، فاإذا انتهت اللجنة اإىل اأن ما ثبت لديها يرتتب عليه 
اإ�سقاط الع�سوية قدمت تقريًرا براأيها اإىل مكتب املجل�ض لإحالته اإىل املجل�ض لنظره 

يف اأول جل�سة تالية ليقرر يف �ساأنه ما يراه.

مادة )204(
رئي�ض  اإىل  كتابي  بطلب  يتقدموا  اأن  الأقل  على  املجل�ض  اأع�ساء  من  لع�سرة  يجوز 
املجل�ض باقرتاح باإ�سقاط الع�سوية عن اأحد اأع�سائه، وذلك لأحد الأ�سباب املبينة يف 

املادة )99( من الد�ستور، ويجب اأن تبني يف الطلب الأ�سباب الداعية لذلك.
ويخطر رئي�ض املجل�ض الع�سو كتابة ب�سورة من اقرتاح اإ�سقاط الع�سوية عنه، وذلك 

بعد اأن يتحقق مكتب املجل�ض من توافر ال�سروط ال�سكلية يف الطلب.
ويدرج طلب اإ�سقاط الع�سوية يف جدول اأعمال اأول جل�سة للمجل�ض تالية لإخطار 

الع�سو ب�سورة من الطلب، ليقرر اإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية.

مادة )205(
ل يجوز للجنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية البدء يف اإجراءاتها اإل بعد اإخطار الع�سو 
كتابة للح�سور يف امليعاد الذي حتدده لذلك، على األ تقل املدة بني تاريخ الإخطار 

وامليعاد املحدد لنعقاد اللجنة عن ثالثة اأيام.
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وعلى اللجنة اأن ت�ستمع لأقوال الع�سو واأن حتقق اأوجه دفاعه، ويغادر الع�سو مقر 
الجتماع عند اأخذ الأ�سوات.

واإذا تخلف الع�سو عن احل�سور اأعادت اللجنة اإخطاره طبق�ًا للقواعد ال�سابقة، فاإذا 
تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول ت�ستمر اللجنة يف مبا�سرة اإجراءاتها.

وللع�سو اأن يختار اأحد اأع�ساء املجل�ض ملعاونته يف اإبداء دفاعه اأمام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها اإىل رئي�ض املجل�ض بعد موافقة اأغلبية ثلثي اأع�سائها عليه خالل 
اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ اإحالته اإليها. ويعر�ض هذا التقرير على املجل�ض يف 
اأول جل�سة تالية، ويجب �سدور قرار املجل�ض ب�ساأنه يف مدة ل جتاوز اأ�سبوعني من 

تاريخ عر�ض التقرير عليه.

مادة )206(
نداء  عليه  ال��راأي  ويوؤخذ  املجل�ض،  اأم��ام  الع�سوية  اإ�سقاط  عن  اللجنة  تقرير  يتلى 
على  اأع�سائه  ثلثي  مبوافقة  اإل  الع�سوية  باإ�سقاط  املجل�ض  قرار  ي�سدر  ول  بال�سم، 

الأقل، ويجوز للمجل�ض اأن يقرر جعل الت�سويت �سري�ّ�ًا.

مادة )207(
يقدم طلب اإلغاء الأثر املانع من الرت�سيح املرتتب على اإ�سقاط الع�سوية وفق�ًا ملا ورد 
اأن  ويجب  املجل�ض،  رئي�ض  اإىل  كتابة  الد�ستور  من   )57( املادة  من  )د(  البند  يف 
الرت�سيح  من  املانع  الأثر  اإزالة  ومربرات  واأ�سبابه  املجل�ض  بقرار  بيان  بالطلب  يرفق 

وامل�ستندات املوؤيدة له.
ويعر�ض الرئي�ض الطلب على املجل�ض لإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية 

لإعداد تقرير عنه للمجل�ض.
وعلى اللجنة اأن ت�ستدعي من �سبق اإ�سقاط الع�سوية عنه واأن ت�ستمع اإىل اأقواله واأن 
اأ�سباب واأ�سانيد  اأبداه من  اأن يت�سمن تقريرها مناق�سة ما  حتقق اأوجه دفاعه، ويجب 

لطلبه.
خالل  �ساأنه  يف  قراره  املجل�ض  ي�سدر  اأن  ويجب  املجل�ض،  على  التقرير  ويعر�ض 

اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ عر�ض التقرير عليه.
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استقالة األعضاء وخلو املكان

مادة )208(
تقدم ال�ستقالة من ع�سوية املجل�ض اإىل رئي�ض املجل�ض مكتوبة وخالية من اأي قيد اأو 

�سرط.
اأيام من تاريخ ورودها على مكتب املجل�ض  ويعر�ض الرئي�ض ال�ستقالة خالل ثالثة 
لنظرها يف اجتماع يدعى حل�سوره مقدم ال�ستقالة، وتعر�ض ال�ستقالة على املجل�ض 

م�سحوبة بتقرير من مكتب املجل�ض يف اأول جل�سة تالية.
ويجوز - بناًء على اقرتاح رئي�ض املجل�ض اأو طلب الع�سو - نظر ال�ستقالة يف جل�سة 
اأن  املجل�ض عليها، وللع�سو  اإل من وقت موافقة  تعترب ال�ستقالة مقبولة  �سرية. ول 

يعدل عن ا�ستقالته قبل �سدور قرار املجل�ض بقبولها.

مادة )209(
يعلن  الع�سوية،  باإ�سقاط  اأو  بال�ستقالة  اأو  بالوفاة  الأع�ساء  اأحد  ع�سوية  انتهت  اإذا 
وفاة  عن  فيها  اأعلن  التي  اجلل�سة  ذات  يف  الدائرة  يف  مكانه  خلو  املجل�ض  رئي�ض 
الع�سو اأو تقرر فيها انتهاء ع�سويته، ويخطر وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية بخلو 
املكان خالل اأ�سبوع من تاريخ اإعالن ذلك باملجل�ض لتخاذ الإجراءات لنتخاب من 

يحل حمله.
واإذا وقع اخللو لأي �سبب من الأ�سباب خالل ال�ستة اأ�سهر ال�سابقة على انتهاء الف�سل 

الت�سريعي للمجل�ض فال يجرى انتخاب ع�سو بديل.
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الباب السابع
شئون اجمللس

الفصل األول
احملافظة على النظام يف اجمللس

مادة )210(
املحافظة على النظام داخل املجل�ض من اخت�سا�ض رئي�سه.

ويحدد الرئي�ض بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�ض الالزم حلفظ الأمن والنظام.
ويكون هذا احلر�ض حتت اإمرة رئي�ض املجل�ض وم�ستقال عن كل �سلطة اأخرى.

ول يجوز لأية قوة م�سلحة اأخرى دخول املجل�ض اأو ال�ستقرار على مقربة من اأبوابه 
الأمن  على  املحافظة  عن  امل�سئول  احلر�ض  لغري  يجوز  ول  الرئي�ض.  من  بطلب  اإل 
املجل�ض  رئي�ض  وي�سع  املجل�ض،  حرم  داخل  ال�سالح  من  نوع  اأي  حمل  والنظام 

النظام الذي يكفل حتقيق ذلك. 

مادة )211(
الذي  للنظام  طبق�ًا  ي�سدر  بت�سريح  اإل  املجل�ض  حرم  يف  الدخول  لأحد  يجوز  ل 
ي�سعه مكتب املجل�ض. وعلى امل�سرح لهم بالدخول اأن يتبعوا التعليمات التي ت�سدر 

اإليهم من حر�ض املجل�ض.

مادة )212(
ل يجوز دخول قاعة اجلل�سة اأو اأماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغري 
اأع�ساء املجل�ض واملكلفني بالعمل فيه ومن يندبهم رئي�ض جمل�ض الوزراء اأو غريه من 

اأع�ساء احلكومة ملعاونتهم، ومن ياأذن املجل�ض اأو اللجنة لهم يف احل�سور.

مادة )213(
تخ�س�ض اأماكن ملمثلي ال�سحف وغريها من و�سائل الإعالم، وللجمهور، يف �سرفات 
يف  الت�سريح  واإجراءات  قواعد  املجل�ض  رئي�ض  وي�سع  جل�ساته.  مل�ساهدة  املجل�ض 

الدخول اإىل هذه ال�سرفات.
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مادة )214(
يجب على من ي�سرح لهم يف دخول �سرفات املجل�ض اأن يلزموا ال�سكون التام مدة 
ا�ستهجان  اأو  ا�ستح�سان  يظهروا عالمات  واأل  يظلوا جال�سني،  واأن  اجلل�سة،  انعقاد 

واأن يراعوا التعليمات واملالحظات التي يبديها لهم املكلفون بحفظ النظام. 
ممن  بالنظام  اإخالل  اأو  �سو�ساء  منهم  يقع  من  يكلفوا  اأن  النظام  بحفظ  وللقائمني   
ياأمر  اأن  فللرئي�ض  ميتثل  مل  فاإن  ال�سرفة،  مبغادرة  ال�سرفات  دخول  يف  لهم  رخ�ض 

حر�ض املجل�ض باإخراجه وت�سليمه للجهة املخت�سة اإذا اقت�سى احلال. 
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الفصل الثاين
ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي 

مادة )215(
تدرج العتمادات املخ�س�سة مليزانية املجل�ض رقم�ًا واحًدا يف ميزانية الدولة، ويقر 
ميزانية  يف  اخل�سو�ض  بهذا  املدرج  العتماد  حدود  يف  ال�سنوية  ميزانيته  املجل�ض 
الدولة بالتفاق مع احلكومة. وت�سدر ميزانية املجل�ض بقانون، ملحقة بامليزانية العامة 

للدولة، وت�سري يف �ساأنها الأحكام اخلا�سة بامليزانية العامة للدولة. 

مادة )216(
لها مبيزانية  القانون اخلا�ض مبيزانية املجل�ض، يودع العتماد املخ�س�ض  بعد �سدور 
الدولة يف اجلهة التي يختارها مكتب املجل�ض، ول ي�سرف من هذا العتماد اإل باإذن 

من رئي�ض املجل�ض اأو من ينوب عنه يف ذلك. 

مادة )217(
ال�سرف  ونظام  املجل�ض،  ح�سابات  بتنظيم  اخلا�سة  القواعد  املجل�ض  مكتب  ي�سع 

واجلرد وغري ذلك من ال�سئون املالية.

مادة )218(
املواد  يف  املقررة  الأحكام  النواب  ملجل�ض  الإ�سافية  العتمادات  �ساأن  يف  ت�سري 

ال�سابقة ب�ساأن ميزانية املجل�ض.

مادة )219(
تعد الأمانة العامة للمجل�ض احل�ساب اخلتامي له خالل ثالثني يوم�ًا من انتهاء ال�سنة 
املالية، ويحيله الرئي�ض اإىل مكتب املجل�ض للنظر فيه قبل عر�سه على املجل�ض ملناق�سته 
واإقراره. وملكتب املجل�ض اإحالة احل�ساب اخلتامي اإىل جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية 

لبحثه وتقدمي تقرير عنه يعر�ض على املجل�ض يف اأول جل�سة تالية.
ميزانية  اإق��رار  يف  املتبعة  الإج��راءات  واإ�سداره  اخلتامي  احل�ساب  اإق��رار  يف  وتتبع 

املجل�ض واإ�سدارها. 
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الفصل الثالث
األمانة العامة للمجلس 

مادة )220(
تكون للمجل�ض اأمانة عامة ي�سدر بتنظيمها قرار من رئي�ض املجل�ض بعد موافقة مكتب 
املجل�ض، ويت�سمن القرار الأحكام التف�سيلية اخلا�سة بال�سئون الإدارية واملالية. واإىل 
اأن ي�سدر هذا القرار يجوز لرئي�ض املجل�ض اأن ي�سدر قرارات موؤقتة لتنظيم �سئون 

الأمانة العامة. 

مادة )221(
واأعمال  �سئون  جميع  وعلى  العامة،  الأمانة  على  الإ�سراف  املجل�ض  رئي�ض  يتوىل 

املجل�ض الإدارية واملالية والفنية.

مادة )222(
له  وت��ك��ون  وزارة.  وكيل  درج��ة  يف  مبر�سوم  يعني  ع��ام  اأم��ني  للمجل�ض  يكون 
الخت�سا�سات وال�سالحيات املالية والإدارية املقررة يف القوانني والأنظمة لوكالء 

الوزارات.
املكتب  من  لإقراره  املجل�ض  اجتماعات  اأعمال  جدول  م�سروع  العام  الأمني  ويعد 

ومن رئي�ض املجل�ض.
ويكون  طلبها،  على  بناًء  اللجان  جل�سات  يح�سر  كما  املجل�ض،  جل�سات  ويح�سر 

م�سئول عن عمله اأمام رئي�ض املجل�ض.

مادة )223(
الوطني  والقت�ساد  املالية  ووزير  للوزير  املخولة  ال�سلطات  املجل�ض  لرئي�ض  يكون 
يف  الخت�سا�ض  املجل�ض  ملكتب  ويكون  واللوائح،  القوانني  يف  عليها  املن�سو�ض 
امل�سائل التي يجب اأن ي�سدر بها قرار من رئي�ض جمل�ض الوزراء، وكذلك امل�سائل 
والقت�ساد  املالية  وزارة  موافقة  اأو  راأي  باأخذ  واللوائح  القوانني  فيها  تق�سي  التي 

الوطني اأو ديوان اخلدمة املدنية، اأو اأية جهة اأخرى ح�سب الأحوال. 
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الباب الثامن
أحكام متنوعة 

مادة )224(
حتدد لرئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء اأماكن خا�سة يف �سدر قاعة اجلل�سة، ويكون 

ملمثلي احلكومة اأماكن اأخرى حتدد بقرار من رئي�ض املجل�ض.

مادة )225(
ي�سع مكتب املجل�ض القواعد التنظيمية العامة املتعلقة بالت�سهيالت التي تقدم لأع�ساء 

املجل�ض لتمكينهم من القيام مب�سئولياتهم.

مادة )226(
ي�سع مكتب املجل�ض بناًء على ما يقرتحه رئي�سه نظام�ًا خا�س�ًا بالأ�سبقية يف املرا�سم بني 
اأع�ساء املجل�ض يف اجتماعاته الر�سمية ويف الجتماعات التي يعقدها اأو التي يدعو 

اإليها.
ويخطر رئي�ض املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء بهذا النظام.
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مادة )227( )50(
يجري بحث املو�سوعات امل�ستعجلة قبل غريها يف املجل�ض وجلانه، ول ت�سري عليها 

اأحكام املواعيد العادية املقررة يف هذه الالئحة.
تقدم  اأن  امل�ستعجلة يف اجلل�سة ذاتها على  اأن يقرر مناق�سة املو�سوعات  وللمجل�ض 
اللجنة املخت�سة تقريرها اإىل املجل�ض يف ذات اجلل�سة، كما يجوز يف هذه احلالة اأن 
يقرر املجل�ض اأخذ الراأي النهائي على م�سروع القانون يف ذات اجلل�سة وفق�ًا للمادة 

)115( من هذه الالئحة.
اأع�ساء  اأو خم�سة من  املجل�ض  ما طلب ذلك رئي�ض  اإذا  املو�سوع م�ستعجاًل  ويعترب 

املجل�ض على الأقل اأو احلكومة. 
وفيما عدا ما ن�ست عليه املادة )87( من الد�ستور، للمجل�ض يف جميع الأحوال اأن 
يقرر العدول عن ال�ستعجال واإتباع الإجراءات العادية، ويجب الن�ض على �سفة 

ال�ستعجال يف قرار الإحالة اإىل كل من املجل�ض واللجان.
ول تخل اأحكام هذه املادة باأي حكم خا�ض بحالة من حالت ال�ستعجال املن�سو�ض 

عليها يف الد�ستور اأو يف هذه الالئحة.

مادة )228(
نقل وتلخي�ض جل�سات  الدقة يف  الإعالم حتري  ال�سحافة وغريها من و�سائل  على 
بكتاب  الأخطاء  ت�سحيح  املجل�ض  رئي�ض  من  يطلب  اأن  لكل ع�سو  ويحق  املجل�ض، 
اأن  وعليها  الوقائع،  حرفت  التي  الإع��الم  و�سيلة  اأو  ال�سحيفة  اإىل  الرئي�ض  ير�سله 
تن�سر الكتاب اأو تعلنه يف اأقرب وقت دون تعقيب. ول مينع هذا من اإقامة الدعوى 

العمومية.

بقانون رقم  املر�سوم  اأحكام  بع�ض  بتعديل  ل�سنة 2010  للقانون رقم )31(  وفًقا  املادة  الثالثة من  الفقرة  )50( عدلت 
)54( ل�سنة 2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد2954 / 1يوليو 

2010م. 
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مادة )228( مكرًرا )51(
اإىل الجتماع، يتوىل رئا�سة جل�ساته  التي يدعى فيها املجل�ض الوطني  يف احلالت 
رئي�ض جمل�ض النواب، ويُعمل باأحكام هذه الالئحة الداخلية يف تلك اجلل�سات، مع 

مراعاة ما ن�ست عليه املادة )103( من الد�ستور. 

مادة )229(
يلغى القانون رقم )4( ل�سنة 1974 ب�ساأن الالئحة الداخلية للمجل�ض الوطني. 

مادة )230(
يعمل بهذا القانون من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�صى اآل خليفة   

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

�سدر يف ق�سر الرفاع: 
بتاريخ 17 �سعبان 1423ه�
املوافق 23 اأكتوبر2002 م

)51( اأ�سيفت هذه املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )54( 
ل�سنة 2002 ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�ض النواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3067 / 30 اأغ�سط�ض 

2012م. 
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مرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002
بشأن مباشرة احلقوق السياسية )1(

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين. 
بعد الطالع على الد�ستور، 

للمجل�ض  النتخاب  اأحكام  ب�ساأن   1973 ل�سنة   )10( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 
الوطني،

وبناًء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء،
وبعد موافقة جمل�ض الوزراء على ذلك،

ر�سمنا بالقانون الآتي: 
الفصل األول

احلقوق السياسية ومباشرتها

املادة األوىل
يتمتع املواطنون - رجال ون�ساًء - مببا�سرة احلقوق ال�سيا�سية الآتية: 

اإبداء الراأي يف كل ا�ستفتاء يجرى طبق�ًا لأحكام الد�ستور.. 1
انتخاب اأع�ساء جمل�ض النواب.. 2

ويبا�سر املواطنون احلقوق �سالفة الذكر باأنف�سهم وذلك على النحو وبال�سروط املبينة 
يف هذا القانون.

)1( املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2538 )اأ(/ 10 يوليو 2002م.



317

مباشرة احلقوق السياسية

املادة الثانية )2(
ي�سرتط يف كل مواطن ملبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية املن�سو�ض عليها يف هذا القانون ما 

يلي: 
اأن يكون قد بلغ من العمر ع�سرين �سنة كاملة يوم ال�ستفتاء اأو النتخاب.. 1
اأن يكون كامل الأهلية. . 2
بطاقته . 3 يف  ثابت  هو  ملا  طبًقا  النتخابية  الدائرة  يف  عادية  اإقامة  مقيًما  يكون  اأن 

ال�سكانية، ويف حالة اإقامته يف اخلارج يكون اآخر حمل اإقامة له يف مملكة البحرين 
هو دائرته النتخابية، فاإن مل يكن له حمل اإقامة يف اململكة فيعتد يف هذه احلالة 

مبحل اإقامة عائلته.

املادة الثالثة )3(
يحرم من مبا�سرة حق النتخاب: 

املحكوم عليه بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة حتى يُردَّ اإليه . 1
اعتباره.

هذا . 2 يف  عليها  املن�سو�ض  النتخابية  اجلرائم  اإحدى  يف  باحلب�ض  عليه  املحكوم 
القانون، وذلك ما مل يكن احلكم موقوًفا تنفيذه اأو كان املحكوم عليه قد ُردَّ اإليه 

اعتباره. 
وُينع من الرت�سيح ملجل�ص النواب كل من: 

املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى واإن �سدر ب�ساأنه عفو خا�ض عن العقوبة اأو ُردَّ . 1
اإليه اعتباره.

املحكوم عليه بعقوبة احلب�ض يف اجلرائم العمدية ملدة تزيد على �ستة اأ�سهر حتى . 2
واإن �سدر ب�ساأنه عفو خا�ض عن العقوبة، وذلك ملدة ع�سر �سنوات تبداأ من اليوم 
فيه احلكم  ي�سبح  الذي  التاريخ  اأو من  �سقوطها  اأو  العقوبة  تنفيذ  لتاريخ  التايل 

نهائًيا اإذا كان م�سمول بوقف التنفيذ.

