
5
ملحق العدد: 3050 - الخميس 3 مايو 2012

تعديات د�ستور مملكة البحرين

ال�سادرة �سنة 2012 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

الآتي ن�شها، وقد  الد�شتورية  التعديالت  النواب على  ال�شورى ومجل�س  وافق كل من مجل�س 

�شدقنا عليها واأ�شدرناها:

المادة الأولى

ي�شتبدل بن�شو�س المواد )42 البند ج( و)52( و)53( و)57 البند اأ( و)59( و)65( و)67 

اأ(  البنود ب، ج، د( و)68( و)83( و)85( و)86( و)88( و)91 الفقرة الأولى( و)92 البند 

الن�شو�س  الد�شتور  من  اأ(  البند  و)120  و)115(  ج(  ب،  البندين  و)109  و)103(  و)102( 

الآتية:

مادة )42( البند)ج(:

ج - للملك اأن يحل مجل�س النواب بمر�شوم تبين فيه اأ�شباب الحل، وذلك بعد اأخذ راأي رئي�شي 

الأ�شباب  لذات  المجل�س  حل  يجوز  ول  الد�شتورية،  المحكمة  ورئي�س  والنواب  ال�شورى  مجل�شي 

مرة اأخرى.

مادة )52(:

يتاألف مجل�س ال�شورى من اأربعين ع�شوًا يعينون باأمر ملكي، وذلك وفقًا لالإجراءات وال�شوابط 

والطريقة التي تحدد باأمر ملكي.

مادة )53(:

الجن�شية  اكت�شب  واأن يم�شي على من  اأن يكون بحرينيًا،  ال�شورى  ي�شترط في ع�شو مجل�س 

يحمل  من  با�شتثناء  اأخــرى،  دولة  لجن�شية  حامل  وغير  الأقــل،  على  �شنوات  ع�شر  البحرينية 

تكون جن�شيته  اأن  ب�شرط  العربية  الخليج  لدول  التعاون  الأع�شاء بمجل�س  الدول  اإحدى  جن�شية 

مدرجا  ا�شمه  يكون  واأن  وال�شيا�شية،  المدنية  حقوقه  بكافة  ومتمتعًا  اأ�شلية،  ب�شفة  البحرينية 

اأحد جداول النتخاب، واأل تقل �شنه يوم التعيين عن خم�س وثالثين �شنة ميالدية كاملة،  في 

واأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة اأو الذين اأدوا خدمات جليلة للوطن.

مادة )57( البند )اأ(:

ي�شترط في ع�شو مجل�س النواب:

على  �شنوات  ع�شر  البحرينية  الجن�شية  اكت�شب  من  على  يم�شي  واأن  بحرينيًا،  يكون  اأن    - اأ 

الأع�شاء  الدول  اإحدى  جن�شية  يحمل  من  با�شتثناء  اأخــرى،  دولة  لجن�شية  حامل  وغير  الأقــل، 
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اأ�شلية،  ب�شفة  البحرينية  جن�شيته  تكون  اأن  ب�شرط  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  بمجل�س 

ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية وال�شيا�شية، واأن يكون ا�شمه مدرجًا في اأحد جداول النتخاب.

مادة )59(:

اإذا خال محل اأحد اأع�شاء مجل�س النواب قبل نهاية مدته، لأي �شبب من الأ�شباب، ينتخب بدله 

مدة  لنهاية  الجديد  الع�شو  مدة  وتكون  الخلو،  هذا  المجل�س  اإعالن  تاريخ  من  �شهرين  خالل 

�شلفه. 

الف�شل  خالل  المجل�س  لع�شوية  التر�شح  له  يجوز  فال  الع�شو  ا�شتقالة  ب�شبب  الخلو  كان  واإذا 

الت�شريعي الذي قدم فيه ا�شتقالته.

فال  للمجل�س  الت�شريعي  الف�شل  انتهاء  على  ال�شابقة  ال�شتة  الأ�شهر  خالل  في  الخلو  وقع  واإذا 

يجرى انتخاب ع�شو بديل.

مادة )65(: 

يجوز بناًء على طلب موقع من خم�شة اأع�شاء من مجل�س النواب على الأقل اأن يوجه اإلى اأي 

من الوزراء ا�شتجوابات عن الأمور الداخلة في اخت�شا�شاته. 

لمجل�س  الداخلية  الالئحة  تحددها  التي  والأو�ــشــاع  لل�شروط  وفقًا  ال�شتجواب  اإجــراء  ويتم 

النواب.

اللجنة  في  مناق�شته  اأع�شائه  اأغلبية  يقرر  مالم  المجل�س  في  ال�شتجواب  مناق�شة  وتجرى 

اأيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه  المخت�شة، وذلك بعد ثمانية 

المناق�شة.

ويجوز اأن يوؤدي ال�شتجواب اإلى طرح مو�شوع الثقة بالوزير على مجل�س النواب وفقًا لأحكام 

المادة )66( من هذا الد�شتور.

