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تقدمي

:

ي�سر الأ مانة العامة للمجل�س الأ على للمر�أة و برنامج الأ مم املتحدة الإمنائي يف البحرين � إ�صدار
هذا الدليل بق�صد التوعية والتعريف باملفاهيم وامل�صطلحات الد�ستورية والقانونية ،وبيان
دور و مهام اع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية عند اعداد مقرتحات الت�شريعات و مناق�شة م�شروعات
القوانني و دورهم الرقابي �سواء كاع�ضاء يف جمل�س النواب او اع�ضاء يف جمل�س ال�شورى،
بالإ�ضافة � إىل بيان دور الأ مانة العامة ملجل�سي ال�شورى والنواب يف دعم العمل الربملاين
للربملانيات والربملانيني.
تتقدم الأ مانة العامة للمجل�س الأ على للمر�أة بال�شكر اجلزيل للأ �ستاذة دالل الزايد ع�ضو جمل�س
ال�شورى معدة هذا الدليل.
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مقدمة
ال�سلطة الت�شريعية يف مملكة البحرين احدي �سلطات الدولة الثالث بجانب ال�سلطة التنفيذية
والق�ضائية ،وهي م�ؤ�س�سة د�ستورية متار�س وظيفتها الت�شريعية والرقابية يف حدود �صالحياتها
املعي (جمل�س
الد�ستورية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور من خالل �أع�ضائها �سواء من املجل�س نّ
ال�شورى) واملجل�س املنتخب انتخاب ًا حر ًا مبا�شر ًا (جمل�س النواب) يجمعهما مع ًا هدف ًا واحد
من خالل مبا�شرة العمل الربملاين هو التعبري عن � إرادة ال�شعب وحماية م�صاحله العامة
وامل�صالح العليا للدولة.
� إن قوة الربملان تكمن يف مهارات وقدرات �أع�ضائه يف مبا�شرة �صالحياتهم الد�ستورية والكيفية
التي يدير بها �شئونه مهما كانت التحديات التي تواجههم ،لذلك ف�إن مهارة وجودة ا�ستخدام
ال�صالحيات الد�ستورية تعك�س دوره يف الت�أثري على ال�سيا�سة العامة للدولة و� إحداث التغيري
االيجابي يف املنظومة الت�شريعية للدولة يف ظل احرتام مبد أ� الف�صل والتعاون بني ال�سلطات،
وتعك�س �أي�ض ًا مدى قوة وقدرات �أع�ضاء الربملان �أمام الر�أي العام يف ظل ما حققه من � إجنازات
لرعاية م�صاحله العامة وتلبية احتياجاته و�أولوياته والتعبري عن مطالبه يف كافة املجاالت.
� إن قوة �أداء الربملان تقا�س ب�أثر منجزاته ومدى تلبيتها حلاجات الوطن واملواطنني وتطلعاتهم،
وت�ؤدي كذلك � إىل نيل ثقة املواطن ور�ضائه عن م�ستوى �أدائه وهذا �أي�ض ًا يح�سب كعامل م�شجّ ع
للمواطنني للرغبة يف اال�ستمرار وامل�شاركة يف ال�شئون العامة للبالد من خالل مبا�شرة حقوقهم
ال�سيا�سية ودعمهم للحياة النيابية.
لذلك ف� إن � إعداد هذا الدليل جاء مبثابة دليل � إر�شادي ي�ستهدف تلبية هذه الغاية كجانب توعوي
وعملي لبناء وتعزيز قدرات الربملانيات و الربملانيني ودعمهم و� إك�سابهم ملهارات �أ�صول العمل
الربملاين ،كو�سيلة لتجويد ممار�ستهم له وتوظيف �صالحياتهم الد�ستورية التوظيف الأ ف�ضل،
من خالل ت�سليط ال�ضوء على ال�ضوابط والإجراءات الالزم مراعاتها عند مبا�شرة مهامهم
الت�شريعية والرقابية على �ضوء ما �أفرزته املمار�سة العملية من ناحية الأ داء دون الدخول يف
تف�صيالت و�شرح تقرير هذه ال�صالحيات الد�ستورية والقواعد الإجرائية املنظمة لها.
ون�شري هنا � إىل �أن هذا الدليل يف اجلزء الأ ول منه خ�ص�ص للقوا�سم امل�شرتكة لالخت�صا�صات
وال�صالحيات التي يت�ساوى يف حق مبا�شرتها �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب ،و�سوف يكون