)2-3( عدلت املادتان وفًقا للقانون رقم )36( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 
ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية املعدل باملر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2002، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 

رقم 2750 / 2 اأغ�سط�ض 2006م.
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املادة الرابعة)4(
تتوىل النيابة العامة اإبالغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يرتتب عليها احلرمان 
الذي  التاريخ  من  يوًما  ع�سر  خم�سة  خالل  وذلك  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�سرة  من 

ي�سبح فيه احلكم نهائًيا.

املادة اخلامسة
ي�سري يف �ساأن منت�سبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�ض الوطني فيما 
اخلا�سة  والتعليمات  والأنظمة  القوانني  عليه  تن�ض  ما  النتخاب  حق  مببا�سرة  يتعلق 

بخدمتهم يف هذا ال�ساأن. 

)4( عدلت املادة وفًقا للقانون رقم )36( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية املعدل باملر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2002، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 

2750 / 2 اأغ�سط�ض 2006م.
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الفصل الثاين
جداول الناخبني

املادة السادسة
يقيد يف جداول الناخبني كل مواطن له حق مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية. 

املادة السابعة
ت�سكل يف كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية جلنة ت�سمى 
اجلهاز  من  رئي�ض  من  تتكون  والنتخاب«  ال�ستفتاء  �سالمة  على  الإ�سراف  »جلنة 

الق�سائي اأو القانوين يف اململكة وع�سوين يتوىل اأحدهما اأمانة ال�سر.
وتتوىل هذه اللجنة القيام باإعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�سيح وفح�سها 
واإعداد ك�سوف املر�سحني، والنظر يف الطلبات والعرتا�سات املتعلقة باأي اإجراء اأو 
اأو انتخاب  قرار ي�سدر عنها، وبوجه عام تخت�ض بالإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء 

اأع�ساء جمل�ض النواب يف نطاق اخت�سا�سها. 

املادة الثامنة )5(
يتم اإعداد جداول الناخبني للدوائر النتخابية وفًقا للقواعد الآتية: 

وامل�ستندات . 1 ال�سجالت  واقع  من  الهجاء  حروف  برتتيب  اجل��داول  تكون  اأن 
الر�سمية، وذلك بالتن�سيق مع اإدارة ال�سجل ال�سكاين باجلهاز املركزي لالإح�ساء. 

املن�سو�ض . 2 ال�سروط  فيهم  تتوافر  ممن  الناخبني  اأ�سماء  على  اجلداول  ت�سمل  اأن 
يف  �سابًقا  امل�ساركة  ذلك  يف  ويراعى  القانون  هذا  من  الثانية  امل��ادة  يف  عليها 
العملية النتخابية من واقع ال�سجالت، على األ يكون الناخب حمروًما اأو معفًيا 
املحددة  املدة  خالل  اأو  اجل��داول  اإع��داد  وقت  ال�سيا�سية  احلقوق  مبا�سرة  من 

لت�سحيحها.
ويكون القيد �ساماًل ا�سم الناخب ورقمه ال�سخ�سي وحمل اقامته العادية.

)5(   عدل البند )2( من املادة الثامنة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )57( ل�سنة 2014م بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم 
بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 م ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3175 

/ 22 �سبتمرب 2014م.
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املن�سو�ض . 3 ال�سروط  فيهم  تتوافر  ممن  الناخبني  اأ�سماء  على  اجلداول  ت�ستمل  اأن 
عليها يف املادة الثانية من هذا القانون على األ يكون الناخب حمروًما اأو معفًيا 
املحددة  املدة  خالل  اأو  الك�سوف  اإعداد  وقت  ال�سيا�سية  احلقوق  مبا�سرة  من 

لت�سحيح اجلداول. 
ويكون القيد �سامال ا�سم الناخب وحمل اإقامته العادية.

املن�سو�ض . 4 اللجنة  رئي�ض  عليهما  يوقع  ن�سختني  من  دائرة  لكل  اجلداول  اإعداد 
الثانية  ال�سابقة واأمني ال�سر بها، وحتتفظ اللجنة بن�سخة، وت�سلم  عليها يف املادة 

اإىل وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية. 
تعر�ض ملدة �سبعة اأيام يف كل دائرة انتخابية اأ�سماء الناخبني بها يف املقار والأماكن . 5

العامة التي يحددها وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية وذلك قبل خم�سة واأربعني 
يوًما على الأقل من امليعاد املحدد لإجراء النتخاب. 

املادة التاسعة
املوطن النتخابي هو اجلهة التي يقيم فيها ال�سخ�ض عادة، اأو التي كان يقيم فيها هو 

اأو عائلته اإذا كان مقيًما يف اخلارج. 

املادة العاشرة
ل يجوز اأن يقيد الناخب يف اأكرث من دائرة انتخابية واحدة. 

املادة احلادية عشرة
اأو  ال�ستفتاء  اإىل  الدعوة  بعد  الناخبني  ج��داول  على  تعديل  اأي  اإدخ��ال  يجوز  ل 
والأحكام  للقرارات  ا  تنفيذ ً اجل��داول،  يف  بت�سحيح  يتعلق  فيما  اإل  النتخاب، 
ال�سادرة يف الطعون اخلا�سة بالقيد فيها، اأو بناًء على الإبالغات ب�سدور اأحكام اأو 

قرارات نهائية توؤدي اإىل احلرمان من مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية. 
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املادة الثانية عشرة
لكل من مل يدرج ا�سمه يف جدول الناخبني اأو حدث خطاأ يف البيانات اخلا�سة بقيده فيها 
اأن يطلب من جلنة الإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء والنتخاب املن�سو�ض عليها يف املادة 
ال�سابعة من هذا القانون قيد ا�سمه اأو ت�سحيح البيانات اخلا�سة بقيده، ولكل من زالت عنه 

املوانع بعد حترير اجلدول، اأن يطلب اإدراج ا�سمه اأو ت�سحيح البيانات اخلا�سة بالقيد.
ولكل ناخب اأدرج ا�سمه يف اأحد جداول الناخبني، اأن يطلب اإدراج ا�سم من اأهمل 
اإدراج ا�سمه بغري وجه حق، اأو حذف ا�سم من اأدرج بغري حق، اأو ت�سحيح البيانات 

اخلا�سة بالقيد، وذلك بالن�سبة جلدول الدائرة النتخابية املدرج ا�سم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد اأو الت�سحيح خالل مدة عر�ض اجلداول.

وت�سدر اللجنة قراًرا يف الطلب خالل ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه اإليها، ويعترب عدم 
برف�ض  قرار  بالرف�ض، ويف حالة �سدور  قراًرا �سمنًيا  املدة  القرار يف هذه  اإ�سدار 
ال�ستئناف  اأمام حمكمة  القرار  هذا  الطعن يف  ال�ساأن حق  ل�ساحب  يكون  الطلب 
العليا املدنية يف موعد اأق�ساه ثالثة اأيام من تاريخ �سدوره، وتف�سل املحكمة يف تلك 

الطعون خالل �سبعة اأيام من تاريخ اإقامة الدعوى بحكم نهائي غري قابل للطعن.

املادة الثالثة عشرة
ال�سادرة  النهائية  القرارات  اأو  لالأحكام  وفًقا  نهائية  ب�سفة  الناخبني  جداول  تعدل 
من  اأي  مبا�سرة  وقت  حجة  النهائية  اجل��داول  هذه  وتعترب  ال�سابقة،  املادة  مبقت�سى 

احلقوق ال�سيا�سية. 
وحتفظ ن�سخة منها فور �سريورتها نهائية لدى وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية متهيًدا 

لإيداعها بالأمانة العامة ملجل�ض النواب.

املادة الرابعة عشرة
القانون يف كل مرة قبل  ال�سابعة من هذا  املادة  املن�سو�ض عليها يف  اللجان  ت�سكل 

انتهاء مدة جمل�ض النواب بوقت كاف.
وت�سري يف �ساأن ت�سكيل هذه اللجان واإجراءات اأعمالها والقرارات ال�سادرة عنها 

الأحكام املن�سو�ض عليها يف املواد ال�سابقة.
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الفصل الثالث
تنظيم عمليتي االستفتاء واالنتخاب

املادة اخلامسة عشرة
يحدد ميعاد النتخابات العامة ملجل�ض النواب باأمر ملكي، ويكون اإ�سدار الأمر قبل 

التاريخ املحدد لإجراء النتخابات بخم�سة واأربعني يوًما على الأقل.
الإ�سالمية،  وال�سئون  العدل  وزير  من  بقرار  التكميلية  النتخابات  ميعاد  ويحدد 
ويكون اإ�سدار القرار قبل التاريخ املحدد لإجراء النتخابات بثالثني يوًما على الأقل.

ويجب اأن يت�سمن الأمر اأو القرار تاريخ فتح باب الرت�سيح وتاريخ قفله.
والتاريخ  ال�ستفتاء  مو�سوع  امللكي  الأمر  يحدد  اأن  يجب  ال�ستفتاء  اأحوال  ويف 

املعني له.

املادة السادسة عشرة
النتخاب  اأو  ال�ستفتاء  اإىل  الناخبني  بدعوة  الوزاري  القرار  اأو  امللكي  الأمر  يعلن 

بن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 

املادة السابعة عشرة
النتخابية  املناطق  اإىل عدد من  القانون  اأحكام هذا  تطبيق  البحرين يف  تق�سم مملكة 
انتخابية  دائرة  وينتخب عن كل  النتخابية.  الدوائر  من  منها على عدد  ت�ستمل كل 

ع�سو واحد. 
اللجان  وعدد  وحدودها،  النتخابية  والدوائر  املناطق  بتحديد  مر�سوم  وي�سدر 

الفرعية الالزمة ملبا�سرة عمليتي القرتاع والفرز. 
وت�سكل كل من اللجان امل�سار اإليها من رئي�ض يختار من بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي 
العامة وع�سوين  الدولة والهيئات واملوؤ�س�سات  العاملني يف وزارات  القانونيني  اأو 
وحتديد  اللجان  واأع�ساء  روؤ�ساء  بتعيني  وي�سدر  اللجنة.  �سر  اأمانة  اأحدهما  يتوىل 

مقارها قرار من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية.
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ويحدد هذا القرار من يحل حمل الرئي�ض عند غيابه اأو قيام مانع مينعه من العمل، ممن 
تتوافر فيه �سروط الرئي�ض.

التنفيذي لالنتخابات ح�سب  املدير  يعينهم  املوظفني  اللجان عدد من  ويعاون هذه 
احتياجات كل جلنة.

فيها  املر�سح  الدائرة  انتخاب  جدول  يف  املقيدين  من  ناخًبا  يختار  اأن  مر�سح  ولكل 
وكيال له لدى اللجنة الفرعية. وعلى املر�سح اأن يقدم ا�سم وكيله املذكور اإىل وزارة 

العدل وال�سئون الإ�سالمية قبل موعد النتخاب ب�سبعة اأيام على الأقل.

املادة الثامنة عشرة
يراأ�ض وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية جلنة عليا لالإ�سراف العام على �سالمة ال�ستفتاء 
التي  الأمور  جميع  يف  والبت  اململكة  اأنحاء  يف  النواب  جمل�ض  اأع�ساء  وانتخاب 
القانون، وت�سمل  ال�سابعة من هذا  املادة  املن�سو�ض عليها يف  اللجان  تعر�سها عليها 
اللجنة العليا يف ع�سويتها عدًدا كافًيا من الق�ساة وامل�ست�سارين ي�سدر بت�سميتهم قرار 

من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية.
ويعاون اللجنة العليا، اجلهاز املركزي لالإح�ساء الذي يتوىل القيام باأعمال التح�سري 
التقنية  الأعمال  جميع  على  والإ�سراف  والرت�سيح  والنتخاب  لال�ستفتاء  والإعداد 

الالزمة لذلك. 

املادة التاسعة عشرة
حفظ النظام يف مقار اللجان املن�سو�ض عليها يف هذا القانون منوط برئي�ض اللجنة، 
وله اأن ي�ستعني بقوات الأمن العام. ول يجوز لهوؤلء دخول قاعات اللجان امل�سار 

اإليها اإل بناًء على طلب رئي�ض اللجنة.
ويجوز للمر�سحني اأو وكالئهم دخول قاعات اللجان الفرعية. 

املادة العشرون
يتوىل اأمني �سر اللجنة حترير املحا�سر وتدوين قرارات اللجنة. وتوقع هذه املحا�سر 

من رئي�ض اللجنة واأمني ال�سر بها.
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)6( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2002 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 
2002 ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2551 / 9 اأكتوبر 2002م.

)7( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )57( ل�سنة 2014 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 
2002 ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 3175 / 22 �سبتمرب 2014م.

املادة احلادية والعشرون )6(
الثامنة  ال�ساعة  اإىل  �سباًحا  الثامنة  ال�ساعة  من  النتخاب  اأو  ال�ستفتاء  عملية  ت�ستمر 
م�ساًء. ومع ذلك اإذا تبني وجود ناخبني يف مقر اللجنة الفرعية مل يعطوا اأ�سواتهم 
اأعطى  واإذا  غريهم،  دون  اإليهم  بالن�سبة  الت�سويت  ي�ستمر  اإعطائها  يف  ويرغبون 
جميع الناخبني املقيدين يف اجلدول اأ�سواتهم قبل انتهاء الوقت املقرر لال�ستفتاء اأو 

النتخاب اأعلن الرئي�ض انتهاء عملية الت�سويت بعد اإعطاء الناخب الأخري �سوته.

املادة الثانية والعشرون )7(
على كل ناخب اأن يقدم اإىل اللجنة الفرعية عند الدلء ب�سوته ما يثبت �سخ�سيته 

بتقدمي جواز ال�سفر اأو اأي م�ستند ر�سمي معتمد.
ويوؤ�سر يف جدول الناخبني يدويًا او اإلكرتونًيا مبا يفيد ادلء الناخب ب�سوته، اأو اية 
و�سيلة اخرى تفيد الدلء ب�سوته يقرها رئي�ض اللجنة العليا املن�سو�ض عليها يف املادة 

الثامنة ع�سرة من هذا القانون.

املادة الثالثة والعشرون
يجرى ال�ستفتاء والنتخاب بالقرتاع العام ال�سري املبا�سر، ويكون اإبداء الراأي يف 
املخ�س�ض  املكان  ويف  لذلك،  املعدة  البطاقة  على  بالتاأ�سري  النتخاب  اأو  ال�ستفتاء 

لالقرتاع.
ول يجوز للناخب اأن يديل براأيه اأكرث من مرة يف ال�ستفتاء اأو النتخاب الواحد.

ويُبدي من ل يعرف القراءة اأو الكتابة من الناخبني اأو من كان من املكفوفني اأو من 
غريهم من ذوي الحتياجات اخلا�سة الذين ل ي�ستطيعون باأنف�سهم اأن يثبتوا اآراءهم 
على ورقة ال�ستفتاء اأو النتخاب، راأيه �سفاهة، ويثبت رئي�ض اللجنة بح�سور اأحد 

ع�سويها راأي الناخب يف البطاقة املعدة لذلك، ويتم و�سعها يف ال�سندوق.



325

مباشرة احلقوق السياسية

املادة الرابعة والعشرون
بعد انتهاء الوقت املحدد لال�ستفتاء اأو النتخاب يعلن رئي�ض كل جلنة فرعية انتهاء 
اللجنة  مقر  يف  املوجودين  الناخبني  جميع  اإدلء  من  التاأكد  بعد  الت�سويت  عملية 
باأ�سواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم اإثبات ذلك يف حم�سر يوقع عليه رئي�ض اللجنة 

واأمني ال�سر بها، لتبداأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأ�سوات.
ويجوز لكل مر�سح اأو وكيله لدى اللجنة اأن يح�سر عملية الفرز فيما عدا مداولت 

اللجنة.

املادة اخلامسة والعشرون
لكل مواطن مقيد يف اأحد جداول النتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين اأن يُبدي 
راأيه يف ال�ستفتاء والنتخاب بالطريقة العادية اأو بالو�سائل اللكرتونية، وذلك وفًقا 

لالإجراءات التي ي�سدر بها قرار من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية.

املادة السادسة والعشرون
تعترب باطلة جميع الأ�سوات املعلقة على �سرط، اأو التي تعطى لعدد اأكرث من العدد 
اأية عالمة  اأو التي حتمل  اأو املثبتة على غري البطاقة املعدة لذلك،  املطلوب انتخابه، 

ت�سري اإىل �سخ�سية الناخب اأو تدل عليه.

املادة السابعة والعشرون
تف�سل اللجنة الفرعية يف جميع امل�سائل التي تتعلق بعملية ال�ستفتاء اأو النتخاب، 

ويف �سحة اأو بطالن اإدلء اأي ناخب ل�سوته. 
وتكون مداولت اللجنة �سرية ل يح�سرها �سوى رئي�ض اللجنة وع�سويها، وت�سدر 

القرارات بالأغلبية املطلقة. 
اللجنة  رئي�ض  عليها  ويوقع  م�سببة،  وتكون  اللجنة،  حم�سر  يف  القرارات  وتدّون 

واأمني ال�سر بها.
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املادة الثامنة والعشرون)8(
يعلن رئي�ض اللجنة املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون يف كل منطقة 
التابعة  النتخابية  الدوائر  النواب يف جميع  اأع�ساء جمل�ض  انتخاب  نتيجة  انتخابية 
بعد و�سول  دائرته وذلك  اأ�سوات يف  ما ح�سل عليه كل مر�سح من  ملنطقته وعدد 
اللجان  خمتلف  من  النتخابية  والأوراق  والفرز  الق��رتاع  جلان  حما�سر  جميع 
والأوراق  املحا�سر  جميع  مع  النتيجة  هذه  من  ن�سخة  وتر�سل  املنطقة  يف  الفرعية 
النتخابية اإىل اللجنة العليا املن�سو�ض عليها يف املادة الثامنة ع�سرة من هذا القانون 
التي تتوىل الإعالن النهائي للنتيجة العامة لنتخاب اأع�ساء جمل�ض النواب واإخطار 

الفائزين بالع�سوية.
من  ع�سو  كل  النتخاب  نتيجة  اإعالن  عقب  النواب  ملجل�ض  العامة  الأمانة  وت�سلم 

الأع�ساء الفائزين �سهادة بع�سويته يف جمل�ض النواب.

املادة التاسعة والعشرون
ال�ستفتاء  نتيجة  الثامنة ع�سرة  املادة  املن�سو�ض عليها يف  العليا  اللجنة  يعلن رئي�ض 

وذلك بعد ا�ستالمه جلميع حما�سر اللجان الفرعية.

)8( عدلت املادة وفًقا للمر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2002 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 
2006 ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم 2551 / 9 اأكتوبر 2002م.
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مباشرة احلقوق السياسية

الفصل الرابع
جرائم االستفتاء واالنتخاب

املادة الثالثون
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ �سد ين  عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر، يعاَقب
هاتني  اإحدى  ب  اأو  دينار  األفي  جتاوز  ل  وبغرامة  �سنتني  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ض 

العقوبتني كل من
ارتكب فعاًل من الأفعال الآتية:

اأورد بياناً كاذباً وهو عامٌل بذلك يف اأية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبني، . 1
د باأية و�سيلة اأخرى اإدخال ا �سم فيه اأو حذف ا �سم منه خالفاً لأحكام هذا  اأو تعمَّ

القانون.
ورقة . 2 اأو  الناخبني  جدول  �سرق  اأو  اأتلف  اأو  اأخفى  اأو  ه  �سوَّ اأو  ف  حرَّ اأو  ر  زوَّ

تر�سيح اأو ورقة اقرتاع اأو اأية وثيقة اأخرى تتعلق بعمليات ال�ستفتاء اأو النتخاب 
بق�سد تغيري النتيجة.

اأعطى �سوته يف ال �ستفتاء اأو النتخاب وهو يعلم اأنه ل حق له يف ذلك، اأو اأنه . 3
فقَد ال�سروط املطلوبة ل�ستعمال احلق فيهما بعد اأن اأ�سبحت اجلداول نهائية.

اأو . 4 القوة  با�ستعمال  اتهما  اإجراء  بنظام  اأو  النتخاب  اأو  ال�ستفتاء  بحرية  اأخلَّ 
التهديد اأو الت�سوي�ض اأو بال �سرتاك يف التجمهر اأو املظاهرات.

ا�ستعمل حقه يف ال�ستفتاء اأو النتخاب اأكرث من مرة واحدة يف يوم القرتاع . 5
اأو انتحل �سخ�سية غريه.