مادة )67( البنود ) ب ، ج ، د (:

ب - اإذا تقدم ع�شرة اأع�شاء على الأقل من مجل�س النواب بطلب م�شبب بعدم اإمكان التعاون 

مع رئي�س مجل�س الوزراء، ووافق اأغلبية اأع�شاء المجل�س على ذلك، اأحيل الطلب اإلى مكتب 

المجل�س لبحثه واإحالته اإلى المجل�س خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعين من تاريخ تقديمه. 

ج -  ل يجوز لمجل�س النواب اأن ي�شدر قراره في مو�شوع عدم اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س 

الوزراء قبل �شبعة اأيام من تاريخ اإحالته اإليه من مكتب المجل�س.

د  - اإذا اأقر مجل�س النواب باأغلبية ثلثي اأع�شائه عدم اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء، 

رفع الأمر اإلى الملك للبت فيه، باإعفاء رئي�س مجل�س الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، اأو بحل 

مجل�س النواب.
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مادة )68(:

 اأ   -  لمجل�س النواب اإبداء رغبات مكتوبة للحكومة في الم�شائل العامة، وعلى الحكومة اأن ترد 

على المجل�س كتابة خالل �شتة اأ�شهر، واإن تعذر الأخذ بها وجب اأن تبين الأ�شباب.

ب -  يجوز بناًء على طلب موقع من خم�شة اأع�شاء على الأقل من مجل�س النواب، طرح مو�شوع 

عام للمناق�شة ل�شتي�شاح �شيا�شة الحكومة في �شاأنه، وتبادل الراأي ب�شدده، وفقًا لل�شوابط 

التي تحددها الالئحة الداخلية للمجل�س. 

ويدرج مكتب المجل�س طلب المناق�شة العامة في جدول اأعمال اأول جل�شة تالية لتقديمه، ليبت 

فيه المجل�س دون مناق�شة.

مادة )83(:

مجل�س  رئي�س  يحيله  ال�شورى  مجل�س  من  ورد  كما  القانون  م�شروع  النواب  مجل�س  قبل  اإذا 

النواب خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعين اإلى رئي�س مجل�س الوزراء لرفعه اإلى الملك.

مادة )85(:

اإذا اختلف المجل�شان حول م�شروع اأي قانون مرتين، يجتمع المجل�س الوطني برئا�شة رئي�س 

مجل�س النواب لبحث المواد المختلف عليها، وي�شترط لقبول الم�شروع اأن ي�شدر قرار المجل�س 

مرة  يقدم  ل  ال�شورة،  بهذه  الم�شروع  ُيرف�س  وعندما  الحا�شرين،  الأع�شاء  باأغلبية  الوطني 

ثانية اإلى المجل�س الوطني في الدورة ذاتها.

مادة )86(:

في جميع الحالت التي تتم فيها الموافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س مجل�س النواب 

باإحالته خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعين اإلى رئي�س مجل�س الوزراء لرفعه اإلى الملك.

مادة )88(:

اإحدى  اأو  ال�شورى  مجل�س  اأو  النواب  مجل�س  اأمام  بيان  اإلقاء  الــوزراء  مجل�س  لرئي�س  يجوز 

ويناق�س  ذلك،  في  الــوزراء  اأحد  يفو�س  اأن  وله  اخت�شا�شه،  في  داخل  مو�شوع  عن  لجانهما 

المجل�س اأو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�شاأنه.

مادة )91( الفقرة الأولى:

اأ�شئلة مكتوبة ل�شتي�شاح الأمور  اإلى الوزراء  اأن يوجه  اأع�شاء مجل�س النواب  لكل ع�شو من 

اأ�شاف  فاإن  الإجابة،  على  واحدة  مرة  التعقيب  حق  وحده  ولل�شائل  اخت�شا�شهم،  في  الداخلة 

الوزير جديدًا تجدد حق الع�شو في التعقيب.
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مادة )92( البند )اأ(:

 اأ - لخم�شة ع�شر ع�شوًا من مجل�س ال�شورى اأو مجل�س النواب حق طلب اقتراح تعديل الد�شتور، 

اللجنة المخت�شة  اإلى  القوانين، ويحال كل اقتراح  اأع�شاء المجل�شين حق اقتراح  ولأي من 

م فيه القتراح لإبداء الراأي، فاإذا راأى المجل�س قبول القتراح اأحاله  في المجل�س الذي قِدّ

اإلى  وتقديمه  قانون،  م�شروع  اأو  للد�شتور  تعديل  م�شروع  �شيغة  في  لو�شعه  الحكومة  اإلــى 

مجل�س النواب خالل �شتة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ اإحالته اإليها.

مادة )102(:

رئي�س  يتولى ذلك  الوطني، وعند غيابه  المجل�س  اجتماع  رئا�شة  النواب  رئي�س مجل�س  يتولى 

مجل�س ال�شورى، ثم النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب، ثم النائب الأول لرئي�س مجل�س ال�شورى.