هناك جزء ثان للآ ليات وال�صالحيات التي يخت�ص بها فقط �أع�ضاء جمل�س النواب ومنها
االقرتاح برغبة  ،ت�شكيل جلان التحقيق و اال�ستجواب.
ويق�سم الدليل � إىل �أربع مباحث رئي�سية:
املبحث الأ ول :املفاهيم وامل�صطلحات الد�ستورية والقانونية.
املبحث الثاين :الدور الت�شريعي لل�سلطة الت�شريعية.
املبحث الثالث :الدور الرقابي لل�سلطة الت�شريعية.
املبحث الرابع :دور الأ مانة العامة يف دعم العمل الربملاين للربملانيات والربملانيني.
يت�ضمن الدليل يف املبحث الأ ول تعريف و�شرح بع�ض املفاهيم وامل�صطلحات الد�ستورية
والقانونية ال�شائع ا�ستخدامها يف م�شاريع القوانني التي تعر�ض على الربملان والتي مل يتم
و�ضعها من �ضمن التعريفات الواردة يف املرجع الت�شريعي لأ ع�ضاء املجل�سني  ،ومت � إدراج هذه
املفاهيم وامل�صطلحات كما وردت يف الت�شريعات الوطنية وكذلك التي اتفق عليها فقهاء و�شرّاح
القانون ،بحيث ت�سهم يف م�ساعدة امل�شرّع على معرفة و� إدراك مفردات الكلمات والن�صو�ص
عند مناق�شة م�شاريع القوانني وما يرتتّب عليها من �أثر قانوين وقد مت � إدراجها ح�سب الرتتيب
الأ بجدي.
�سنتناول يف املبحث الثاين الدور الت�شريعي لل�سلطة الت�شريعية يف ظل ما ميلكه �أع�ضاء جمل�سي
ال�شورى والنواب من �صالحيات د�ستورية ،واملتمثل يف مطلبني الأ ول م�شروع قانون والثاين
اقرتاح بقانون من حيث اخلطوات وال�ضوابط والإجراءات الواجب � إتباعها عند التقدّم
باقرتاح بقانون �أو عند اال�ستعداد ملناق�شة امل�شاريع بقوانني التي تعر�ض على املجل�س الت�شريعي
مبا يحقق �سالمة وجودة العملية الت�شريعية.
أ�مّا يف املبحث الثالث ف�سنتناول الدور الرقابي لل�سلطة الت�شريعية وذلك با�ستعرا�ض �آلية(حق
ال�س�ؤال)من خالل كيفية ا�ستخدام هذه الآلية و�ضوابطها من الناحية الإجرائية واملو�ضوعية
� إذ �أنه من املهم بجانب � إملام امل�شرّع ب�صالحياته �أن يالزمه ح�سن ا�ستخدام ال�صالحيات
الرقابية املقررة له مبوجب الد�ستور للرقابة على �أعمال ال�سلطة التنفيذية على نحوها
ال�صحيح امل�ؤثر.
ويف املبحث الرابع �سنبحث دور الأ مانة العامة يف معاونة ودعم عمل ال�سلطة الت�شريعية من
خالل تهيئة البيئة امل�ساندة للربملانيات والربملانيني لتلبية متطلباتهم وحاجاتهم ملبا�شرة
العمل الت�شريعي وبهدف التطوير امل�ؤ�س�سي لهم.
ورغم اجلهود املميزة التي بذلها �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يف �سبيل ذلك � إال �أن حداثة العمل


الربملاين جتعل االفتقار و� إغفال بع�ض الأ مور من امل�سائل الواردة مما ي�ضحى معه �ضرورة
العمل على رفع م�ستوى الأ داء والكفاءة والقدرات والتطوير وتهيئتهم للم�شاركة بفاعلية مبا
يعزز من دورهم يف الت�شريع والرقابة.
ويبقي دائما ً عمل �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية �أمانة وم�سئولية كربى �أمام اهلل والوطن
وال�شعب.