اأهان اأية جلنة من اللجان املن�سو�ض عليها يف هذا القانون اأو اأحد اأع�سائها اأثناء . 6
تاأدية اأعمالها. 

ن�سر اأو اأذاع اأقواًل كاذبة عن مو�سوع ال�ستفتاء اأو النتخاب اأو عن �سلوك اأحد . 7
املر�سحني اأو عن اأخالقه بق�سد التاأثري يف نتيجة ال�ستفتاء اأو النتخاب.
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املادة احلادية والثالثون
اآخر،  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�ض  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  مع عدم 
يعاَقب باحلب�ض مدة ل تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل جتاوز ثالثة اآلف دينار 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام له ات�سال بعملية ال�ستفتاء اأو النتخاب 

ارتكب جرمية من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة.

املادة الثانية والثالثون
ل يجوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املن�سو�ض عليها يف املادتني ال�سابقتني.

املادة الثالثة والثالثون
يعاقب على ال�سروع يف اجلرائم املن�سو�ض عليها يف هذا القانون بالعقوبة املن�سو�ض 

عليها للجرمية التامة.

املادة الرابعة والثالثون
تنق�سي الدعوى اجلنائية ول ت�سمع الدعوى املدنية يف اجلرائم املن�سو�ض عليها يف 
هذا القانون مب�سي �ستة اأ�سهر من تاريخ اإعالن نتيجة ال�ستفتاء اأو النتخاب، اأو من 

تاريخ اآخر اإجراء ق�سائي يف �ساأنها.

املادة اخلامسة والثالثون
ملاأموري  املخّولة  ال�سلطة  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  اللجان  لروؤ�ساء  يكون 
يف  ي�سرع  اأو  اللجان  مقار  يف  ترتكب  التي  باجلرائم  يتعلق  فيما  الق�سائي  ال�سبط 

ارتكابها يف هذه املقار.
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مباشرة احلقوق السياسية

الفصل الخامس

أحكام ختامية

املادة السادسة والثالثون
للمجل�ض  النتخاب  اأحكام  ب�ساأن   1973 ل�سنة   )10( رقم  بقانون  املر�سوم  يُلغى 

الوطني، كما يُلغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.

املادة السابعة والثالثون
على رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل 

به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�صى اآل خليفة  

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�سدر يف ق�سر الرفاع: 
بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423ه�

املوافق 3 يوليو 2002م
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معاشات ومكافآت التقاعد

قانون رقم )32( لسنة 2009
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
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قانون رقم )32( لسنة 2009 )1(
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد

ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�ستور،

وعلى القانون رقم )13( ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي 
احلكومة، وتعديالته،

البحرين  دفاع  قوة  اأفراد  و  ل�سباط  التقاعد  معا�سات ومكافاآت  تنظيم  قانون  وعلى 
والأمن العام ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976،

وتعديالته،
ل�سنة 1976،   )24( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم )6( ل�سنة 1991 باإن�ساء �سندوق التقاعد ل�سباط و اأفراد 

قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،
وعلى قانون البلديات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )35( ل�سنة 2001،

املعدل بالقانون رقم )38( ل�سنة 2006،
والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 

املعدل باملر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2002،
وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 2008 ب�ساأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي،

اأقر جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب القانون الآتي ن�سه،
وقد �سدقنا عليه و اأ�سدرناه: 

)1( من�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 2902 - 2 يوليو 2009 م.
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معاشات ومكافآت التقاعد

املادة األوىل
ت�سري اأحكام هذا القانون على اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب اعتباًرا من الف�سل 
الت�سريعي الأول، وعلى اأع�ساء املجال�ض البلدية اعتباًرا من اأول اجتماع لكل جمل�ض 

بلدي بعد انتخاب املجال�ض البلدية �سنة 2002 .

املادة الثانية
ال�سيخوخة  حالت  يف  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  ينظم  للتقاعد  �سندوق  ين�ساأ 
واملجال�ض  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  لأع�ساء  العمل  واإ�سابات  والوفاة  والعجز 

البلدية، وتتوىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي اإداراته.

املادة الثالثة
لأحكام  اخلا�سع  البلدي  واملجل�ض  النواب  ال�سورى وجمل�ض  يلتزم ع�سو جمل�ض 
بن�سبة  �سهري  تقاعدي  ا�سرتاك  ب�سداد  به،  العمل  تاريخ  من  اعتباًرا  القانون،  هذا 
)10%( من املكافاأة ال�سهرية امل�ستحقة له. وتلتزم احلكومة ب�سداد ا�سرتاك تقاعدي 
�سهري بن�سبة )20 %( وا�سرتاك تاأمني اإ�سابات عمل �سهريًا بن�سبة )3%(، وذلك من 

املكافاأة ال�سهرية لأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب واملجال�ض البلدية.

المادة الرابعة
تتكون موارد ال�سندوق مما ياأتي: 

1 -ال�سرتاكات املن�سو�ض عليها باملادة الثالثة من هذا القانون.
لفروق  احلالية  الإكتوارية  الراأ�سمالية  القيمة  تكلفة  من  احلكومة  تتحمله  -ما   2
يف  املح�سوبة  العتبارية  اخلدمة  ومدة  الفعلية  اخلدمة  مدة  بني  ال�سرتاكات 
القانون  هذا  اأحكام  �سريان  قبل  امل�سددة  غري  ال�سرتاكات  وجمموع  التقاعد 

بالن�سبة لأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب واملجال�ض البلدية.
3 -ح�سيلة ا�ستثمار اأموال ال�سندوق.

4 -اأية موارد مالية اأخرى تخ�س�سها احلكومة لل�سندوق.
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املادة اخلامسة
القانون  هذا  من  الثالثة  املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سرتاكات  ن�سبة  تعديل  يجوز 
بقرار من جمل�ض الوزراء بناء على تقرير يعده خبري اإكتواري، وتو�سية جمل�ض اإدارة 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

املادة السادسة
ي�ستحق رئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جمل�ض النواب معا�ًسا تقاعديًا يعادل املعا�ض

التقاعدي للوزير.

املادة السابعة
ي�ستحق ع�سو جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب اأو املجل�ض البلدي الذي يق�سي 
يف الع�سوية اأربع �سنوات كاملة معا�ًسا تقاعديًا بواقع )50 %( من مكافاأته ال�سهرية 
اأ�سا�ض افرتا�ض مدة خدمة اعتبارية قدرها )25( �سنة، وي�ساف اإىل  يحت�سب على 
التي يق�سيها  ال�سنوات  معا�سه ن�سبة )7،5 %( من مكافاأته ال�سهرية عن كل �سنة من 
بالإ�سافة  وذلك  �سنوات،   4 اأق�سى  وبحد  املجل�ض  ع�سوية  يف  ذلك  بعد  الع�سو 
اإىل املعا�ض امل�ستحق له عن مدة خدمته يف غري ع�سوية املجل�ض ب�سرط األ يتجاوز 

املعا�سني اأربعة اآلف )4000( دينار بحريني.

املادة الثامنة
يف حالة عدم ا�ستحقاق ع�سو جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب اأو املجل�ض البلدي 
بواقع  تقاعد  مكافاأة  مينح  القانون  هذا  من  ال�سابعة  املادة  لن�ض  طبًقا  تقاعديًا  معا�ًسا 
)15%( من اآخر مكافاأة �سهرية كان يح�سل عليها خالل مدة ع�سويته، وذلك عن كل 

�سنة من �سنوات الع�سوية.

املادة التاسعة
يف  يق�سي  الذي  البلدي  املجل�ض  اأو  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  لع�سو 
ع�سوية املجل�ض اأقل من �سنة، اأن ي�سرتد ال�سرتاكات التي دفعها خالل هذه املدة، 

وي�سطب من نظام التقاعد.
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معاشات ومكافآت التقاعد

املادة العاشرة
يف حالة العجز الكلي اأو الوفاة اأثناء مدة الع�سوية يف جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض 
النواب اأو املجل�ض البلدي ي�سرف للع�سو اأو للم�ستحقني عنه معا�ض بواقع )40 %( 

من املكافاأة ال�سهرية اأو املعا�ض امل�ستحق له اأيهما اأكرب.

املادة احلادية عشرة
اأو  البلدي  املجل�ض  اأو  النواب  جمل�ض  اأو  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  معا�سات  تزاد 
امل�ستحقني عنهم بن�سبة )3%( �سنويًا مع مراعاة احلد الأعلى للمعا�ض املن�سو�ض عليه 

يف املادة ال�سابعة من هذا القانون.

املادة الثانية عشر
جمل�ض  ع�سو  ب�ساأن  ت�سري  القانون،  هذا  يف  الواردة  بالأحكام  الإخالل  عدم  مع 
ال�سورى اأو جمل�ض النواب اأو املجل�ض البلدي املواد )22( و)24( و)25( و)26( 
و)36(  و)35(  و)34(  و)33(  و)32(  و)31(  و)30(  و)29(  و)28(  و)27( 
معا�سات  تنظيم  ب�ساأن   1975 ل�سنة   )13( رقم  القانون  من  التا�سع  والف�سل  و)37( 

ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.

املادة الثالثة عشر
تتكفل امليزانية العامة للدولة بتغطية اأي عجز مايل يطراأ على ال�سندوق امل�سار اإليه 

باملادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق اأحكام هذا القانون .

املادة الرابعة عشرة
ي�سدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة اخلامسة عشرة
يلغى كل ن�ض يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.
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املادة السادسة عشرة
على رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل 

به اإعتباًرا من اأول ال�سهر التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عي�صى اآل خليفة  

�سدر يف ق�سر الرفاع: 
بتاريخ: 7 رجب 1430 ه�

املوافق: 30 يونيو 2009 م
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خمصصات اجمللسني

مرسوم رقم )98( لسنة 2011
بتحديد خمصصات رئيس ونائبي وأعضاء
كل من جملسي الشورى والنواب
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مرسوم رقم )98( لسنة 2011
بتحديد خمصصات رئيس ونائبي وأعضاء

كل من جملسي الشورى والنواب

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�ستور،

والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 
وتعديالته، وعلى الأخ�ض املادة )42( مكرًرا منه،

وعلى القانون رقم )27( ل�سنة 2009 بتحديد مرتبات رئي�ض جمل�ض الوزراء ونوابه 
والوزراء ومن ي�سغل وظيفة بدرجة وزير،

وبناًء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء،
وبعد موافقة جمل�ض الوزراء،

ر�سمنا بالآتي: 

املادة األوىل
العالوات  ذات  ال��ن��واب  جمل�ض  ورئي�ض  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  من  كل  مُينح 

واملخ�س�سات و�سائر املزايا املالية املقررة للوزراء وبذات �سوابط منحها.

املادة الثانية
واأع�ساء  النواب  جمل�ض  رئي�ض  ونائبي  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نائبي  من  كل  مُينح 
وعالوة  �سهريًا،  بحريني  دينار  ومائتا  األف   )1200( قدرها  متثيل  عالوة  املجل�سني 

اجتماعية قدرها )300( ثالثمائة دينار بحريني �سهريًا.
وتعترب هاتان العالوتان جزًءا من املكافاأة ال�سهرية.

املادة الثالثة
واأع�ساء  النواب  جمل�ض  رئي�ض  ونائبي  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  نائبي  من  كل  مُينح 

املجل�سني عالوة �سيارة قدرها )750( �سبعمائة وخم�سون ديناًرا بحرينًيا �سهريًا.
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املادة الرابعة )1(
يف حالة ال�سفر لتمثيل مملكة البحرين يف املوؤمترات الربملانية الدولية اأو للقيام مبهام 
النواب  ونائبي رئي�ض جمل�ض  ال�سورى  نائبي رئي�ض جمل�ض  اأي من  ي�ستحق  برملانية 
من  ي�سدر  نظام  يحددها  التي  املبتعثني  خم�س�سات  املوفدين  املجل�سني  واأع�ساء 
ال�سفر عن )140(  األ يقل بدل  ال�سورى والنواب جمتمعني، على  مكتبي جمل�سي 
دينار يومًيا ول يتجاوز )200( دينار يومًيا وذلك يف حالة عدم توفر �سكن. واأل يقل 

عن )80( دينار يومًيا ول يتجاوز )120( دينار يومًيا يف حالة توفر �سكن.
ومع ذلك يجوز جتاوز احلد الأق�سى امل�سار اإليه ومبا ل يزيد على ن�سبة )20%( منه 
وذلك يف احلالت التي تتطلب ذلك فعلًيا وعلى مكتب كل جمل�ض اأن يقدم مربرات 

ال�سرف يف هذه احلالة.
على اأن تتم مراعاة تكلفة املناطق عند احت�ساب البدلت اليومية. 

املادة اخلامسة
يُلغى كل حكم يتعار�ض مع اأحكام هذا املر�سوم.

املادة السادسة
اأول ال�سهر التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة  باأحكام هذا املر�سوم اعتباًرا من  يُعمل 

الر�سمية. 
ملك مملكة البحرين  

حمد بن عي�صى اآل خليفة  
رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
�سدر يف ق�سر الرفاع: 

بتاريخ: 11ذي القعدة 1432ه�
املوافق: 9 اأكتوبر 2011م

)1( عدلت املادة وفقًا للمر�سوم رقم )122( ل�سنة 2011 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم رقم )98( ل�سنة 2011 بتحديد 
خم�س�سات رئي�ض ونائبي واأع�ساء كل من جمل�سي ال�سورى والنواب، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 3032 

/ 29 دي�سمرب 2011م. 
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حرف )أ(
إبداء الرأي: 

املجل�ض  على  يطرح  مو�سوع  اأي  ب�ساأن  المتناع  اأو  الرف�ض  اأو  باملوافقة  الت�سويت 
لأخذ اآراء الأع�ساء احلا�سرين فيه.

اتفاقية تعاون: 
ال�سيغة القانونية للتقاء اإرادات لتنظيم عالقة تعاون يف جمال حمدد بني طرفني اأو 

اأكرث، وقد تعقد بني اأطراف حملية اأو دولية. 

اتفاقية دولية موقعة باألحرف األوىل: 
اتفاقية اأولية بني طرفني تتم املوافقة املبدئية على بنودها، ويوؤ�سر عليها الطرفان بتاأ�سرية 
ال�سلطات  اأمام  املجال  يرتك  حيث  لالأطراف،  ملزم  غري  توقيع  مبثابة  تعترب  حمددة 
النظر  وجهات  واإبداء  لدرا�ستها  التفاقية  اأطراف  الدولية  الأ�سخا�ض  يف  املخت�سة 

حولها، ومن ثم الت�سديق عليها وفًقا ملا تقرره املادة 37 من الد�ستور.

اتفاقية قرض عام: 
اقرتا�ض الدولة ملبلغ من املال من املواطنني اأو الهيئات العامة واخلا�سة مبوجب قانون 
يحدد مبلغ القر�ض و�سروط احل�سول عليه وطريقة �سداده. ويجوز اأن تقدم الدولة 
ا بقانون يف حدود العتمادات املقررة لهذا الغر�ض يف قانون  ا اأو اأن تكفل قر�سً قر�سً
امليزانية العام�ة، كما يجوز للهيئات املحلية من بلديات وموؤ�س�سات عامة اأن ت�ُقر�ض 

ا وفًقا للقوانني اخلا�سة بها.  اأو تقرت�ض اأو تكفل قر�سً

اجتماع بقوة الدستور: 
الت�سريعية بغرفتيها، ح�سب الأحوال، وذلك يف احلالت التي  هو اجتماع ال�سلطة 

ن�ض عليها الد�ستور، وهي: 
من -  36/اأ  للمادة  وفًقا  الدفاعي�ة  احلرب  اإعالن  عند  الوطني  املجل�ض  اجتماع 

الد�ستور.
اجتماع جمل�ض النواب اإذا حل املجل�ض ومل جتر النتخابات النيابية خالل اأربعة - 
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اأ�سهر من حله على الأكرث وفًقا للمادة 64/اأ من الد�ستور.
اجتماع املجل�ض الوطني يف بداية دور النعقاد ال�سنوي يف ال�سبت الثاين من - 

بداية اأكتوبر اإذا مل يدع لالجتماع باأمر ملكي قبل هذا املوعد.
اأي -  حول  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  اختالف  حال  الوطني  املجل�ض  اجتماع 

م�سروع قانون مرتني.
اجتماع املجل�ض الوطني مبوجب املادة )120/اأ( من الد�ستور.- 

اجتماع اجمللس الوطني: 
هو الجتماع الذي ي�سم اأع�ساء كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب، وينعقد 
بح�سور اأغلبية كل من املجل�سني على حدة، ما مل ين�ض الد�ستور على خالف ذلك.

اجتماع مشرتك للجان: 
مما  للدرا�سة  املطروح  املو�سوع  كان  اإذا  املجل�ض  للجان  م�سرتكة  اجتماعات  تنعقد 
تخت�ض به اأكرث من جلنة، بناًء على قرار املجل�ض، اأو باتفاق اللجان بعد موافقة رئي�ض 
املجل�ض. وتكون رئا�سة هذا الجتماع لأكرب روؤ�ساء اللجان امل�سرتكة يف الجتماع 
�سًنا، اأو لأحد نائبي الرئي�ض، ويجب ل�سحة هذا الجتماع ح�سور اأغلبية اأع�ساء كل 

جلنة على حدة على الأقل، وت�سدر قراراته مبوافقة اأغلبية الأع�ساء احلا�سرين.

اإلجماع: 
ت�سويت جميع احلا�سرين باملوافقة اأو الرف�ض على املو�سوع املعرو�ض لأخذ الراأي 

عليه.

إحالة املوضوع إىل اللجنة: 
قرار املجل�ض، اأو رئي�ض املجل�ض يف حالة ال�ستعجال، بتحويل مو�سوع معني اإىل 

اللجنة املخت�سة لدرا�سته وتقدمي تقرير ب�ساأنه اإىل املجل�ض يت�سمن تو�سيات اللجنة.

احتكار: 
اأجنبًيا،  اأم  �سركة، وطنًيا  اأم  فرًدا كان  اإىل جهة معينة دون غريها،  الدولة  تعهد  اأن 
بقانون ولزمن  اإل  يكون  اأحد، وذلك ل  فيه  يناف�سها  ن�ساط معني ل  وذلك مبمار�سة 

حمدد وفًقا للمادة 117/ ب من الد�ستور.
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استئناف اجللسة: 
اجلل�سة  يف  اأعماله  جدول  على  املدرجة  املواد  مناق�سة  ملتابعة  املجل�ض  التاآم  عودة 

العامة بعد رفع اجلل�سة اأو وقفها موؤقت�ًا لأي �سبب من الأ�سباب.

االستجواب:
هو حق خم�سة من اأع�ساء جمل�ض النواب على الأقل يف حما�سبة اأحد الوزراء عن 
ممار�سته ملهامه يف �سوؤون وزارته. ول جتري املناق�سة يف ال�ستجواب اإل بعد ثمانية 
اأيام على الأقل من يوم تقدميه ما مل يوافق الوزير على تعجيل هذه املناق�سة. ويجوز 
لأحكام  وفًقا  النواب  جمل�ض  على  بالوزير  الثقة  طرح  اإىل  ال�ستجواب  يوؤدي  اأن 

املادة 66 من الد�ستور.

االستفتاء العام: 
هو اأخذ راأي ال�سعب مبا�سرة يف القوانني والق�سايا الهامة التي تت�سل مب�سالح البالد، 
وللملك وحده حق ا�ستفتاء ال�سعب فيها، ويعترب مو�سوع ال�ستفتاء موافًقا عليه اإذا 
تاريخ  من  ونافذة  ملزمة  ال�ستفتاء  نتيجة  وتكون  باأ�سواتهم،  اأدلوا  من  اأغلبية  اأقرته 

اإعالنها، وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

استقالة عضو السلطة التشريعية:
الذي  املجل�ض  لرئي�ض  الكتابية  النواب  اأو جمل�ض  ال�سورى  هي رغبة ع�سو جمل�ض 
هو ع�سو فيه يف اإعفائه من ع�سوية املجل�ض، والتوقف عن ممار�سة مهامه كع�سو يف 
النواب  اأو جمل�ض  امللك،  فيها، ويكون  انتهاء مدة ع�سويته  قبل  الت�سريعية  ال�سلطة 

بح�سب الأحوال هي اجلهة التي تقبل ال�ستقالة.

استقالة الوزارة:
بواجباتها  القيام  من  احلكومة  باإعفاء  للملك  طلب�ًا  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  تقدمي 
جمل�ض  رئي�ض  لتنحي  اأو  جديدة،  حكومة  لت�سكيل  وذلك  والقانونية؛  الد�ستورية 
اأن ت�ستمر احلكومة يف ت�سريف  الوزراء عن من�سبه لأي �سبب من الأ�سباب، على 

العاجل من ال�سوؤون اإىل حني تعيني احلكومة اجلديدة.
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استقالة وزير:
اإعفائه  يف  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  التنفيذية  ال�سلطة  ع�سو  يبديها  التي  الرغبة  هي 
ال�ستقالة  وتقبل  والقانونية،  الد�ستورية  مهامه  عن  والتوقف  الوزاري،  من�سبه  من 
مبر�سوم ملكي بناء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء، وي�ستمر الوزير يف ت�سريف 

العاجل من �سوؤون من�سبه اإىل حني تعيني خلف له.

استقالل القضاء:
ميثل اإحدى �س�ور مبداأ الف�سل بني ال�سلطات وال�سمانات الهامة للحقوق واحلريات 
العامة، بحيث تكون ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، 
حياد  ت�سمن  التي  ال�سمانات  كافة  كفالة  مع  ق�سائه،  يف  القا�سي  على  �سلطان  ول 
القا�سي. وميتد هذا ال�ستقالل للنيابة العامة باعتبارها �سعبة اأ�سيلة لل�سلطة الق�سائية.

إسقاط العضوية:
قرار املجل�ض باأغلبية ثلثي اأع�سائه باإنهاء ع�سوية اأحد اأع�سائه ب�سبب عدم اأهليته، اأو 

فقده للثقة والعتبار، اأو اإخالله بواجبات الع�سوية.

إصدار القانون:
اأحد املراحل التي مير بها م�سروع القانون، والإعالن الكا�سف لوجود القانون مكتمال 
باإ�سدار  امللك  ويخت�ض  عليه.  امللك  موافقة  و  نفاذه  قوة  مت�سمًنا  عنا�سره  كل  يف 
القوانني التي يقرها جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب خالل �ستة اأ�سهر على الأكرث 

من رفعها اإليه اإذا مل يعرت�ض عليها، واإل ُع�دَّ القانون م�سدق�ًا عليه بقوة الد�ستور.

إعادة املداولة / املداولة الثانية:
الطلب الكتابي امل�سبب واملربر املقدم لرئي�ض املجل�ض من احلكومة اأو رئي�ض اللجنة 
املخت�سة اأو مقررها اأو خم�سة من اأع�ساء املجل�ض على الأقل لإجراء مداولة ثانية يف 
بع�ض مواد م�سروع القانون التي �سبق اأن وافق املجل�ض عليها قبل اأخذ الراأي النهائي 

على م�سروع القانون.
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إعادة املناقشة: 
الطلب املقدم من احلكومة اأو اللجنة املخت�سة اأو اأحد اأع�ساء املجل�ض بالعودة ملناق�سة 
مادة �سبق للمجل�ض اأن وافق عليها، وذلك اإذا قرر املجل�ض اإدخال تعديالت موؤثرة 
يف اإحدى املواد ذات العالقة باملادة املطلوب اإعادة املناق�سة فيها، اأو اأبديت اأ�سباب 

جديدة لذلك، وذلك قبل انتهاء املداولة يف م�سروع القانون.

اعتماد الدبلوماسيني:
الأجنبية  ال��دول  لدى  البحرين  ململكة  واملمثلني  والقنا�سل  لل�سفراء  امللك  تعيني 

والهيئات الدولية، وقبول ممثلي الدول والهيئات الأجنبية يف مملكة البحرين.

إعالنات حقوق اإلنسان الدولية:
من  معني  مبو�سوع  املتعلقة  الأ�سا�سية  املبادئ  من  جمموعة  تت�سمن  دولية  ن�سو�ض 
مبو�سوع  خا�ض  دويل  موؤمتر  اختتام  يف  اإما  وت�سدر  الإن�سان،  حقوق  مو�سوعات 
اإلزام  الن�سو�ض  لهذه  يكون  اأن  دون  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  اأو  معني، 
قانوين، بل لها قوة اإلزام مع�نوية واأدبية، وتعد اخلطوة الأوىل للو�سول اإىل اتفاقية 

ثم اإىل بروتوكول.

أغلبية احلاضرين:
الأع�ساء  اأ�سوات  عدد  اأغلب  على  املجل�ض  على  معرو�ض  ما  مو�سوع  ح�سول 

احلا�سرين اجلل�سة اإذا كان ن�ساب انعقاد اجلل�سة متوافًرا.

أغلبية خاصة:
اأو  املو�سوعات  بع�ض  لإقرار  الداخلية  الالئحة  اأو  الد�ستور  ي�سرتطها  التي  الأغلبية 
احلالت خ�الف�ًا لأغلبية احلا�سرين، كاأغلبية الأع�ساء الذين يتاألف منهم املجل�ض، اأو 

اأغلبية ثلثيهم. 

أغلبية مطلقة:
اأخذ  اأع�ساء املجل�ض احلا�سرين وقت  اأ�سوات عدد  اأكرث  ح�سول مو�سوع ما على 

الراأي اإذا كان ن�ساب انعقاد اجلل�سة متوافًرا.
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أغلبية نسبية:
ح�س�ول مو�سوع معني على اأكرب عدد من الأ�سوات مقارنة بعدد اأقل من الأ�سوات.

اقرتاح برغبة:
اأع�ساء من  اأع�ساء جمل�ض النواب مبا ل يجاوز اخلم�سة  اأكرث من  اأو  ما يقدمه ع�سو 
املجل�ض  وافق  فاإذا  التنفيذية،  ال�سلطة  �سوؤون  يف  العامة  بامل�سائل  تتعلق  معينة  رغبة 
عليها اأحالها اإىل احلكومة لتبنيها، واإن تعذر الأخذ بها وجب اأن تبني للمجل�ض كتابة 

اأ�سباب ذلك.

اقرتاح بقانون:
لأي من اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب و مبا ل يجاوز اخلم�سة اأع�ساء حق اقرتاح 
القوانني، ويحال كل اقرتاح بقانون اإىل اللجنة املخت�سة يف املجل�ض الذي قدم فيه 
لإبداء الراأي يف فكرة القرتاح بقبوله اأو رف�سه اأو اإرجائه، فاإذا راأى املجل�ض قبول 
اإىل جمل�ض  وتقدميه  قانون  م�سروع  �سيغة  لو�سعه يف  احلكومة  اإىل  اأحاله  القرتاح 

النواب يف الدورة نف�سها اأو الدورة التي تليها. 

اقرتاح تعديل الدستور:
للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور على غرار ما له من حق اقرتاح القانون، وكذلك 
خلم�سة ع�سر ع�سًوا من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض النواب احلق يف التقدم 
وافق  فاإذا  التغيري،  اأو  الإ�سافة  اأو  باحلذف  الد�ستور  تعديل  باقرتاح  جمل�سهم  اإىل 
املجل�ض باأغلبية الثلثني من اأع�سائه على التعديل اأحاله اإىل احلكومة لو�سعه يف �سيغة 

م�سروع تعديل الد�ستور، وحتيله بعد ذلك اإىل جمل�ض النواب.

اقرتاع سري: 
اأو  انتخاب  اأو  الراأي يف مو�سوع معني  اأخذ  اأي عملية  تامة يف  ب�سرية  الراأي  اإبداء 

ا�ستفتاء دون اأن يطلع عليه اأحد وفق�ًا للقانون.

االقرتاع العام النتخابات جملس النواب: 
م�ساركة جميع املواطنني ممن تتوافر فيهم ال�سروط املن�سو�ض عليها يف قانون مبا�سرة 

احلقوق ال�سيا�سية يف اختيار ممثليهم مبجل�ض النواب.
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األمانة العامة جمللس الشورى/ النواب: 
 اجلهاز التنفيذي للمجل�ض. 

االمتناع عن التصويت:
حتفظ الع�سو على اأمر ما يف القرتاح املعرو�ض لأخذ الراأي عليه، وعدم تبنيه لأي 
على  امتناعه  اأ�سباب  يعر�ض  اأن  املمتنع  وللع�سو  الرف�ض،  اأو  املوافقة  خياري  من 

املجل�ض بعد اأخذ الراأي وقبل اإعالن النتيجة النهائية. 

األمر امللكي: 
تعبري عن الإرادة امللكية يف الخت�سا�سات التي منحها الد�ستور اأو القانون للملك 
جمل�ض  رئي�ض  من  جم��اور  توقيع  دون  وح��ده  بتوقيعه  وي�سدر  مبفرده،  ليبا�سرها 

الوزراء اأو الوزراء.

األموال العامة: 
العامة،  العتبارية  الأ�سخا�ض  اأحد  اأو  الدولة،  متلكها  التي  واملنقولت  العقارات 
وتكون خم�س�سة للنفع العام بالفعل اأو مبقت�سى قانون اأو مر�سوم اأو قرار من الوزير 
املخت�ض. وهذه الأموال ل يجوز الت�سرف فيها ول احلجز عليها اأو متل�ّكها بالتقادم.

األمني العام جمللس الشورى / النواب: 
يعني مبر�سوم ملكي يف درجة وكيل وزارة لإدارة �سوؤون اجلهاز التنفيذي باملجل�ض، 
القوانني  يف  املقررة  والإداري���ة  املالية  وال�سالحيات  الخت�سا�سات  له  وتكون 
والأنظمة لوكالء الوزارات. ويقوم باإعداد م�سروع جدول اأعمال جل�سات املجل�ض 
لإقراره من قبل مكتب املجل�ض ومن قبل الرئي�ض، ويح�سر جل�سات املجل�ض، ويقوم 
بالإ�سراف على م�سابطها، ومبا يطلبه منه الرئي�ض يف �ساأن اإدارة اجلل�سة، ويجوز اأن 
يح�سر جل�سات مكتب املجل�ض بناء على طلب الرئي�ض، ويف هذه احلالة يتوىل كتابة 

حما�سر جل�سات املكتب، كما يح�سر جل�سات اللجان بناء على طلبها.

االنتخاب: 
طريقة لإ�سناد ال�سلطة، وتعني الختيار عن طريق الت�سويت وفق القواعد وال�سروط 

املقررة قانونًا.
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االنتخابات النيابية املباشرة: 
اختيار املواطنني ممن يتمتعون بحق مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية ملمثليهم يف جمل�ض النواب 
مبا�سرة دون اأي و�ساطة من اأ�سخا�ض اآخرين، ويعرف بالنتخاب على درجة واحدة. 

االنتخابات النيابية العامة: 
عملية اختيار جميع من يتمتعون بحق مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية يف جميع حمافظات 
وال�سروط  الإج���راءات  وفق  النواب  جمل�ض  لأع�ساء  النتخابية  اململكة  ودوائ��ر 

والقواعد املن�سو�ض عليها يف الد�ستور والقانون.

االنتخابات النيابية غري املباشرة: 
اختيار  يتولون  عنهم  مندوبني  ال�سيا�سية  احلقوق  مبا�سرة  بحق  يتمتعون  من  اختيار 

اأع�ساء الربملان من بني املر�سحني، وهو النتخاب على اأكرث من درجة. 

االنتخابات النيابية التكميلية: 
عملية اختيار من يتمتعون بحق مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية يف دائرة معينة من الدوائر 
النتخابية باململكة لع�سو جمل�ض النواب يف حالة خلو مقعد ممثل هذه الدائرة قبل 

انتهاء مدة ع�سويته.

االنتخاب بالتزكية: 
تويل املن�سب دون اإجراء انتخاب لعدم وجود مر�سح اآخر على املن�سب.

التزام املرافق العامة: 
باإدارة مرفق من  اأم اأجنبي�ًا،  اأن تعهد الدولة اإىل غريها، فرًدا كان اأم �سركة، وطنًيا 
بهذا  ي�سدر  بقانون  وذلك  الطبيعية،  املوارد  من  مورد  ا�ستثم�ار  اأو  العامة،  املرافق 
البحث  اأعمال  تي�سر  التي  التمهيدية  الإجراءات  مراعاة  ال�ساأن، وملدة حمددة، مع 

والك�سف وحتقيق العالنية واملناف�سة وفق�ًا للمادة 117/اأ من الد�ستور.

االنضمام التفاقية: 
ان�سمام الدولة لتفاقية دولية متعددة الأطراف بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك باتخاذ 

الإجراءات الد�ستورية املعتادة للت�سديق عليها ون�سرها، فتكون لها قوة القانون.
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أهلية الرتشيح لعضوية جملس النواب: 
املواطن لكي يرت�سح لنتخابات  الد�ستور والقانون يف  يتطلبها  التي  ال�سروط  توافر 

جمل�ض النواب والع�سوية فيه.

أوسع االقرتاحات مدى: 
القرتاح املطروح لأخذ الراأي عليه مع عدة اقرتاحات اأخرى، بحيث يجب البتداء 
بهذا القرتاح كونه اأو�سعها اأو اأبعدها مدى باملقارنة بها، اأو بتو�سية اللجنة عن الن�ض 

الأ�سلي.

حرف )ب(
برنامج احلكومة: 

بعد  به  تتقدم  الذي  عملها  واأ�ساليب  وم�ساريعها  و�سيا�ساتها  احلكومة  خطط  برنامج 
ت�سكلها اإىل جمل�ض النواب، وذلك بح�سب الحكام املن�سو�ض عليها يف املادة 46 

من الد�ستور والآثار التي ترتتب على قبوله اأو رف�سه. 

بروتوكول: 
يق�سد به اأحد معنيني: 	 
نظام الت�سريفات الدبلوما�سية اأو الع�سكرية.	 

و  والن�سمام  التوقيع  قواعد  لنف�ض  يخ�سع  الدولية  التفاقيات  من  خا�ض  نوع 
امل�سادقة، ويهدف اإىل تفعيل اأحكام اتفاقية �سبقته تتعلق بنف�ض مو�سوع الربوتوكول. 

بند التصديق على مضبطة اجللسة السابقة: 
اجلل�سة  ح�سر  ع�سو  ولأي  لعتمادها،  املجل�ض  على  �سابقة  جل�سة  م�سبطة  عر�ض 
من  الأع�ساء  اأبداه  ما  املجل�ض  ويقر  ل�سانه،  على  خطاأ  اأثبت  ما  ت�سحيح  يطلب  اأن 
ت�سحيحات وت�سحح امل�سبطة بناء على ذلك، ول يجوز بعد ذلك اإجراء اأي ت�سحيح 

فيها اإل باإذن املجل�ض.
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بند الرسائل الواردة: 
املجل�ض  رئي�ض  فيه  ويبلغ  املجل�ض،  جل�سات  اأعمال  ج�دول  على  الثاين  البند  هو 
التعليق على مو�سوع  ر�سائل، ولكل ع�سو حق  املجل�ض من  اإىل  ما ورد  الأع�ساء 
ل  اأن  على  دقائق،  خم�ض  اأق�ساها  وملدة  واحدة،  ملرة  الواردة  والأوراق  الر�سائل 

تتجاوز مدة التعليق كلها ن�سف �ساعة، مامل يقرر املجل�ض غري ذلك.

بند ما يستجد من أعمال: 
البند الأخري يف جل�سات املجل�ض، ويعطي املكنة ملناق�سة الأمور امل�ستعجلة غري الواردة 
اأو  اأو احلكومة،  املجل�ض،  بناء على طلب رئي�ض  اأعمال اجلل�سة، وذلك  يف جدول 
طلب كتابي م�سبب مقدم من عدد معني على الأقل من الأع�ساء، وت�سرتط يف جميع 

الأحوال ملناق�سة املو�سوع حمل الطلب موافقة املجل�ض على الطلب.

بيان احلالة املالية واالقتصادية للدولة: 
ملخ�ض يت�سمن امل�ستويات القت�سادية وق�سايا التنمية، ويبني املرتكزات وال�سيا�سات 
املالية والنقدية للميزانية العامة، كما يت�سمن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية 
املعمول بها، وما لذلك كله من اآثار على م�سروع امليزانية اجلديد تقدمه احلكومة اإىل 

جمل�سي ال�سورى والنواب مع م�سروع امليزانية العامة.

بيان احلكومة: 
روؤية للعمل احلكومي تقدمها احلكومة للمجل�ض مبنا�سبة انتهاجها ل�سيا�سة جديدة، اأو 

حدوث ما ي�ستوجب البيان.

حرف )ت(
تأجيل جلسات اجمللس الوطني: 

�سلطة امللك يف اأن يوؤجل اجتماع املجل�ض الوطني مدة ل جتاوز ال�سهرين ملرة واحدة 
فقط يف دور النعقاد الواحد، مع عدم احت�ساب مدة التاأجيل هذه �سمن فرتة دور 

النعقاد البالغة �سبعة اأ�سهر على الأقل.
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تثبيت التقرير يف املضبطة: 
املو�س�وع  ب�ساأن  للمجل�ض  رفع  الذي  اللجنة  تقرير  املجل�ض  جل�سة  م�سبطة  ت�سمني 

املحال اإليها حمل املناق�سة دون احلاجة اإىل تالوة التقرير من قبل مقرر اللجنة.

حتدث العضو: 
راأي اأو فكرة اأو مالحظة الع�سو التي تطرح اأثناء النقا�ض يف اجلل�سة العامة للمجل�ض، 
ول يجوز للع�سو اأن يتحدث يف املو�سوع الواحد يف اجلل�سة ذاتها اأكرث من مرتني اأو 
يجاوز حديثه يف املرة الأوىل خم�ض ع�سرة دقيقة يف املرة الأوىل، و ع�سر دقائق يف 

املرة الثانية، مامل يقرر املجل�ض غري ذلك.

حتديد وقت للمناقشة: 
بناء على  اأو  اأو اللجنة املخت�سة  اأو احلكومة  الرئي�ض  بناء على اقرتاح من  للمجل�ض 
طلب كتابي موقع من خم�سة اأع�ساء على الأقل، اأن يحدد وقًتا لالنتهاء من مناق�سة 

اأحد املو�سوعات، واأخذ الراأي فيه.

التحفظ على االتفاقية: 
الإعالن الكتابي الذي تقدمه الدولة لدى ت�سديقها على التفاقية التي تتعدد اأطرافها، 
ويعني عدم قبول الدولة ملا جاء يف اأحكام البنود املتحفظ عليها، على اأنه ل حمل 
بعد  تلغي حتفظاتها  اأن  للدولة  اأي حتفظ عليها، ويجوز  التفاقية  للتحفظ حني حتظر 

ذلك متى اأرادت.

تدرج التشريعات: 
ترتيب الت�سريعات من حيث القوة يف النظام القانوين يف الدولة، بحيث ل يخالف 
الت�سريع الأدنى ما يرد ب�ساأنه ن�ض يف الت�سريع الأعلى، اإذ النظام القانوين يف الدولة 
قوتها  حيث  من  مت�ساوية  غري  وهي  الت�سريعات،  من  كبرية  جمموعة  من  يتكون 
القانونية، ذلك اأنه يف حالة التعار�ض بني اأحكامها فاإنه يتم تغليب القواعد الت�سريعية 
الأ�سمى يف �سل�م التدرج، فالقواعد الد�ستورية تعلو جميع القواعد الأخرى وتليها 
القوانني ال�سادرة عن ال�سلطة الت�سريعية، ثم اللوائح ال�سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، 
اإذ ياأخذ كل منها م�ستوى اجلهة التي ي�س�در عنها  وهذه بدورها متدرجة يف قوتها 
يف �سلم تدرج ال�سلطات، فاملرا�سيم اأ�سمى من قرارات جمل�ض الوزراء، والأخرية 
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بدورها اأ�سمى من القرارات التي ي�سدرها رئي�ض جمل�ض الوزراء، وهذه اأ�سمى من 
الق�رارات التي ي�سدرها الوزراء وهكذا.

ترشيح: 
حق ال�سخ�ض يف تقدمي نف�سه اأو تقدمي غريه لتبوء من�سب اأو ع�سوية جلنة اأو جمل�ض 

بدعوى ا�ستيفائه لل�سروط املطلوبة.

التشريع: 
القواعد العامة املجردة املكتوبة التي ت�سدر عن ال�سلطة املخت�سة وفًقا لالإجراءات 
والقواعد املن�سو�ض عليها يف الد�ستور، و حتكم �سلوك الأفراد اخلارجي وال�سلطات 
مرا�سيم  اأو  قوانني،  اأو  د�ستور،  �سورة  يف  وتكون  باأحكامها،  واإلزامه�م  العامة، 

بقوانني، اأو اأوامر ومرا�سيم ملكية، اأو قرارات اإدارية تنظيمية.

التشريع الفرعي / الالئحي: 
القواعد العامة املجردة املكتوبة التي ت�سدر عن ال�سلطة التنفيذية وفروعها بال�ستناد 
تنفيذها. من  اإعفاًء  اأو  لها  تعطيال  اأو  اأحكامه  تعديال يف  يت�سمن  ل  مبا  الت�سريع  اإىل 
لرتتيب  الالزمة  واللوائح  ال�سبط  �سوؤون  اللوائح يف  اإ�سدار  التنفيذية  لل�سلطة  كما 

امل�سالح والإدارات العامة مبا ل يتعار�ض مع القوانني.

تشكيل الوزارة / احلكومة: 
يعني امللك رئي�ض جمل�ض الوزراء باأمر ملكي، ثم يعني الوزراء مبر�سوم ملكي، بناء 
على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء. ويعاد ت�سكيل الوزارة على النحو ال�سابق عند 

بدء كل ف�سل ت�سريعي ملجل�سي ال�سورى والنواب.

تصديق االتفاقيات واملعاهدات: 
عقد  متلك  التي  ال�سلطة  من  ر�سمي�ًا  املعاهدة  اأو  بالتفاقية  اللتزام  البحرين  قبول 
املعاهدات والتفاقيات عن الدولة، وهي امللك مبر�سوم اأو ال�سلطة الت�سريعية بقانون 

بح�سب الأحوال التي حددتها املادة 37 من الد�ستور.

تصديق القانون: 
ال�سورى  جمل�ض  من  كل  اأق��ره  الذي  القانون  م�سروع  على  موافقته  امللك  اإع��الن 
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�ستة  الد�ستور مب�سي  بقوة  عليه  م�سدق�ًا  القانون  م�سروع  ويعترب  النواب،  وجمل�ض 
اأ�سهر من تاريخ رفعه اإليه من قبل جمل�سي ال�سورى والنواب دون اأن يرده للمجل�سني 

لإعادة النظر فيه.

تصويت: 
اإدلء الأع�ساء باآرائهم حول مو�سوع مطروح على املجل�ض لأخذ الراأي عليه.

تصويت سري: 
هو الإدلء بالراأي ب�سكل غري علني بحيث يتعذر ن�سبة الراأي اإىل من اأدىل به. والأ�سل 
اأن يكون الت�سويت علني�ًا ما مل ين�ض القانون على اأن يكون �سري�ًا يف بع�ض احلالت، 

وما مل تقرر اأغلبية اأع�ساء املجل�ض احلا�سرين جعل الت�سويت �سري�ًا.

تصويت على مشروع القانون يف جمموعه: 
عملية اأخذ الراأي على م�سروع القانون يف جمموعه بعد مناق�سة مواده مادة ً مادة.

تصويت من حيث املبدأ: 
اأخذ راأي املجل�ض على م�سروع القانون بعد مناق�سة املبادئ والأ�س�ض العامة للم�سروع 
اإجمال قبل مناق�سة مواده مادة ً مادة، فاإذا مل يوافق املجل�ض على امل�سروع من حيث 

املبداأ ُع�ّد ذلك رف�س�ًا له دون حاجة ملناق�سة مواده.

تصويت نداًء باالسم: 
على  املناداة  بعد  المتناع  اأو  الرف�ض  اأو  باملوافقة  علًنا  باآرائهم  الأع��ساء  اإدلء  هو 
اأ�سمائهم. ول ي�سار اإىل هذا الأ�سلوب يف الت�سويت اإل اإذا ن�ض القانون على اتباعه 
رئي�ض  طلب  على  بناء  اأو  خا�سة،  اأغلبية  ا�سرتاط  حالت  يف  اأو  معينة  حالت  يف 
�سرط  الأقل  على  اأع�ساء  �سبعة  من  كتابي  طلب  على  بناء  اأو  احلكومة،  اأو  املجل�ض 

تواجدهم حال ع�ر�ض طلبهم. 

تصويت نهائي: 
عملية اأخذ الراأي على م�سروع القانون بعد اأربعة اأيام على الأقل من الت�سويت عليه 
على  النهائي  الراأي  اأخذ  امل�ستعجلة  الأحوال  يف  املجل�ض  يقرر  مل  ما  جمموعه  يف 
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امل�سروع يف ذات اجلل�سة التي متت املوافقة عليه يف جمموعه، وذلك بعد �ساعة على 
الأقل من النتهاء من نظره ما مل تقرر اأغلبية اأع�ساء املجل�ض غري ذلك.

التضامن الوزاري: 
هو التزام الأقلية من الوزراء براأي الأكرثية يف املو�سوعات التي تطرح على جمل�ض 
ت�ستقل  الدفاع وامل�سوؤولية عنها، مامل  ال�سيا�سات والقرارات، ويف  بتنفيذ  الوزراء 

تلك الأقلية.

الـتظلم اإلداري: 
الطلب اأو اللتما�ض الذي يتقدم به �ساحب ال�ساأن اإىل اجلهة الإدارية التي اأ�سدرت 
املوعد  يف  بحقه  املتخذ  القرار  يف  النظر  لإعادة  الرئا�سية  الإداري��ة  اجلهة  اأو  القرار 
يلجاأ  اأن  اأو  التظلم  بهذا  يتقدم  اأن  ال�ساأن  ل�ساحب  اأن  والأ�سل  وجد.  اإن  املحدد 

للطعن على القرار اأمام املحكمة املخت�سة.

التظلم اإلداري الوجوبي: 
 التظلم الإداري الذي يوجب القانون تقدميه اإىل اجلهات املعنية خ�الل املدة املحددة 

اإن وجدت قبل اللجوء اإىل الطعن على القرار اأمام املحكمة املخت�سة. 

التعددية احلزبية: 
النظام الذي ي�سمح بقيام اأكرث من حزب يف الدولة للتناف�ض على ال�سلطة.

تعديالت دستورية: 
وفًقا  ويكون  بالتعديل،  اأو  بالإ�سافة  اأو  باحلذف  الد�ستور،  م��واد  يف  تغيري  اأي 

لالإجراءات التي ر�سمها الد�ستور.

التعميم: 
لتنفيذ  الرئا�سية  ال�سلطات  من  ي�سدر  ال��ذي  الداخلية  الطبيعة  ذو  العام  امل�ستند 
القوانني والقرارات يف املوؤ�س�سات احلكومية، اأو لإخطار املوظفني اأو الهيئات التابعة 

بتوجيهات واأوامر رئا�سية يف كيفية اأداء العمل اأو تنظيمه.
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تعقيب على برنامج احلكومة: 
تقرير تعده اللجنة املكلفة بدرا�سة برنامج احلكومة ويت�سمن وجهة نظر املجل�ض حول 

الربنامج.

التفويض التشريعي: 
قوة  لها  التي  املرا�سيم  اإ�سدار  ب�سلطة  التنفيذية  لل�سلطة  الت�سريعية  ال�سلطة  تعهد  اأن 
وذلك  حمددة،  فرتة  وخالل  حمددة،  مو�سوعات  اأو  مو�سوع  �ساأن  يف  القانون 
مبوجب قانون ي�سدر عن ال�سلطة الت�سريعية يحدد ماهية التفوي�ض و�سروطه والقيود 

الواردة عليه.

تفويض الصالحية / االختصاص: 
اأن يعهد �ساحب الخت�سا�ض الأ�سيل يف جمال الوظيفة الإدارية للدولة بجزء من 
اخت�سا�ساته املن�سو�ض عليها يف القوانني واللوائح اإىل ع�سو اإداري اآخر ليبا�سرها 
اأو  الذي منحه الخت�سا�ض  الن�ض  قانوين يف م�ستوى  اإذا كان هناك ن�ض  بدل عنه 

اأعلى منه يجيز له التفوي�ض.

تقرير اللجنة: 
مو�سوع  كل  عن  املجل�ض  رئي�ض  اإىل  املخت�سة  اللجنة  ترفعه  الذي  املكتوب  البيان 
يحال اإليها تلخ�ض فيه عملها، ويجب اأن ي�ستمل التقرير على بيان اإجراءات اللجنة 
يف  اإليها  ا�ستندت  التي  والأ�سباب  فيه،  وراأيها  اإليها،  املحال  املو�سوع  درا�سة  يف 
راأيها، وراأي اللجنة اأو اللجان التي قد ا�ستاأن�ست مبالحظاتها، وجممل الآراء الأخرى 
الآراء والقرتاحات  ال�مو�سوع، وكذلك  ب�ساأن  اللجنة  اأبديت يف اجتماعات  التي 
املكتوبة التي اأخطرت بها، ترفق به ن�سو�ض امل�سروعات والت�سريعات حمل التقرير 
مع مذكراتها الإي�ساحية اإن وجدت. ويجوز لكل جلنة اأن تطلب من رئي�ض املجل�ض 
رد التقرير اإليها ولو كان املجل�ض قد بداأ نظره اإذا جّد ما ي�ستوجب هذا الطلب، ما 

مل يقرر املجل�ض غري ذلك.
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تلبس عضو السلطة التشريعية / اجلرم املشهود: 
�سبط ع�سو ال�سلطة الت�سريعية باجلرم امل�سهود مبا تنتفي معه احل�سانة الإجرائية التي 
قررها الد�ستور لع�سو ال�سلطة الت�سريعية، فال يحتاج حينها اتخاذ اأي من اإجراءات 

ال�سبط والتحقيق اإىل اإذن من املجل�ض الت�سريعي.

التمثيل النسبي: 
منط لتويل ال�سلطة معد ومنظم من اأجل متثيل املواطنني اأو الفئات يف املوؤ�س�سات التي 
ينتخبون اأو يعينون فيها اأكرث اإن�ساًفا، بحيث تكون ن�سبتهم يف املوؤ�س�سة تعادل ن�سبتهم 
يف اجل�سم النتخابي اأو العينة التي عينوا منها، �سع�ًيا اإىل حتقيق مبداأ امل�ساواة على 

اأف�سل ما ميكن.

التنازل عن الدور يف الكالم: 
ياأتي  اآخر  اأثناء مناق�سات املجل�ض ل�سالح ع�سو  الع�سو عن دوره يف الكالم  تنازل 
التنازل كلًيا  اأو  له،  املتنازل  ترتيب  املتنازل يف حمل  بعده يف الدور، وذلك ليحل 

عن طلب الكالم.

تنبيه املتكلم شفوًيا: 
حق رئي�ض املجل�ض، دون غريه، يف منع الع�سو املتحدث من ال�سرت�سال يف الكالم 
اإذا اأخل بكرامة وهيبة املوؤ�س�سات الد�ستورية، اأو بكرامة املجل�ض ورئي�سه واأع�سائه، 
اأو كرر اأقواله اأو اأقوال غريه، اأو خرج عن املو�سوع املطروح للبحث، اأو اأتى ب�سفة 
عامة باأمر خمل بالنظام والوقار الواجبني للجل�سة، اأو تكلم يف اأمور �سخ�سية غري 

موؤيدة بحكم ق�سائي، اأو اإذا اأ�سبح راأيه وا�سح�ًا ب�سورة كافية.

تنفيذ القانون / نفاذ القانون: 
هو دخول القانون الذي يقره جمل�سا ال�سورى والنواب وي�سدق عليه امللك وفق�ًا 
للد�ستور اإىل دائرة التنفيذ، ويطبق من قبل الأفراد وال�سلطات بعد م�سي �سهر على 
تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية ما مل ين�ض القانون على موعد اآخر �سابق اأو لحق 

على ذلك.
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توازي األشكال واإلجراءات: 
قاعدة قانونية غري مكتوبة مفادها �سرورة اتباع ذات الإجراءات وال�سكليات املتبعة 
يف الإ�سدار عند الإلغاء اأو التعديل بالن�سبة للقرارات الإدارية، مامل ين�ض القانون 

على اتباع اإجراءات اأخرى.

توصية اللجنة:
مقرتحات جلان املجل�ض التي تقدمها للمجل�ض يف تقاريرها ب�ساأن املو�سوعات املحالة 
يقر  اأو  التو�سيات،  تلك  املجل�ض  ليتبنى  تقريرها  يف  املجل�ض  على  وتعر�ض  اإليها، 

املو�سوع على نحو اآخر.

حرف )ج(
جدول أعمال اجللسة: 

املو�سوعات التي �سيتوىل املجل�ض مناق�ستها خالل جل�سة تالية من جل�سات اأعماله، 
ويتم و�سعه من قبل مكتب املجل�ض. ويعلنه الرئي�ض ويخطر به الأع�ساء واحلكومة 

قبل انعقاد اجلل�سة بوقت كاٍف.

اجلريدة الرسمية: 
ال�سادرة  القوانني  ويت�سمن  الإع��الم،  وزارة  ت�سدره  ال��ذي  ال��دوري  املطبوع 
بقوانني،  للمرا�سيم  اإ�سافة  امللك،  قبل  من  عليها  وامل�سدق  الت�سريعية  ال�سلطة  عن 
والوزراء،  الوزراء  جمل�ض  عن  ال�سادرة  والقرارات  امللكية،  واملرا�سيم  والأوامر 
اإ�سافة لإعالنات الوزارات واملحاكم، وم�سابط جل�سات جمل�سي ال�سورى والنواب 
الن�سر  ليكون  الت�سريعات  لهذه  املعتمدة  الن�سر  و�سيلة  وهي  الوطني.  واملجل�ض 
حجة على الكافة، ويكون علمهم بالقوانني واللوائح مفرت�س�ًا مبجرد ن�سرها يف هذه 

اجلريدة.
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اجللسة السرية: 
من  ع�سرة  اأو  املجل�ض  رئي�ض  اأو  احلكومة  طلب  على  بناء  تتم  التي  املجل�ض  جل�سة 
اأع�سائه على الأقل، ويبت يف طلب ال�سرية يف احلالة الأخرية يف جل�سة �سرية. ول 
يح�سر هذه اجلل�سة غري الأع�ساء والوزراء اأو من ي�سرح لهم املجل�ض من موظفني، 

ول يجوز لغريهم الطالع على م�سابطها.

اجللسة العلنية: 
جل�سة املجل�ض الأ�سبوعية لالجتماع العام لأع�سائه، و التي يقر فيها املجل�ض قراراته، 
حول  تدور  التي  املناق�سات  اإىل  وال�ستماع  للح�سور  للجمهور  مفتوحة  وتكون 
املو�سوعات املدرجة على جدول اأعمال اجلل�سة، وتن�سر وقائعها يف اجلريدة الر�سمية 

ويف ال�سحافة.

اجلنسية: 
رابطة �سيا�سية وقانونية بني حامل اجلن�سية وبلد اجلن�سية.

حرف )ح(
حالة األحكام العرفية: 

الو�سع امليداين الذي يعلنه امللك مبر�سوم ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر يف احلالت 
يف  ورد  ما  ا�ستخدام  عليها  لل�سيطرة  يكفي  ول  اململكة،  و�سالمة  اأمن  تهدد  التي 
اأو تلك التي يفر�سها اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية،  اإجراءات،  القوانني العادية من 
واإمنا يتطلب ب�ساأنها اتخاذ الإجراءات والتدابري ال�ستثنائية الالزمة، ول يجوز مدها 

اإل مبوافقة املجل�ض الوطني باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين. 

حالة السالمة الوطنية: 
لل�سيطرة  اأ�سهر  ثالثة  على  تزيد  ل  ملدة  مبر�سوم  امللك  يعلنه  الذي  امليداين  الو�سع 
العامة يف جميع  ال�سالمة  تتعر�ض لطارئ قد يهدد  البالد عندما  على الأو�ساع يف 
اأنحاء اململكة اأو يف منطقة منها، مبا يوفق بني حماية حقوق املواطنني و�سرعة ال�سيطرة 
الأع�ساء  باأغلبية  الوطني  املجل�ض  مبوافقة  اإل  مدها  يجوز  ول  القائم،  الو�سع  على 

احلا�سرين.
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حذف الكالم من املضبطة: 
م�سبطة  من  يحذف  اأن  احلكومة  على طلب  بناء  اأو  نف�سه  تلقاء  من  املجل�ض  لرئي�ض 
اجلل�سة اأي كالم ي�سدر من اأحد الأع�ساء خالًفا لأحكام الالئحة الداخلية للمجل�ض، 
وعند العرتا�ض على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�ض لإ�سدار قرار يف هذا ال�ساأن 

دون مناق�سة.

احلرية: 
الإمكانية يف عمل كل �سيء ل يخالف القانون ول ي�سّر بالنظام العام، اأو بالغري. 

حرية االجتماع اخلاص: 
حق الأفراد يف الجتماع يف مكان خا�ض دون حاجة اإىل اإذن اأو اإخطار �سابق.

حرية االجتماعات العامة: 
كافة ً وفق�ًا  للنا�ض  يتاح ح�سورها  العامة، والتي  الأفراد يف عقد الجتماعات  حق 
وو�سائله  الجتماع  اأغرا�ض  تكون  واأن  القانون،  يعينها  التي  والأو�ساع  لل�سروط 

�سلمية ل تنايف الآداب العامة.

حرية تكوين اجلمعيات: 
حق الأفراد يف تكوين اجلمعيات والنقابات اأو الن�سمام اإليها من اأجل حتقيق اأهداف 

م�سروعة بو�سائل �سلمية وفق�ًا لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون.

حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة: 
حق الفرد يف اأن ينتقل من مكان اإىل اآخر يف الدولة، واأن يخرج منها ويعود اإليها، 

واأن يختار حمل اإقامته دون قيد اإل وفق اأحكام القانون ورقابة الق�ساء.

حرية الرأي واالعتقاد: 
حق الإن�سان يف اأن يتبن�ّى، يف اأي جمال،موقف�ًا فكري�ًا بح�سب اختياره، و اأن يعرب 

عنه بالقول اأو الكتابة اأو غريها وفق�ًا لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون. 
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حرية الصحافة والطباعة والنشر: 
حق الأفراد يف التعبري عن اآرائهم عن طريق جميع و�سائل الت�سال الفكري املكتوبة 

من �سحف وجمالت وكتب، وذلك يف احلدود والأو�ساع التي يبينها القانون.

احلزب السياسي: 
جمموعة من الأفراد تتعاون يف ت�سكيل منظ�ّ�م يتبن�ّ�ى اأفكاًرا وبرامج �سيا�سية واجتماعية 
واقت�سادية، ويعمل على ا�ستقطاب املزيد من الأفراد لالن�سمام اإليه، كما يعمل على 
ا�ستمالة الراأي العام من اأجل الو�سول اإىل ال�سلطة اأو امل�ساهمة فيها لتحقيق اأهدافه. 

احلساب اخلتامي: 
البيانات املالية ال�سنوية للدولة ككل يف نهاية ال�سنة املالية املنق�سية، ويجب اأن يعر�ض 
على جمل�ض النواب خالل اخلم�سة الأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية، ويكون اعتماده 
النواب م�سفوع�ًا مبالحظاتهما،  ال�سورى وجمل�ض  بقرار ي�سدر عن كل من جمل�ض 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

احلصانة الربملانية اإلجرائية: 
املانع الد�ستوري الذي يحول دون اتخاذ اأي اإجراء من اإجراءات ال�سبط الق�سائي 
اإجراء  اأي  اأو  اأو احلب�ض  القب�ض  اأو  التفتي�ض  اأو  التحقيق  اأو  التوقيف  اإجراءات  مثل 
اآخر �سد ع�سو ال�سلطة الت�سريع�ية دون اإذن من املجل�ض الت�سريعي اأو رئي�سه فيما بني 

اأدوار النعقاد.

احلصانة الربملانية املوضوعية: 
اآراء  من  جلانه  اأو  املجل�ض  يف  يبديه  فيما  الت�سريعية  ال�سلطة  ع�سو  موؤاخذة  عدم 
واأفكار، اإل اإذا كان الراأي املعرب عنه فيه م�سا�ض باأ�س�ض العقيدة اأو بوحدة الأمة، اأو 

بالحرتام الواجب للملك، اأو فيه قذف يف احلياة اخلا�سة لأي �سخ�ض كان.

حق االعرتاض: 
حق امللك يف رد م�سروع قانون ملجل�سي ال�سورى والنواب �سبق واأن اأقره املجل�سان، 
ويكون الرد مبر�سوم م�سبب؛ وذلك لإعادة النظر فيه حمدًدا ما اإذا كانت الإعادة تتم 

يف ذات دور النعقاد اأو يف الدور التايل له.
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حق الدفاع: 
اأن تتوافر لكل فرد يف حالة اتهامه، مواجهته بالتهم املن�سوبة اإليه و�سماع اأقواله ودفاعه 
من خالل حتقيق قانوين واأ�سويل ب�ساأنها، وحماكمة عادلة، وطعن يف القرار اأو احلكم 

ال�سادر بحقه. 

حق خماطبة السلطات العامة: 
حق كل فرد يف اأن يتقدم اإىل اأي من ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه بالتما�ض اأو بطلب 
اأو ب�سكوى اأو بعر�ض حالته، ول تكون خماطبة ال�سلطات العامة با�سم اجلماعات اإل 

للهيئات النظامية والأ�سخا�ض املعنوية.

حل جملس النواب: 
اإنهاء ولية جمل�ض النواب قبل انتهاء مدته الد�ستورية مبر�سوم ملكي م�سبب، وذلك 
الد�ستورية ول  ال�سورى والنواب ورئي�ض املحكمة  اأخذ راأي رئي�سي جمل�سي  بعد 
اأن يُدعى الناخبون لنتخاب  يجوز حل املجل�ض لذات الأ�سباب مرة اأخرى، على 
جمل�ض جديد يف مدة اأق�ساها اأربعة اأ�سهر من تاريخ احلل؛ واإل ا�سرتد املجل�ض املنحل 
كامل �سلطاته الد�ستورية، واجتمع فوًرا كاأن احلل مل يكن، وي�ستمر يف اأعماله حلني 

انتخاب املجل�ض اجلديد مع مراعاة اأحكام املادة 64 من الد�ستور.

حرف )خ(
اخلدمة املدنية: 

املدنيني  احلكومة  موظفي  قبل  من  العامة  اخلدمات  وتقدمي  العامة  احلاجات  اإ�سباع 
وحقوقهم  توظيفهم  �سوؤون  تتناول  التي  القواعد  وفق  العامة  املرافق  خمتلف  يف 

وواجباتهم وتاأديبهم واإنهاء خدماتهم.

اخلطاب السامي: 
اخلطاب الذي يلقيه امللك يف افتتاح اأدوار النعقاد العادية للمجل�ض الوطني، وله 
اإنابته يف ذلك، وي�سكل كل من جمل�سي ال�سورى  اأو من يرى  اأن ينيب ويل العهد 
والنواب جلنة من بني اأع�سائه للرد على هذا اخلطاب، ويرفع كل من املجل�سني رده 

اإىل امللك بعد اإق�راره.
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خلو مقعد: 
اأو  ا�ستقالته  اأو  وفاته  ب�سبب  �ساغًرا  الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  اأحد  مقعد  �سريورة 

اإ�سقاط ع�سويته اأو اإ�سناد من�سب ر�سمي له مبوافقته.
اخليانة العظمى: 

و�سف يطلق على ارتكاب جرائم خطرية من�سو�ض عليها يف قانون العقوبات مت�ض 
اإذا  اأرا�سيها، وعلى الأخ�ض  اأو وحدتها و�سالمة  اأمنها اخلارجي  اأو  ا�ستقالل البالد 

كان بالتعاون مع دولة اأجنبية معادية، ويف حالة حرب مع البحرين اأو مل�سلحتها.

حرف )د(
دائرة انتخابية: 

حدود انتخابية ي�سكلها عدد ال�سكان واملوقع اجلغرايف، وميار�ض القاطنون فيها ممن 
لهم احلق يف مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية حق النتخاب اأو ال�ستفتاء، وتتكون عادة من 

مركز انتخابي اأو اأكرث.

درجات التقاضي: 
احلق يف اأن تنظر دعاوى اخل�سوم اأكرث من حمكمة، تكون املحكمة الثانية اأعلى درجة 
الإجرائية  والقوانني  الق�سائية،  ال�سلطة  تنظيم  قانون  وينظم  البتدائية،  املحكمة  من 

الأخرى درجات التقا�سي.
دستور: 

اأو العرفية التي تبني �سكل الدولة ونظام احلكم  القانونية املكتوبة  جمموعة القواعد 
واحلريات  احلقوق  وتبني  بينها،  فيما  والعالقة  العامة  ال�سلطات  واخت�سا�سات  فيها 
العامة والواجبات. ويعد الد�ستور اأبا القوانني واأعلى الت�سريعات حيث هو املوجه 

لل�سلطات العامة التي ين�سئوها.
دستور جامد: 

اإ�سدار  اإجراءات  من  �سعوبة  اأكرث  معينة  اإجراءات  اأحكامه  لتعديل  ي�سرتط  د�ستور 
بعك�ض  القوانني،  د�ستورية  مراعاة  �سرورة  يعني  ومبا  العادي،  القانون  وتعديل 

الد�ساتري املرنة.
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دستورية القانون: 
اإقرار القانون وفق�ًا لالإجراءات الد�ستورية، وعدم خمالفته املو�سوعية لأحكامه.

دعاية انتخابية: 
يق�سد بها جمموعة الأعمال التي جتري اأثناء احلملة النتخابية ملر�سحي جمل�ض النواب 
بالإعالم عن الربامج النتخابية وكفاءة املر�سح ومكانته، وينظم القانون �سوابط هذه 

احلمالت، مبا يكفل مبادئ امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ض بني املر�سحني.

دور االنعقاد السنوي / العادي: 
ملزاولة  ال��ن��واب  و  ال�سورى  جمل�سي  من  لكل  ال�سنوية  الجتماعات  عقد  م��دة 
اخت�سا�ساتهما الد�ستورية، و التي ت�ستمر مدة �سبعة اأ�سهر على الأقل مع مراعاة اإقرار 
امليزانية، ويبداأ دور النعقاد يف ال�سبت الثاين من �سهر اأكتوبر كل عام مامل يحدد 
الأمر امللكي بدعوة املجل�ض لالنعقاد موعًدا اأ�سبق، ويفتتح باخلطاب ال�سامي للملك.

دور االنعقاد غري العادي: 
بني  فيما  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  من  كل  يعقدها  التي  ال�ستثنائية  الجتماعات 
اأدوار النعقاد ال�سنوية باأمر ملكي، اأو بناء على طلب اأغلبية اأع�ساء املجل�ض، وذلك 
ملناق�سة اأمر طارئ ل يحتمل التاأخري، اأو اإعالن احلرب الدفاعية وفق�ًا للمادة 36/اأ 

من الد�ستور.

ديباجة القانون: 
اجلزء التمهيدي يف القانون الذي يحدد جهة اإ�سدار القوانني والإجراءات التي مّر 
بها، وي�س�ري للقوانني ذات ال�سلة والعالقة بن�سو�ض القانون، والتي يتعني مراعاتها 

عند تطبيقه.
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حرف )ذ(
ذمة مالية: 

هي ما لدى ال�سخ�ض من اأموال ثابتة ومنقولة، و جميع ما له من حقوق ميكن تقوميها 
باملال، وما عليه من التزامات مالية.

حرف )ر(
رئيس جملس الشورى: 

ويراأ�ض  مدته،  وملثل  ال�سورى،  جمل�ض  اأع�ساء  تعيينه  لدى  ملكي  باأمر  امللك  يعينه 
جل�سات املجل�ض، كما ميثله يف ات�سالته، ويبا�سر الخت�سا�سات املن�سو�ض عليها يف 

الالئحة الداخلية للمجل�ض.

رئيس جملس النواب: 
ينتخبه اأع�ساء جمل�ض النواب بالأغلبية املطلقة، وملثل مدة املجل�ض، ويراأ�ض جل�سات 
ململكة  الربملانية  لل�سعبة  التنفيذية  اللجنة  ويراأ�ض  ات�سالته،  يف  ميثله  كما  املجل�ض، 

البحرين، ويبا�سر الخت�سا�سات املن�سو�ض عليها يف الالئحة الداخلية للمجل�ض.

رئيس جملس الوزراء: 
يعينه امللك باأمر ملكي، ويقوم باختيار الوزراء بالتفاق مع امللك، وتنطبق عليه جميع 
الأحكام اخلا�سة بالوزراء فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف الد�ستور. ويتوىل رئي�ض 
جمل�ض الوزراء الإ�سراف على اأداء مهام جمل�ض الوزراء، كما يقوم بتنفيذ قراراته، 
بالأعمال  يقوم  كما  اأعمالها،  بني  والتكامل  املختلفة  الوزارات  بني  التن�سيق  وحتقيق 

التي ي�سندها له القانون.

رئيس اجمللس الوطني: 
يتوىل رئي�ض جمل�ض النواب وفًقا للد�ستور رئا�سة جل�سات املجل�ض الوطني.

رخصة االستعجال: 
تعني بحث املو�سوعات حمل ال�ستعجال قبل غريها يف املجل�ض وجلانه، ول ت�سري 
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ب�ساأنها اأحكام املواعيد العادية، كما للمجل�ض مناق�ستها يف ذات اجلل�سة على اأن تقدم 
اللجنة تقريرها اإىل املجل�ض يف ذات اجلل�سة، كما يجوز للمجل�ض وفًقا للمادة 114 
ذات  يف  القانون  م�سروع  على  النهائي  الراأي  اأخذ  يقرر  اأن  الداخلية  الالئحة  من 
اجلل�سة. وي�سار اإىل هذه الرخ�سة بالن�سبة اإىل املو�سوعات التي حددتها املادة 87 
الأقل  اأو خم�سة على  اأو احلكومة  املجل�ض  رئي�ض  بناء على طلب  اأو  الد�ستور،  من 
من اأع�ساء املجل�ض، ويجب الإ�سارة اإىل رخ�سة ال�ستعجال هذه عند ا�ستخدامها 
يف قرارات الإحالة اإىل كل من املجل�ض و جلانه، على اأنه يجوز للمجل�ض يف حال 
العدول عن  يقرر  اأن  املجل�ض  رئي�ض  اأو  ا�ستخدمت من احلكومة  قد  الرخ�سة  كون 
ت عليه املادة 87 من الد�ستور. ال�ستعجال و اتباع الإجراءات العادية، با�ستثناء ما ن�سّ

الرسوم: 
العامة،  اأ�سخا�سها  اأحد  اأو  اإىل الدولة،  النقود يلتزم بدفعها الأفراد جرًبا  مبالغ من 
التي تدفع دون مقابل مبا�سر  لل�سرائب  نفع�ًا خا�س�ًا، خالف�ًا  مقابل خدمة حتقق لهم 

لها.

رفع اجللسة مؤقًتا: 
اأعمال اجلل�سة موؤقت�ًا لال�سرتاحة ملدة ل تزيد على ن�سف �ساعة،  اأن يوقف  للرئي�ض 

وعليه اأن يرفعها لل�سالة اإذا حان وقتها.

رقابة برملانية: 
اأداء ال�سلطة  اأع�ساء جمل�ض النواب  اإحدى وظائف الربملان الأ�سا�سية، وتعني رقابة 
التنفيذية لوظيفتها املوكلة لها مبوجب الد�ستور والقانون، وذلك عن طريق ا�ستخدام 
الأدوات الرقابية املمنوحة لهم من قبل امل�سّرع الد�ستوري، والتي تتمثل يف ال�سوؤال 
اإمكان  عدم  وتقرير  الثقة  وطرح  وال�ستجواب  التحقيق  وجلان  برغبة  والق��رتاح 

التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء.

رقابة على دستورية القوانني: 
اأو �سيا�سية للنظر يف مدى توافق  هي خ�سوع القوانني للرقابة من قبل جهة ق�سائية 
الد�ساتري  ظل  يف  اإل  الرقابة  هذه  تقوم  ول  الد�ستور،  ومبادئ  اأحكام  مع  القوانني 

اجلامدة.
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رقابة مسبقة على دستورية القوانني: 
القوانني  قانونية على م�سروعات  اأو  �سيا�سية  تبا�سرها جهة خمت�سة  التي  الرقابة  هي 
قبل اإ�سدارها للنظر يف عدم خمالفتها للد�ستور، وتتمثل هذه الرقابة يف البحرين 
يف حق امللك يف اأن يحيل م�سروعات القوانني التي يقرها جمل�سا ال�سورى والنواب 

اإىل املحكمة الد�ستورية للنظر يف عدم خمالفتها للد�ستور قبل الت�سديق عليها. 

حرف )س(
سحب الثقة من الوزير: 

الوزير  ا�ستجواب  بعد  وذلك  اأع�سائه،  ثلثي  باأغلبية  النواب  جمل�ض  يتخذه  قرار 
اأع�ساء من املجل�ض،  اأو طلب موقع من قبل ع�سرة  بناء على رغبته  به  الثقة  وطرح 
ويرتتب على القرار ب�سحب اأو عدم الثقة اعتبار الوزير معتزل للوزارة من تاريخ 

عدم الثقة ويقدم ا�ستقالته فوًرا.

سقوط اقرتاحات القوانني: 
اعتبار القرتاحات بقوانني التي قدمها اأع�ساء املجل�ض غري قائمة يف احلالت الآتية: 

انتهاء الف�سل الت�سريعي الذي قدمت فيه، مامل يكن املجل�ض ال�سابق قد وافق عليها 
واأحالها اإىل احلكومة لو�سعها يف �سيغة م�سروع القانون.

زوال ع�سوية من قدمها من الأع�ساء، اإل اإذا كانت موقعة من ع�سو اأو اأع�ساء غريه، 
وذلك فيما عدا القرتاحات بقوانني التي �سبق اأن وافق عليها املجل�ض واأحالها اإىل 
احلكومة لو�سعها يف �سيغة م�سروع القانون، فتلتزم احلكومة ب�سياغتها واإحالتها اإىل 

جمل�ض النواب.
ا�سرتداد اقرتاحات القوانني من مقدميها، و ليجوز تقدمي القرتاحات التي �سقطت 

يف احلالتني الأخريتني يف ذات دور النعقاد. 

سقوط مشروعات القوانني: 
عدم امل�سي يف درا�سة املجل�ض اجلديد مل�سروعات القوانني التي كانت قد قدمت يف 
الف�سل الت�سريعي ال�سابق، ومل يتخذ ب�ساأنها قراًرا، وذلك باعتبارها غري قائمة مامل 
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تطلب احلكومة ا�ستمرار املجل�ض اجلديد النظر فيها خالل �سهرين من اإخطار رئي�ض 
املجل�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء بها. 

السلطات العامة: 
كل من له احلق يف التعبري عن الإرادة امللزمة للدولة من الأ�سخا�ض والهيئات مبوجب 

ال�سالحيات املمنوحة لهم يف الد�ستور اأو القانون. 

السلطة التأسيسية: 
اأ�سا�سية  ومبادئ  اأحكام  من  عليه  ينطوي  مبا  الدولة  د�ستور  ت�سع  التي  ال�سلطة  هي 
فيها، ومنحها اخت�سا�ساتها، وبيان  الرئي�سة  ال�سلطات  وتاأ�سي�ض  الدولة  تتناول �سكل 
عالقاتها ببع�سها، وما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات. وتنتهي ال�سلطة التاأ�سي�سية 
الأ�سلية بانتهاء مهامها يف ذلك، وتتحول ال�سلطة الت�سريعية عند تعديل الد�ستور اإىل 

�سلطة تاأ�سي�سية فرعية.

السلطة التشريعية: 
التنفيذية  ال�سلطة  اأداء  على  والرقابة  البالد،  يف  القوانني  بت�سريع  املخت�سة  ال�سلطة 

وتتمثل يف جمل�سي ال�سورى والنواب.

السلطة التنفيذية: 
هي ال�سلطة الإجرائية التي تقوم بتنفيذ القانون، ومتابعة �سوؤون البالد اليومية، ور�سم 
الوزراء والوزراء،  الوزراء وجمل�ض  امل�ستقبلية، وتتمثل يف رئي�ض جمل�ض  خططها 
وت�سم كافة الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات العامة، اإ�سافة مل�ساهمتها يف ال�سركات 

العامة.

السلطة الرئاسية: 
ميار�سوا  اأن  لهم  والذين  املركزية،  الإدارة  نظام  يف  الروؤ�ساء  ميار�سها  التي  ال�سلطة 
كالتعيني  اأعمالهم  ويف  اأ�سخا�سهم  يف  تتناولهم  ملروؤو�سيهم  بالن�سبة  اخت�سا�سات 
والنقل والتاأديب وتوجيه الأوامر والتعليمات، والتعقيب على اأعمالهم باملوافقة اأو 
نظام  مفرت�سة يف  الخت�سا�سات  احللول، وهذه  اأو  الإلغاء  اأو  التعديل  اأو  الرف�ض 

املركزية الإدارية ول حتتاج اإىل ن�سو�ض قانونية لتقريرها.
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سلطة ضبط إداري: 
مراقبة  قانون�ًا،  لها  ممنوحة  اخت�سا�سات  مبوجب  متار�ض،  التي  احلكومية  اجلهة  هي 
الن�ساط الفردي من اأجل تنظيمه اأو تقييده اأو حظره حماية للنظام العام يف املجتمع، 
القوة  وا�ستعمال  الفردية  والقرارات  واللوائح  الأنظمة  اإ�سدار  ذلك  يف  وو�سيلتها 

املادية لتنفيذها عند اللزوم، حتت رقابة الق�ساء.
سلطة ضبط قضائي: 

ال�سلطة التي تقوم بوظيفة التحري عن اجلرائم بعد وقوعها، والبحث عن مرتكبيها، 
متهيًدا  والدعوى  للتحقيق  تلزم  التي  ال�ستدللت  وجمع  اجلرمية،  معامل  واإثبات 
لتقدمي املتهمني للمحاكمة، ول تكون اإل للنيابة العامة اأو من ي�سدر بتفوي�سهم هذه 

ال�سالحية قرار من وزير العدل.
السلطة القضائية: 

مع  والأفراد  والدولة،  الأفراد  بني  تن�ساأ  قد  التي  املنازعات  تف�سل يف  التي  ال�سلطة 
املن�سو�ض عليها على مرتكبي اجلرائم، وتتمثل  بالعقوبات  البع�ض، وحتكم  بع�سهم 
وتعترب  التمييز،  حمكمة  راأ�سها  وعلى  ودرجاتها  اخت�سا�ساتها  مبختلف  املحاكم  يف 

النيابة العامة �سعبة اأ�سيلة من ال�سلطة الق�سائية.
السلطة الوصائية: 

كحل  واأعمالها،  الالمركزية  الهيئات  على  املركزية  ال�سلطة  متار�سها  التي  ال�سلطة 
الإذن  اأو  معينة،  �سروط  توافرت  اإذا  العامة  الهيئات  جمال�ض  اأو  البلدية،  املجال�ض 
احللول  اأو  عليها  الالحق  الت�سديق  اأو  معينة،  قرارات  اأو  ت�سرفات  لتخاذ  ال�سابق 
اإىل  حتتاج  واإمنا  تفرت�ض،  ل  الخت�سا�سات  وهذه  معينة،  ت�سرفات  لتخاذ  حملها 
ن�سو�ض قانونية لتقريرها، فال و�ساية بدون ن�ض، ول و�ساية اأبعد من حدود الن�ض.

السفري: 
رعاياها  و  املعتمدة  الدولة  م�سالح  يحمي  والذي  الأجنبية،  البالد  يف  الدولة  ممثل 
والتفاو�ض  الدويل،  القانون  يف  املقبولة  احلدود  �سمن  لديها  املعتمد  الدولة  لدى 
اإقامة عالقات ودية مع الدولة املعتمد لديها، وتنمية العالقات  معها، وال�سعي نحو 

القت�سادية والثقافية والعلمية وغريها من املجالت.
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سمو الدستور: 
بحيث  للدولة،  القانوين  البنيان  يف  ال�سدارة  مكان  الد�ستورية  للقواعد  يكون  اأن 
احلاكمة  ال�سلطات  جميع  على  ي�ستوجب  مبا  قانونية،  قواعد  من  عداها  ما  تعل�و 

احرتامها واللتزام بحدودها، وعدم اخلروج على النطاق الذي تر�سمه.

السنة املالية: 
وم�سروفات،  اإي��رادات  من  للدولة  العامة  امليزانية  تقديرات  لها  تر�سد  التي  ال�سنة 
وتكون عبارة عن فرتة زمنية هي اثنى ع�سر �سهًرا تبداأ يف يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب 

وفًقا لقانون امليزانية العامة. 

السؤال الربملاين: 
الوزراء، لال�ستف�سار عن  اأحد  اإىل  الت�سريعية  ال�سلطة  ال�سوؤال الذي يوجه�ه ع�س�و 

اأمر ل يعلمه الع�سو، اأو للتحقق من واقعة و�سل علمه اإليها.

سيادة القانون: 
فيما  �سواء  حد  على  العامة  وال�سلطات  الأف��راد  قبل  من  القانون  حلكم  اخل�سوع 
يتخذونه من ت�سرفات، وفيما يدخلون فيه من عالقات ومعامالت، وي�سمن الق�ساء 

ذلك عندما ينطق بحكم القانون يف اأي نزاع يعر�ض عليه.