مادة )103(:

في غير الحالت التي يتطلب فيها الد�شتور اأغلبية خا�شة، ل تعتبر جل�شات المجل�س الوطنـي 

قانونيـة اإل بح�شـور اأغلبيـة اأع�شـاء كـل مـن المجل�شيـن على حدة، واإذا لم يكتمل ن�شاب انعقاد 

الحا�شرين من  يقل عدد  األ  المجل�س �شحيحا، على  اعتبر اجتماع  المجل�س مرتين متتاليتين 

ت�شاوي  وعند  الحا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  القرارات  وت�شدر  اأع�شائه.  ربع  عن  مجل�س  كل 

الأ�شوات يرجح الجانب الذي منه الرئي�س.

مادة )109( البندان )ب، ج(:

وم�شروفاتها،  الدولة  لإيرادات  ال�شاملة  ال�شنوية  الميزانية  قانون  م�شروع  الحكومة  تعد   - ب 

وبعد  الأقل.  على  ب�شهرين  المالية  ال�شنة  انتهاء  قبل  والنواب  ال�شورى  مجل�شي  اإلى  وتقدمه 

في  المجل�شين  من  لكل  المالية  بال�شئون  المخت�شتان  اللجنتان  تجتمع  الم�شروع  تقديم 

تقريرًا  المناق�شات  انتهاء  بعد  لجنة  كل  وتقدم  الحكومة،  مع  لمناق�شته  م�شترك  اجتماع 

لمناق�شته  النواب  القانون على مجل�س  ويعر�س م�شروع  تتبعه،  الذي  المجل�س  اإلى  منف�شاًل 

اأي تعديل على  اإدخال  الد�شتور، ويجوز  اأحكام  للنظر فيه وفق  ال�شورى  اإلى مجل�س  واإحالته 

م�شروع قانون الميزانية بالتفاق مع الحكومة.

اإعداد  ويجوز  فيها،  الــوارد  التبويب  اأ�شا�س  على  الميزانية  قانون  م�شروع  مناق�شة  تكون    - ج 

اإيراد من الإيرادات العامة  اأي  الميزانية ل�شنتين ماليتين على الأكثر، ول يجوز تخ�شي�س 

لوجه معين من وجوه ال�شرف اإل بقانون.

مادة )115(:

عن  بيانًا  ال�شنوية،  الميزانية  م�شروع  برفقة  والنواب،  ال�شورى  مجل�شي  اإلى  الحكومة  تقدم 

الميزانية  اعتمادات  لتنفيـذ  المتخـذة  التدابيـر  وعـن  للـدولـة،  والقت�شـاديـة  المـاليـة  الحـالـة 

المعمول بها، وما لذلك كله من اآثار على م�شروع الميزانية الجديدة.
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مادة )120( البند )اأ(:

باأغلبية  التعديل  الموافقة على  تتم  اأن  الد�شتور  اأحكام هذا  اأي حكم من  لتعديل  ي�شترط  اأ  -   

ق الملك  ثلثي الأع�شاء الذين يتاألف منهم كل من مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب، واأن ي�شِدّ

على التعديل، وذلك ا�شتثناء من حكم المادة )35 بنود ب، ج، د( من هذا الد�شتور. فاإذا 

يجتمع  تعديله،  المقترح  الن�س  على  اأو  التعديل  مبداأ  على  المجل�شين  من  اأي  يوافق  لم 

م�شروع  لإقــرار  وي�شترط  التعديل،  م�شروع  لبحث  اأع�شائه  ثلثي  بح�شور  الوطني  المجل�س 

التعديل موافقة ثلثي اأع�شاء المجل�س.

المادة الثانية

ت�شاف فقرة جديدة اإلى المادة )46( من الد�شتور، ن�شها الآتي:

مادة )46( فقرة جديدة:

ويقدم رئي�س مجل�س الوزراء برنامج الحكومة خالل ثالثين يومًا من اأداء اليمين الد�شتورية 

البرنامج  واإذا لم يقر المجل�س هذا  اإذا كان غائبًا.  له  اأول اجتماع  اأو في  النواب،  اإلى مجل�س 

اإلى المجل�س بعد اإجراء ما  خالل ثالثين يومًا باأغلبية اأع�شائه تقوم الحكومة باإعادة تقديمه 

اأ�شر مجل�س  فاإذا  له،  المجل�س  تاريخ رف�س  يومًا من  واحد وع�شرين  تعديالت خالل  تراه من 

باأغلبية  يومًا  وع�شرين  واحد  تتجاوز  ل  فترة  خالل  الثانية  للمرة  البرنامج  رف�س  على  النواب 

ثلثي اأع�شائه قبل الملك ا�شتقالة الوزارة. واإذا لم يقر المجل�س برنامج الوزارة الجديدة بذات 

الإجراءات والمدد ال�شابقة، كان للملك اأن يحل المجل�س اأو يقبل ا�شتقالة الوزارة ويعين وزارة 

المدد  رف�شه خالل  اأو  الحكومة  برنامج  بقبول  قرارًا  ي�شدر  اأن  المجل�س  على  ويجب  جديدة، 

المن�شو�س عليها، فاإذا م�شت اإحدى هذه المدد دون �شدور قرار من المجل�س عَدّ ذلك قبوًل 

للبرنامج.

المادة الثالثة

تن�شر هذه التعديالت الد�شتورية في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بها من تاريخ ن�شرها.

                ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريخ : 

الموافق:


