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 املشروعية  

اجمللس 

   الوطين

 مبدأ املساواة

مبدأ الفصل 

 بني السلطات

تنظيم الرقابة 

 القضائية 

 امللك



 ويعنى : ( القانون سيادة ) للقانون الدولة خضوع أو املشروعية مبدأ1.

 . القانون ألحكام وحمكومني حكامًا اجلميع خضوع

 فالسلطة ، القانون بأحكام االلتزام عليها يتعني الدولة سلطات ناحية فمن

 جيب التنفيذية والسلطة ، الدستور بأحكام االلتزام عليها جيب التشريعية

 بتطبيق تلتزم القضائية والسلطة ، الربملان من الصادرة بالقوانني االلتزام عليها

 ( املوضوعي التدرج ) . اخلصومات يف والفصل القانون

 ذات فاألعمال هرمي تسلسلي شكل يف أعلى إىل أسفل من القواعد تدرج

 الطبيعة ذات األعمال يليها ، القمة يف تكون الدستورية التشريعية الطبيعة

 حبيث ،( التنفيذية ) الالئحة التشريعية األعمال  ثم ، عادية  التشريعية

                                                                ( الشكلي التدرج ) تعلوها اليت القاعدة حترتم أن أدنى قاعدة  كل على ينبغي
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 للقانون باخلضوع األفراد مجيع يلتزم أن جيب :احملكومني األفراد ناحية فمن

 أو السن أو العقيدة أو اللون أو اجلنس بسبب تفرقه أي دون املساواة، قدم على

 .االقتصادي أو االجتماعي الوضع
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 القانون

   القرار
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 ( الواقعية ) الفعلية املساواة ال القانونية املساواة به واملقصود :املساواة مبدأ2.

 يف يتفاوتون األفراد أن إذ العملي، الواقع يف حتقيقها يستحيل فاألخرية

 .الفعلية املساواة معه تتحقق ال مما واإلمكانيات الظروف

  الكرامة يف سواسية الناس ) أن على منه (18) املادة يف الدستور أكد إذ

 ال العامة، والواجبات احلقوق يف القانون لدى املواطنون ويتساوى اإلنسانية،

 .( العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو اجلنس بسبب ذلك يف بينهم متييز
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 سلطاتها على الدولة وظائف توزيع ويعنى :السلطات بني الفصل مبدأ 3.

 سلطة هناك فيكون عملها، ممارسة مهام فيها سلطة كل تتوىل حبيث

 فيه التوزيع هذا أن باعتبار للقضاء، وسلطة للتنفيذ وسلطة للتشريع

 .واالستبداد التعدي مبنع واحلريات للحقوق كبرية ضمانه

 

 السلطة القضائية  السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية 
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 نظام يقوم ” بقوله منه (32) املادة يف ذلك على البحريين الدستور وأكد

 مع والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات فصل أساس على احلكم

 التنازل الثالث السلطات من ألي جيوز وال الدستور، هذا ألحكام وفقًا تعاونهم

  .“....... الدستور هذا يف عليها املنصوص اختصاصاتها بعض أو كل عن لغريها

 على احملافظة يف واألساسية األوىل الضمانة الربملان ويعترب :الوطين اجمللس4.

 صادر بقانون إال حتديها أو تنظيمها جيوز ال إذ العامة، واحلريات احلقوق

  بقرارات العامة واحلريات احلقوق تنظيم جيوز ال املخالفة مبفهوم أي منه،

 .التنفيذية السلطة من صادرة إدارية
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 واحلريات احلقوق تنظيم يكون ال ” أن على الدستور من (31)املادة نصت إذا

 ، عليه بناء أو ، بقانون إال حتديدها أو الدستور هذا يف عليها املنصوص العامة

 . ” احلرية أو احلق جوهر من التحديد أو التنظيم ينال أن جيوز وال

 

 كل أقره إذا إال قانون يصدر ال ” أن على الدستور من (70 ) املادة نصت كما

 عليه وصدق األحوال حبسب الوطين اجمللس أو والنواب الشورى جملس من

  .” امللك
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 متارس مستقلة قضائية سلطة وجود ويعنى :القضائية الرقابة تنظيم5.

 بتقرير وذلك ، احلاكمة السلطات أنشطة مجيع على فعالة رقابة

  القوانني دستورية على الرقابة وتقرير ، اإلدارة أعمال على الرقابة

 املواطنني جلميع التقاضي حق بكفالة كله ذلك يتوج أن وجيب واللوائح،

. 

 

 

 

 كفالة حق التقاضي 
الرقابة على دستورية 

 القوانني واللوائح 
الرقابة على أعمال 

 اإلدارة 

الدائرة 

 اإلدارية 
احملكمة 

 الدستورية 
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 باعتبار العامة واحلريات احلقوق محاية يف هامة ضمانة امللك يعترب :امللك 6.

 ورمز والوطن، للدين األمني واحلامى هلا، األمسى واملمثل الدولة رأس

 . الوطنية الوحدة

 وسيادة احلكم شرعية امللك حيمي ” أن على (ب/33) املادة يف الدستور أكد إذا

 .” وحرياتهم واهليئات األفراد حقوق ويرعى ، والقانون الدستور
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فتح باب املناقشة 

 واحلوار 

شكرًا حلسن استماعكم  