السياسة العامة: 
واملبادئ  والأفكار  للدولة،  الوزراء  جمل�ض  ي�سعها  التي  والتوجهات  اخلطط  تعني 

التي يتبناها يف تنفيذ ال�سلطة التنفيذية لخت�سا�ساتها الد�ستورية

حرف )ش(
شروط العضوية: 

هي ال�سروط الواردة يف الد�ستور ويف قانون املجل�سني ل�سحة الع�سوية يف جمل�ض 
ال�سورى اأو جمل�ض النواب. 
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شخصية العقوبة: 
اأن يقت�سر تطبيق العقوبة على مرتكب اجلرمية

ول متتد لت�سمل غريه.

حرف )ض(
الضرائب: 

العامة،  اأ�سخا�سها  اأحد  اإىل  اأو  الدولة،  اإىل  الأفراد  بدفعها  يلتزم  النقود  من  مبالغ 
مبوجب القانون، وب�سفة نهائية، م�ساهمة منهم يف حتمل التكاليف والأعباء العامة، 
دون اأن يعود عليهم نفع خا�ض مقابل هذا الدفع، خالف�ًا للر�سوم التي تكون مقابل 

منفعة خا�سة.

حرف )ط(
طعن بعدم الدستورية: 

هو الطعن على القانون الذي دخل يف البناء القانوين للمملكة، اأو اللوائح التي ت�سدر 
عن ال�سلطة التنفيذية مبخالفة اأحكام ومبادئ الد�ستور اأمام املحكمة الد�ستورية وذلك 
من قبل رئي�ض جمل�ض الوزراء ورئي�ض جمل�ض ال�سورى ورئي�ض جمل�ض النواب، اأو 
اإحدى املحاكم اإذا تراءى لها اأثناء نظر اإحدى املنازعات عدم د�ستورية ن�ض يف قانون 
اأو لئحة لزم للف�سل يف املنازعة، اأو من قبل اأحد اخل�سوم يف دعوى منظورة اأمام 
اإحدى املحاكم كان قد دفع اأمامها بعدم د�ستورية ن�ض يف قانون اأو لئحة يراد تطبيقه 

على املنازعة، وراأت املحكمة جّدية هذا الدفع.

طعن على األحكام القضائية: 
عدم ارت�ساء اخل�سم احلكم ال�سادر يف الدعوى التي هو طرف فيها، والطعن عليه 

لدى حمكمة اأعلى درجة من املحكمة م�سدرة احلكم، اأو لدى حمكمة التمييز.
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طعن يف صحة العضوية: 

هو الطعن يف نتيجة النتخاب الذي يقدمه �ساحب امل�سلحة للدائرة املدنية مبحكمة 
التمييز خالل خم�سة ع�سر يوم�ًا من تاريخ اإعالن النتيجة العامة لالنتخاب.

طلب إرجاء النظر يف املوضوع: 
املو�سوع  يف  النظر  تاأجيل  املجل�ض  رئي�ض  من  يطلب  اأن  املجل�ض  اأع�ساء  من  لأي 
املطروح للبحث واملناق�سة، وذلك ل�سرورة البت يف مو�سوع اأويل اآخر مرتبط به، 

ول يتقيد هذا الطلب بالدور واإمنا يعطى الأولوية. 

طلب االستيضاح: 
ا�ستف�ساًرا  اأو  ا�ستي�ساًحا  املجل�ض  رئي�ض  اإىل  كتابة  يقدم  اأن  املجل�ض يف  ع�سو  حق 
عن مو�سوع متعلق ب�سوؤون املجل�ض. ولرئي�ض املجل�ض الرد على الطلب يف اجلل�سة 
باإيجاز دون اأن جتري فيه مناق�سة، وينتقل بعده لنظر باقي امل�سائل الواردة يف جدول 

الأعمال.

طلب إقفال باب املناقشة: 
اأو بناء على طلب كتابي  اأو اللجنة املخت�سة  اأو احلكومة  اقرتاح من رئي�ض املجل�ض 
مناق�سة  يف  ال�ستمرار  عدم  على  بالت�سويت  الأق��ل  على  اأع�ساء  ثالثة  من  موقع 
مو�سوع معني مطروح للنقا�ض رغم وجود اأع�ساء يرغبون يف ا�ستمراره، على اأن 

يكون قد �سبق الإذن بالكالم لثنني من املوؤيدين واثنني من املعار�سني على الأقل.

طلب التأجيل: 
حق احلكومة اأو اأع�ساء املجل�ض يف تاأجيل موعد النقا�ض اأو الت�سويت على مو�سوع 

مطروح يف اجلل�سة العامة للمجل�ض.

طلب الكالم: 
ال�ستئذان كتابة ً اأو �سفاهة ً اأو الكرتوني�ًا من رئي�ض اجلل�سة بالتحدث يف الجتماع 

العام للمجل�ض حول املو�سوع املطروح على املجل�ض للمناق�سة.
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حرف )ع(
عدم رجعية القوانني: 

قبل  قد حدثت  تكون  التي  الوقائع  القانون على  تطبيق  بعدم جواز  د�ستوري  مبداأ 
�سدور القانون، وذلك ما مل ين�ض �سراحة على �سريان القانون على الوقائع ال�سابقة 
ل�سدوره وب�سرط موافقة اأغلبية اأع�ساء كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب اأو 

املجل�ض الوطني بح�سب الأحوال، واأل يكون ن�س�ًا جنائي�ًا.

عدم قابلية القضاة للعزل: 
�سمانة للق�ساة تعني عدم جواز عزلهم من منا�سبهم اإل ملخالفة ج�سيمة لواجباتهم 

ووفق الإجراءات التاأديبية، وعدم جواز نقلهم لوظائف اأخرى اإل مبوافقتهم.

عرف برملاين: 
توا�سع اأع�ساء املجل�ض على �سلوك اأو ت�سرف معني مبنا�سبة حادثة اأو حالة معينة غري 
من�سو�ض على حكم ب�ساأنها، مع �سعور الأع�ساء باإلزامية هذا الت�سرف اأو ال�سلوك 

يف احلوادث واحلالت املماثلة.

عرف دستوري مفسر: 
توا�سع ال�سلطات العامة على تف�سري معني لن�ض د�ستوري يحتمل اأكرث من تف�سري. 

عرف دستوري مكمل: 
غري  معينة  حالة  اأو  حادثة  مبنا�سبة  العامة  ال�سلطات  اإح��دى  ت�سلكه  الذي  ال�سلوك 
من�سو�ض على حكم ب�ساأنها يف الد�ستور، ويالقي قبول من ال�سلطات الأخرى مع 

ال�سعور ب�سرورة �سلوك ذات ال�سلوك يف احلوادث واحلالت املماثلة.

عضو احلكومة: 
يطلق على الوزير.

عطلة ما بني أدوار االنعقاد: 
اأعمال  فيها  تعطل  والتي  لحق،  دور  وانعقاد  �سابق  انعقاد  دور  ف�ض  بني  ما  الفرتة 
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املجل�ض عدا ما يتبقى من مو�سوعات حمالة على اللجان حال قرر رئي�ض املجل�ض اأو 
رئي�ض اللجنة نظر تلك املو�سوعات خالل تلك الفرتة.

العفو اخلاص: 
العفو عن العقوبة اأو تخفي�سها بالن�سبة للمحكومني بجرائم معينة، وي�سدر هذا العفو 
العقوبات،  قانون  من   90 واملادة  الد�ستور،  من   41 للمادة  ا�ستناًدا  ملكي  مبر�سوم 

وي�ستفيد من هذا العفو من يرد ا�سمه يف مر�سوم العفو.

العفو العام: 
يف  عليها  من�سو�ض  اأفعال  عن  التجرمي  �سفة  ويزيل  بقانون،  ي�سدر  الذي  العفو 
العفو  من  وي�ستفيد  القانون،  يحددها  التي  الفرتة  خالل  ارتكبت  والتي  القانون، 
جميع املتهمني واملحكومني بارتكاب تلك الأفعال يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى 

اجلنائية.

حرف )ف(
الفصل التشريعي: 

املدة الزمنية املحددة د�ستوري�ًا ملجل�سي ال�سورى والنواب منذ اأول جل�سة تعقد بعد 
انتخاب النواب وتعيني اأع�ساء ال�سورى حتى اآخر جل�سة تعقد قبل ت�سكيل املجال�ض 
 / عادية  انعقاد  اأدوار  اأربعة  وي�ستغرق  �سنوات،  اأربع  الطبيعية  ومدته  اجلديدة، 

�سنوية.

الفصل بني السلطات: 
تنفرد مبمار�سة كل وظيفة من وظائف الدولة الثالث  اأن  التقليدي  مبداأ يعني مبعناه 
هذه  ملمار�سة  جتنًبا  وذلك  م�ستقلة،  �سلطة  اأو  هيئة  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية 
الوظائف الثالث من قبل جهة واحدة فتنزع اإىل ال�ستبداد. اإل اأن التطبيق العملي 
لهذا املبداأ انتهى اإىل اإيجاد نوع من التعاون والتكامل بني ال�سلطات بحيث اأ�سبح من 
اجلائز لأي من ال�سلطات ا�ستثناء ممار�سة بع�ض اخت�سا�سات �سلطة اأخرى يف الإطار 

الذي حتدده الن�سو�ض الد�ستورية والقانونية.
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الفصل يف صحة العضوية: 
النواب  جمل�ض  انتخاب  نتيجة  يف  املقدمة  الطعون  يف  بالنظر  التمييز  حمكمة  قيام 
تراه  ومن  �سدهم  واملطعون  الطاعنني  اأق��وال  و�سماع  الأوراق،  على  بالطالع 
اإبطالها للمطعون �سده، مامل توجد  اأو  املحكمة، واإ�سدار ح�كمها ب�سحة الع�سوية 

مقت�سيات لإعادة النتخاب.

فض اجللسة: 
ف�ض اجلل�سة واإعالن انتهائها بانتهاء املناق�سة يف مواد جدول اأعمالها، اأو اتخاذ قرار 

بتاأجيل املو�سوعات املتبقية جلل�سة اأو جل�سات لحقة.

حرف )ق(
قاعة اجللسات: 

املكان املخ�س�ض لعقد اجلل�سات العامة للمجل�ض.

قانون: 
هو جمموعة القواعد العامة املجردة التي حتكم �سلوك الأ�سخا�ض الطبيعية واملعنوية، 
القانون  ي�سدر  ول  اجلزاءات،  توقيع  خمالفتها  على  ويرتتب  العامة،  ال�سلطات  اأو 
اإل اإذا اأقره جمل�ض ال�سورى وجمل�ض النواب اأو املجل�ض الوطني بح�سب الأحوال 

و�سدق عليه امللك.

القانون اإلداري: 
حيث  من  الإدارية  والهيئات  الإداري  بالن�ساط  املتعلقة  القانونية  القواعد  جمموعة 
تكوينها وتنظيمها وبيان اخت�سا�ساتها وو�سائل واأ�ساليب ممار�ستها للن�ساط الإداري، 

وعالقة الأفراد بالإدارة، والرقابة الق�سائية على اأعمال الإدارة.

قانون اعتماد امليزانية: 
القانون الذي ي�سدر كل فرتة مالية بغر�ض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفرتة.
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القانون التنظيمي أو اإلجرائي: 
الداخلية  كالالئحة  ما،  لعمل  الإجرائية  الأمور  تتناول  التي  القانونية  للقواعد  �سفة 

التي تنظم عمل املجل�ض، وقانون املرافعات الذي ينظم اإجراءات التقا�سي.

القرار اإلداري: 
ت�سرف قانوين من جانب الإدارة العامة يف�سح عن اإرادتها ويت�سل بالوظيفة الإدارية، 
ويعترب ا�ستعمال لأحد امتيازات ال�سلطة العامة، يكون من �ساأنه اإن�ساء مركز قانوين 

معني اأو تعديله اأو اإلغائه.

قرينة الرباءة: 
املتهم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية عادلة.

حرف )ك(
كتلة برملانية: 

جمموعة الأع�ساء الذين ميثلون توجه�ًا معين�ًا يف املجل�ض.

حرف )ل(
الالئحة الداخلية جمللس الشورى: 

املجل�ض،  اأعمال  �سري  تنظم  والتي  بقانون،  ال�سادرة  القانونية  القواعد  جمموعة 
وعالقته مبجل�ض النواب، واحلكومة.

اللجان النوعية / الدائمة: 
اللجان املن�سو�ض عليها يف الالئحة الداخلية، والتي ي�سكلها املجل�ض خالل الأ�سبوع 
الأول من بدء دور النعقاد العادي، لدرا�سة املو�سوعات الداخلة يف اخت�سا�سات 

املجل�ض وفًقا لالئحة الداخلية وهي كالتايل: 
جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية وت�سكل من ثمانية اأع�ساء.	 
جلنة ال�سوؤون املالية و القت�سادية وت�سكل من ثمانية اأع�ساء.	 
جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني وت�سكل من �سبعة اأع�ساء.	 
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جلنة اخلدمات وت�سكل من �سبعة اأع�ساء.	 
جلنة املرافق العامة والبيئة وت�سكل من �سبعة اأع�ساء.	 

�سبعة  عن  اأع�سائها  عدد  يزيد  ل  اأخرى  دائمة  نوعية  جلان�ًا  ي�سكل  اأن  للمجل�ض  كما 
اأع�ساء.

اللجان املؤقتة: 
اللجان التي ي�سكلها املجل�ض ب�سورة موؤقتة للقيام بدرا�سة مو�سوع معني، وتنتهي 

بانتهائها من درا�سة املو�سوع.

جلنة التحقيق الربملاين: 
اللجنة التي ين�سئوها جمل�ض النواب للتحقيق يف مو�سوع معني، وتعد تقريًرا ب�ساأنه 
خالل مدة ل جتاوز الأربعة اأ�سهر يقدم اإىل املجل�ض، وت�سكل اللجنة بناء على طلب 
اقرتاح مقدم من خم�سة من  بناء على  اأو  اإحدى جلانه،  اأو  النواب،  مكتب جمل�ض 

اأع�سائه على الأقل، وذلك كاإحدى �سور الرقابة على ال�سلطة التنفيذية.

لفت نظر عضو اجمللس: 
اأو  تنبيه رئي�ض اجلل�سة للع�سو املتحدث اإىل عدم اخلروج عن املو�سوع املطروح، 
اأن فك�رته التي ي�سرحها يف القاعة قد و�سحت متام�ًا، اأو اأن فكرته �سبق اأن اأو�سحها 

ع�سو اآخر.

اللوائح اإلدارية: 
الإدارية،  ال�سلطات  عن  ت�سدر  التي  التنظيمية  الإدارية  القرارات  على  يطلق  تعبري 
الهيئات  تنظيم  اأو  القوانني،  تنفيذ  لت�سهيل  وتف�سيلية  عامة جمردة  قواعد  وت�ت�سمن 
الإدارية، اأو يف جمال ال�سبط الإداري. وتقع من حيت تدرج القواعد القانونية بعد 
القوانني التي ت�سدر عن ال�سلطة الت�سريعية؛ ولذلك يجب اأن ل تت�سمن ما يخالف 
اعتربت غري  واإل  تطبيقها،  تعفي من  اأو  اأحكامها،  ت�ستثني من  القوانني، ول  اأحكام 

م�سروعة.
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حرف )م(

مادة أصلية: 
الن�ض الأ�سلي ملادة م�سروع القانون كما جاءت من احلكومة.

مادة مضافة: 
اأو اأ�سيف  ن�ض قانوين جديد اأو�ست به اللجنة املخت�سة بدرا�سة م�سروع القانون، 

يف امل�سروع من قبل املجل�ض مبا�سرة.

اجمللس األعلى للقضاء: 
ين�ساأ بقانون برئا�سة امللك، ويتوىل الإ�سراف على �سري العمل يف املحاكم والأجهزة 
ال�سوؤون  بخ�سو�ض  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض  والخت�سا�سات  لها،  املعاونة 

الوظيفية لرجال الق�ساء والنيابة العامة.

جملس الشورى: 
الت�سريعية يف مملكة البحرين )املجل�ض  اأحد املجل�سني اللذين تتكون منهما ال�سلطة 
جمل�ض  مع  ويخت�ض  اأع�سائه،  بجميع  امللك  قبل  من  معني  جمل�ض  وهو  الوطني( 
اإل بعد موافقة جمل�ض ال�سورى وجمل�ض  بالت�سريع، حيث ل ي�سدر قانون  النواب 

النواب اأو املجل�ض الوطني بح�سب الأحوال وم�سادقة امللك.
جملس النواب: 

اأحد املجل�سني اللذين تتكون منهما ال�سلطة الت�سريعية يف مملكة البحرين اإىل جانب 
املبا�سر،  العام  بالقرتاع  منتخب  جمل�ض  وهو  الوطني(  )املجل�ض  ال�سورى  جمل�ض 
اأو  احلكومة  برنامج  اإق��رار  وباخت�سا�ض  بالت�سريع،  ال�سورى  جمل�ض  مع  ويخت�ض 
الأداء  على  والرقابة  الد�ستور،  من   )46( امل��ادة  اأحكام  مبوجب  وذل��ك  رف�سه، 
احلكومي بت�سكيل جلان التحقيق وا�ستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم، اإ�سافة لإبداء 

الرغبات املكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة.
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جملس الوزراء: 
يتاألف جمل�ض الوزراء من رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء، ويتوىل رعاية م�سالح 
�سري  على  والإ�سراف  تنفيذها،  ومتابعة  للحكومة،  العامة  ال�سيا�سة  ور�سم  الدولة، 

العمل يف اجلهاز احلكومي.

اجمللس وطني: 
ال�سورى والنواب،  اأع�ساء جمل�سي  يتاألف من  الذي  املجل�ض  الوطني هو  املجل�ض 
ويجتمع بحكم الد�ستور يف اأحوال معينة، وللملك اأن يدعو اإىل اجتماعاته كلما راأى 

ذلك، اأو بناء على طلب رئي�ض جمل�ض الوزراء.

احملافظة: 
وحدة اإدارية اإقليمية تتوىل القيام ببع�ض امل�سالح ذات الطابع املحلي، ويكون على 
راأ�سها حمافظ ميثل ال�سلطة التنفيذية يف حدود املحافظة اجلغرافية، ويتوىل امل�ساهمة 
يف تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة، ومتابعة م�سروعات خطة التنمية يف نطاق املحافظة.

حمكمة التمييز: 
املحكمة التي تعترب اأعلى املحاكم يف �سلم الت�سكيل الق�سائي يف البحرين، وتخت�ض 
بالف�سل يف حالت تنازع الخت�سا�ض بني املحاكم، وحالت التنازع يف التنفيذ عند 
تناق�ض الأحكام، وبنظر الطعون يف الأحكام املدنية واجلنائية ال�سادرة من حمكمة 
املطعون  احلكم  كان  اإذا  ال�ستئنافية  ب�سفتها  الكربى  املحكمة  اأو  العليا،  ال�ستئناف 
�سده �سدر مبني�ًا على خمالفة القانون اأو خطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله، اأو وقع بطالن يف 
احلكم الطعني، اأو بطالن يف الإجراءات اأثر يف احلكم، كما تخت�ض باإعادة النظر يف 
الأحكام النهائية ال�سادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح وفق�ًا للقانون، وتت�سكل 

من رئي�ض ووكيل وثالثة ق�ساة اآخرين.

احملكمة الدستورية: 
القوانني  د�ستورية  ب�ساأن  الدائرة  املنازعات  يف  بالف�سل  املخت�سة  الق�سائية  اجل�هة 
واللوائح، وت�سكل من رئي�ض ونائب رئي�ض وخم�سة اأع�ساء يعينون باأمر ملكي ملدة 

خم�ض �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
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مذكرة إيضاحية: 
املذكرة التي يرفقها الع�سو باقرتاح القانون الذي يقدمه للمجل�ض، وتت�سمن حتديد 
عليها،  يقوم  التي  الأ�سا�سية  واملبادئ  بالقرتاح،  املتعلقة  الد�ستورية  الن�سو�ض 

والأهداف التي يحققها.

مراسيم الضرورة: 
جمل�ض  حّل  اأو  النعقاد  اأدوار  بني  فيما  التنفيذية  ال�سلطة  ت�سدرها  التي  املرا�سيم 
النواب وفًقا للمادة 38 من الد�ستور، وذلك ملواجهة ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ 
تدابري ل حتتمل التاأخري. ويكون لهذه املرا�سيم قوة القانون، على اأنه يجب عر�سها 
اأول اجتماع لها  اأو خالل  اإ�سدارها،  تاريخ  الت�سريعية خالل �سهر من  ال�سلطة  على 

ح�سب الأحوال التي ف�سلتها املادة 38 من الد�ستور.

مرتبات الوزراء: 
باأعباء  قيامهم  نظري  اأج��ر  من  ال��وزراء  و  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  عليه  يح�سل  ما 
اأنه ل بد اأن ي�سدر بهذه املرتبات  اخت�سا�سات وواجبات املن�سب الوزاري، عل�ى 

قانون عن ال�سلطة الت�سريعية.

مرسوم بقانون: 
القانون الذي ي�سدر مبر�سوم دون اتباع الإجراءات الد�ستورية العتيادية يف اإ�سدار 
القانون باأن ل يعر�ض على ال�سلطة الت�سريعية، وذلك يف احلالت التي ين�ض عليها 
الد�ستور، وهي حالت التفوي�ض الت�سريعي، ووجود ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ 
والنواب،  ال�سورى  انعقاد كل من جمل�سي  اأداور  بني  فيما  التاأخري  تدابري ل حتتمل 
مو�سوعات  تنظم  التي  القوانني  م�سروعات  وحالة  النواب،  جمل�ض  حّل  فرتة  اأو 
اقت�سادية اأو مالية حال تاأخر �سدروها مدة 45 يوم�ًا اإذا طلبت احلكومة نظرها ب�سفة 

ال�ستعجال. 

مرسوم ملكي: 
الأداة القانونية التي من خ�اللها ميار�ض امللك �سلطاته الد�ستورية والقانونية بوا�سطة 
وزرائه، وي�سدر املر�سوم بناء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزير املخت�ض 
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وموافقة جمل�ض الوزراء، ويحمل اإىل جانب توقيع امللك توقيع كل من رئي�ض جمل�ض 
اإن وجد. وت�سدر لوائح ال�سبط ولوائح ترتيب امل�سالح  الوزراء والوزير املخت�ض 
والإدارات مبرا�سيم ملكية، كما ت�سدر اللوائح التنفيذية للقوانني مبرا�سيم ما مل ين�ض 

القانون على اأداة اأدنى من املر�سوم.

املرفق العام: 
اآخرين  اإىل  به  تعهد  اأو  مبا�سرة،  الأخرى  العامة  الأ�سخا�ض  اأو  الدولة  تتوله  ن�ساط 
وتوجيهها  ورقابتها  اإ�سرافها  حتت  ولكن  اخلا�سة،  املعنوية  الأ�سخا�ض  اأو  كالأفراد 

لإ�سباع حاجات عامة لتحقيق ال�سالح العام. 

املساواة أمام القانون: 
احلقوق  يف  القانون  لدى  وم�ساواتهم  الإن�سانية  الكرامة  يف  املواطنني  بني  امل�ساواة 
الدين  اأو  اللغة  اأو  الأ�سل  اأو  ب�سبب اجلن�ض  بينهم  اأي متييز  العامة دون  والواجبات 

اأو العقيدة.

مسؤولية تضامنية / جماعية: 
هي ا�سرتاك رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء يف امل�سوؤولية عن اأعمال احلكومة اأمام 
امللك وجمل�ض النواب بح�سب الأحوال، وميكن حتريكها اأمام جمل�ض النواب وذلك 
طلب  خالل  من  الد�ستور.  من   )67( املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  مبوجب 

تقرير عدم اإمكان التعاون مع رئي�ض جمل�ض الوزراء. 

مسؤولية فردية: 
اأي مو�سوع  النواب عن  واأمام جمل�ض  امللك  اأمام  بامل�سوؤولية  الوزراء  اأحد  انفراد 

يدخل يف اخت�سا�سه فيما يتعلق بوزارته.

مشروعية اللوائح: 
عدم خمالفة اللوائح واملرا�سيم والقرارات التي ت�سدرها ال�سلطة التنفيذية للقانون.

املضبطة: 
اأقوال،  من  فيها  قيل  وما  اأم��ور،  من  اجلل�سة  يف  يح�سل  ما  كل  عن  الر�سمي  البيان 
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وما  واقرتاحات،  وم�سروعات  مذكرات  من  اجلل�سة  يف  يتلى  ملا  تف�سيال  وتت�سمن 
دار فيها من مناق�سات، وما اأبدي من اآراء، وما �سدر من قرارات وتو�سيات، كما 
تت�سمن بيان�ًا باأ�سماء من ا�سرتكوا يف الت�سويت و راأي كل منهم �سواء اأكان موؤّيًدا اأم 
معار�س�ًا اأم ممتنع�ًا، واأ�سماء الأع�ساء الغائبني، وحترر بوا�سطة موظفي الأمانة العامة، 

وباإ�سراف اأمني عام املجل�ض.

املعاهدة: 
الرتباط القانوين بني الدولة ودولة اأخرى اأو �سخ�ض من اأ�سخا�ض القانون الدويل 
من منظمات وهيئات عاملية اأو اإقليمية، والذي يت�سمن التزامات وحقوًقا معينة بني 

اأطرافه.

مقرر اللجنة: 
ع�سو اللجنة املخت�سة بنظر املو�سوع حمل املناق�سة، والذي يختاره مكتب اللجنة 
اإليها لعر�ض تقريرها ب�ساأنه على املجل�ض،  عند النتهاء من مناق�سة املو�سوع املحال 
كما يختار مكتب اللجنة مقرًرا احتياطي�ًا يحل حمل املقرر الأ�سلي عند غياب الأخري.

املكافآت املالية النيابية:
ما يح�سل عليه اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية نظري حتملهم واجبات الع�سوية، وت�سدر 

بقانون، ول ي�سري تعديلها اإل ابتداء من الف�سل الت�سريعي التايل لتعديلها.

مكتب اللجنة:
يتكون من رئي�ض اللجنة ونائبه، ويقوم بو�سع جدول اأعمال اللجنة بناء على اقرتاح 
الر�سائل  اإعداد  وله  والحتياطي،  الأ�سلي  املو�سوعات  مقرري  واختيار  رئي�سها، 

ب�ساأن راأي اللجنة يف املو�سوعات التي ل تكون اللجنة هي املخت�سة بها.

مكتب اجمللس/ شورى ونواب:
الهيئة التي ت�سم يف ع�سويتها كل من رئي�ض املجل�ض ونائبيه وروؤ�ساء اللجان النوعية 
املن�سو�ض عليها يف البنود اأول وثاني�ًا وثالث�ًا ورابع�ًا وخام�س�ًا من الفقرة الأوىل من 
املادة 21 من لئحتي املجل�سني؛ مبجرد انتخابهم، و يخت�ض بتنظيم الأمور املن�سو�ض 

عليها يف املادة 18 من لئحتي املجل�سني. 
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ممثل احلكومة:
من  جل�سات  عدة  اأو  جل�سة  حل�سور  احلكومة  من  املكلف  ال��وزراء  جمل�ض  ع��سو 

جل�سات املجل�ض.

املنرب:
عليه  من  يتكلم  حيث  املجل�ض،  جوانب  اأحد  يف  وقوف�ًا  للكالم  املخ�س�ض  املكان 
مقررو اللجان، وكل من يتكلم من الأع�ساء اأثناء مناق�سة اخلطاب ال�سامي اأو برنامج 
احلكومة، ويف الأحوال التي يدعو فيها رئي�ض املجل�ض املتكلم للكالم من على املنرب، 

اأما يف غري هذه احلالت فيتكلم الع�سو من مكانه واقف�ًا. 

املؤسسة العامة: 
والقت�سادي،  الإداري  للعمل  متخ�س�ض  جمال  يف  يعمل  عام  معنوي  �سخ�ض 

ومو�سوع حتت ال�سلطة الو�سائية لوزير معني اأو ملجل�ض الوزراء.

موجز املضبطة: 
البيان الر�سمي املوجز الذي يعد بعد كل جل�سة، والذي يبني خال�سة املو�سوعات 
يف  ليكون  وتو�سيات؛  قرارات  من  ب�ساأنها  اتخذ  وما  املجل�ض،  على  عر�ست  التي 

متناول اأجهزة الإعالم املختلفة.

املوظف العام: 
كل من ي�سغل وظيفة مدنية من وظائف اجلهات احلكومية ب�سند �سحيح وم�سروع من 

اجلهة املخت�سة اأي�ّ�ًا كانت طبيعة عمله اأو م�سّم�اه الوظيفي.

امليزانية العامة: 
اأداة ال�سيا�سة املالية للدولة، وتت�سمن بيان الإيرادات املقدر حت�سيلها، وامل�سروفات 
املقدر اإنفاقها للحكومة خالل فرتة مقبلة هي يف العادة مدة �سنة، ومبا يحقق ال�ستقرار 
والنمو القت�سادي، من خالل التخ�سي�ض العادل للموارد الوطنية ليعّم ا�ستغاللها 

بكل كفاءة وفعالية.
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امليزانية املستقلة: 
يعرفها الفقه باأنها امليزانية التي تتعلق ببع�ض املرافق العامة ذات ال�سخ�سية العتبارية، 
للدولة، ويجب  العامة  امليزانية  باإعداد وتبويب  العامة اخلا�سة  للقواعد  ول تخ�سع 
ترتب  اإذا  اأما  املقبلة،  امليزانية  اإىل  فيدور  فائ�ض  بقي  فاإن  نفقاتها،  اإيراداتها  تغطي  اأن 
عن ذلك عجز فيقع على عاتق املرفق تدبري متويله، ول تتحمل امليزانية العامة متويله. 
وغالًبا فاإن هذه امليزانية ل تعر�ض على الربملان لإقرارها واإمنا يخت�ض جمل�ض اإدارة 

املرفق العام اأو جهة اأخرى اأعلى باإقرارها.

امليزانية امللحقة: 
هذا  اإعطاء  امل�سرع  ويرى  العامة،  املرافق  ببع�ض  اخلا�سة  امليزانية  باأنها  الفقه  يعرفها 
املرفق  اإي��رادات  على  ت�ستمل  به  خا�سة  ميزانية  �سورة  يف  املايل  ال�ستقالل  املرفق 
ونفقاته، وتلحق بامليزانية العامة للدولة. ومن خ�سائ�ض هذه امليزانية ترحيل الفائ�ض 
املايل الذي يتحقق لهذا املرفق اإىل امليزانية العامة، كما تتحمل امليزانية العامة متويل 

عجز امليزانية امللحقة.

حرف )ن(
نائبا رئيس جملس الشورى: 

يف  بالتتابع  ال�سورى  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  والنائب  الأول  النائب  من  كل  ينتخب 
مل  فاإن  للحا�سرين،  املطلقة  بالأغلبية  وذلك  انعقاد،  دور  كل  بداية  يف  جل�سة  اأول 
الأ�سوات  اأكرث  على  احلائزين  الثنني  بني  النتخاب  اأعيد  الأوىل  املرة  يف  تتحقق 
بالأغلبية الن�سبية، فاإن ت�ساوى اأكرث من واحد يف احل�سول على ذات الأغلبية اأجرى 
املجل�ض الختيار بينهم بالقرعة. ويتوىل النائب الأول فالنائب الثاين على الرتتيب 
لرئي�ض  املمنوحة  الداخلية  الالئحة  اأو  الد�ستور  املن�سو�ض عليها يف  الخت�سا�سات 

جمل�ض ال�سورى يف فرتة غيابه.

نائب امللك: 
هو ويل العهد عند تغيب امللك خارج البالد، اأو من يعينه امللك يف حالة تغيبه خارج 
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البالد، وتعذر نيابة ويل العهد لينوب عنه، وذلك باأمر ملكي قد يت�سمن تنظيم�ًا خا�س�ًا 
ملمار�سة ال�سالحيات اأو حتديًدا لنطاقها، مع مراعاة اأحكام املادة 34 من الد�ستور.

النصاب القانوين التخاذ قرار ما: 
يكون  اأن  والأ�سل  القرار،  ل�سالح  ت�سويته  املطلوب  العدد  من  الأدنى  احلد  توافر 
الالئحة  اأو  الد�ستور  ين�ض  مامل  احلا�سرين  لالأع�ساء  املطلقة  الأغلبية  هو  الن�ساب 

الداخلية للمجل�ض على اأغلبية خا�سة. 

النصاب القانوين النعقاد اجللسة: 
قانونًا ح�سوره لنعقاد اجلل�سة وهو ح�سور  العدد املطلوب  توافر احلد الأدنى من 
يتاألف منهم املجل�ض، مبا ي�ساوي 21 ع�سًوا على الأقل. ول  اأغلبية الأع�ساء الذين 

ي�سرتط توافر هذا الن�ساب طوال اجلل�سة اإذا مل تتخذ قرارات فيها.

نظام اإلدارة الالمركزية: 
جمل�ض  وميثلها  الدولة  يف  املركزية  ال�سلطة  بني  للدولة  الإداري��ة  الوظيفة  توزيع 
م�سلحية  هيئات  اأو  )البلديات(  حملية  هيئات  وب��ني  وال����وزارات،  ال���وزراء، 
)املوؤ�س�سات والهيئات( معرتف لها بال�سخ�سية املعنوية، بحيث تبا�سر هذه الهيئات 
املحلية وامل�سلحية اخت�سا�ساتها املحددة يف القوانني املنظمة لها حتت رقابة واإ�سراف 

جمل�ض الوزراء والوزراء دون اأن تكون خا�سعة لأي منهم رئا�سًيا.

نظام اإلدارة املركزية: 
يف  وفروعها  التنفيذية  ال�سلطة  يد  يف  الدولة  يف  الإداري  الن�ساط  ملظاهر  تركيز 
العا�سمة واملحافظات مما يوؤدي اإىل توحيد الن�ساط الإداري يف الدولة وجتان�سه. وقد 

يتخذ هذا النظام �سورة الرتكيز الإداري اأو �سورة عدم الرتكيز الإداري.

نشر القانون: 
عمليه مادية تقوم بها ال�سلطة التنفيذية، وذلك بن�سر القانون الذي ي�سدق عليه امللك 
وي�سدره، وذلك يف اجلريدة الر�سمية خالل اأ�سبوعني من تاريخ اإ�سداره، بغر�ض 
اإعالم النا�ض به ليكون حجة عليهم، واإعالن بدء تطبيقه بعد �سهر من تاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية، ويجوز بن�ض خا�ض يف القانون تق�سري هذا الأجل اأو اإطالته.



387

مصطلحات قانونية وبرملانية

نظام برملاين: 
نظام د�ستوري ي�سود فيه رئي�ض الدولة ول يحكم، ويتوىل ال�سلطة التنفيذية رئي�ض 
جمل�ض الوزراء والوزراء الذين يكونون م�سوؤولني اأمام ال�سلطة الت�سريعية، وحتت 

رقابتها عرب و�سائل الرقابة الربملانية املعروفة.

نظام رئاسي: 
املنتخب  الدولة  رئي�ض  يد  يف  التنفيذية  ال�سلطة  تركيز  على  يقوم  د�ستوري  نظام 

والذي يكون له معاونون دون وجود جمل�ض للوزراء، اإ�سافة لل�سلطات الأخرى.

نظام الغرفة الواحدة / اجمللس الواحد: 
النظام الذي تت�سكل فيه ال�سلطة الت�سريعية من جمل�ض واحد ميار�ض كافة الخت�سا�سات 

املمنوحة لل�سلطة الت�سريعية.

نظام الغرفتني / اجمللسني: 
النظام الذي تت�سكل فيه ال�سلطة الت�سريعية من جمل�سني، ميار�سان مًعا اخت�سا�سات 

ال�سلطة الت�سريعية وفًقا للد�ستور.

نقطة نظام: 
اأو  النقا�ض  �سري  قانونية  اأو  د�ستورية  عدم  على  املجل�ض  ع�سو  قبل  من  اعرتا�ض 
النظام  نقطة  لطالب  الأولوية  وتعطى  للنقا�ض،  مطروح  مو�سوع  حول  الإجراءات 

على طالبي الكالم يف مو�سوع املناق�سة.

النيابة العامة: 
�سعبة اأ�سيلة من �سعب ال�سلطة الق�سائية، ومتار�ض �سلطة التحقيق والتهام يف الق�سايا 

اجلنائية با�سم املجتمع.
حرف )هـ(

الهيئة العامة: 
حتت  ومو�سوع  الإداري،  للعمل  متخ�س�ض  جمال  يف  يعمل  عام  معنوي  �سخ�ض 

ال�سلطة الو�سائية لوزير معني اأو ملجل�ض الوزراء.



388

هيئة المركزية حملية: 
لتدير  ال�ستقالل  من  وقدًرا  املعنوية  ال�سخ�سية  متنح  والتي  للدولة،  التابعة  اجلهة 
اخلدمات وامل�سالح ذات الطابع املحلي يف منطقة معينة من مناطق الدولة ومل�سلحة 
كاملجال�ض  الو�سائية،  ل�سلطتها  وتخ�سع  للحكومة،  العامة  ال�سيا�سة  �سمن  قاطنيها 

البلدية واملجال�ض املحلية الأخرى.

هيئة المركزية مرفقية: 
اجلهة التابعة للدولة، والتي متنح ال�سخ�سية املعنوية وقدًرا من ال�ستقالل من اأجل 
العامة للحكومة، وتخ�سع ملجل�ض  ال�سيا�سة  الدولة �سمن  تدير مرفق�ًا من مرافق  اأن 
احلكومية،  الإداري�ة  والقيود  الروتني  عن  بعيًدا  و�سائي�ًا  الوزراء  لأحد  اأو  الوزراء 

ومثالها جامعة البحرين، والهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية.

حرف )و(
الوزارة: 

وحدة اإدارية يراأ�سها الوزير تتوىل اإدارة مرفق عام اأو اأكرث.

الوزير: 
ع�سو جمل�ض الوزراء الذي يعني ويعفى من من�سبه بناء على عر�ض رئي�ض جمل�ض 
)الوزارة(،  اإدارية  اأعباءوحدة  الوزير  يتحمل  الدولة،  وزير  عدا  وفيما  الوزراء، 
ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها، وير�سم اجتاهاتها، وي�سرف على تنفيذها 

لهذه الجتاهات. ويكون م�سوؤول عنها اأمام امللك واأمام جمل�ض النواب.

وزير دولة / الوزير بال وزارة / بال حقيبة: 
ع�سو جمل�ض الوزراء يعني ويعفى من من�سبه بناء على عر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
اأو  املرتاكمة،  خربته  من  لال�ستفادة  يعني  واإمنا  اإداري��ة،  وحدة  اأي  اأعباء  يتحمل  ول 

متابعة ملف معني، اأو اإحداث توازنات �سيا�سية معينة.
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وضع االقرتاح يف صيغة مشروع قانون: 

اأقر  اإذا  الت�سريعية  ال�سلطة  املقدم من ع�سو  القانون  اقرتاح  اإليها  ي�سل  التي  املرحلة 
القانونية  الناحية  من  �سياغته  لإعادة  احلكومة  اإىل  فيحال  القرتاح،  قبول  املجل�ض 
اأ�سهر، ومن  وو�سعه يف �سيغة م�سروع قانون، وتعيده ملجل�ض النواب خالل �ستة 

ثم ياأخذ امل�سروع دورته الإجرائية.

وقف جلسات جملس الشورى: 
رفع جل�سات جمل�ض ال�سورى مبوجب الد�ستور يف فرتة حّل جمل�ض النواب.

وقف اجللسة إلعادة النظام: 
لرئي�ض املجل�ض اإذا اأختل النظام، ومل يتمكن من اإعادته اإعالن العزم بوقف اجلل�سة، 
فاإن مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ل تزيد على ن�سف �ساعة، فاإذا ا�ستمر الإخالل 

بعد اإعادة اجلل�سة، اأجلها الرئي�ض واأعلن موعد اجلل�سة القادمة.

حرف )ي(
اليمني الدستورية: 

هي الق�سم املن�سو�ض عليه يف الد�ستور، والتي يوؤديها كل من: 
امللك عند توليه العر�ض يف اجتماع خا�ض للمجل�ض الوطني.	 
منعقًدا، واإل 	  اإذا كان  الوطني  املجل�ض  اأمام  قبل ممار�سته �سالحياته  امللك  نائب 

واإن  واح��دة،  مرة  اليمني  لهذا  العهد  ويل  اأداء  ويكون  امللك،  اأم��ام  فتوؤدى 
تكررت نيابته عن امللك.

رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء بعد تعيينهم وقبل ممار�سة اخت�سا�ساتهم، وذلك 	 
اأمام امللك.

جل�سة 	  يف  جمل�سه  يف  كل  النواب،  وجمل�ض  ال�سورى  جمل�ض  من  كل  اأع�ساء 
علنية قبل ممار�سة اأعمالهم يف املجل�ض.
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