املبحث الأ ول
املفاهيم وامل�صطلحات الد�ستورية و القانونية
اال�ستيالء :هو و�ضع اليد على منقول مباح بنية متلكه .
الأ �سرة احلا�ضنة :الأ �سرة التي تتوىل رعاية طفل حرم من �أ�سرته الطبيعية �أو ح�ضانة من
يحق له ح�ضانته من �أقاربه وذلك نيابة عن الدولة.
الأ �شياء القيمية:ما تتفاوت �آحادها يف ال�صفات �أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا� ،أو يندر
وجود �آحادها يف التداول.
الأ �شياء املثلية :هي ما متاثلت �آحادها �أو تقاربت بحيث ميكن �أن يقوم بع�ضها مقام بع�ض
عند الوفاء عرف ًا بال فرق يعتد به ،وتقدر يف التعامل بالعد �أو الكيل �أو الوزن �أو القيا�س.
الإ لغاء ال�صريح :يكون الإلغاء �صريحا متى وجد الن�ص ،و �صراحته تقت�ضي الإ�شارة � إىل
انتهاء العمل بالقانون ال�سابق وانتفاء � إلزاميته ،عن طريق ا�ستعمال �ألفاظ و عبارات وا�ضحة
مبا ال يدع جماال لل�شك �أو الت�أويل ،بحيث تكون حلظة انق�ضاء الن�ص ال�سابق هي ذاتها حلظة
نفاذ الن�ص اجلديد � إذا ا�ستبدله امل�شرع ب�آخر.
الإ لغاء ال�ضمني :يكون الإلغاء �ضمني يف حالة تعار�ض قانون جديد مع قانون قدمي� ،أو
يف حالة �صدور ت�شريع جديد يعيد تنظيم م�س�ألة توىل تنظيمها ت�شريع �سابق على نحو مغاير
حيث ي�ستنتج من هذا التعار�ض �ضرورة تطبيق الن�صو�ص الالحقة على ح�ساب الن�صو�ص
ال�سابقة.
الأ مر اجلنائي :عقوبة توقع على املتهم ب�أمر ي�صدره قا�ضي املحكمة ال�صغرى بناء على
طلب من النيابة العامة بنا ًء على حما�ضر جمع اال�ستدالالت �أو �أدلة الإثبات الأ خرى بغري
� إجراء حتقيق �أو �سماع مرافعة .وتكون يف املخالفات ويف اجلنح التي ال يوجب القانون احلكم
فيها بعقوبة احلب�س �أو بغرامة يزيد حدها الأ دنى على مائة دينار.
انق�ضاء الدعوى اجلنائية :تنق�ضي الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم �أو ب�صدور حكم بات
فيها �أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه �أو بالعفو ال�شامل �أو � إلغاء القانون الذي يعاقب على
الفعل �أو مب�ضي املدة.
الأ هلية :وتثبت لكل �شخ�ص �أهل للتعاقد الكت�ساب احلقوق وحتمل االلتزامات ومبا�شرة
الت�صرفات القانونية  ،ما مل يقرر القانون عدم �أهليته �أو ينق�ص منها.
�أهلية الوجوب� :صالحية ال�شخ�ص الكت�ساب احلقوق وحتمل االلتزامات بل � إن اجلنني مينح


�أهلية وجوب ذات نطاق حمدد ترتتب له مبقت�ضاها بع�ض احلقوق التي يقررها القانون.
�أهلية الأ داء� :صالحية ال�شخ�ص ملبا�شرة الت�صرفات القانونية بنف�سه والتعبري عن � إرادته
تعبري ًا يرتب القانون عليه �آثار ًا قانونية وهذه ال�صالحية ال تثبت جلميع الأ �شخا�ص � ,إذ يجب
�أن يكون ال�شخ�ص قادرا على التمييز و التعبري عن � إرادته لكي تكون له �أهلية الأ داء.
الإ كراه البدين (اجلرب بال�سجن) :الأ مر ال�صادر عن اجلهة الق�ضائية املكلّفة بتنفيذ
الأ حكام اجلزائية ملدير ال�سجن ب� إيداع �شخ�ص حمكوم عليه بعقوبة مالية امتنع عن �أدائها،
وذلك ملدة حتت�سب بح�سب مقدار العقوبة.
تفريد العقوبة :يق�صد به حتديد القا�ضي العقوبة تبعا لظروف اجلاين الواقعية �سواء
منها ما يت�صل بظروف ومالب�سات ارتكاب اجلرمية�،أو ما يت�صل منها ب�شخ�ص اجلاين ومدى
خطورته الإجرامية.
التدلي�س :هو � إيهام ال�شخ�ص بغري احلقيقة بااللتجاء � إىل الكذب يف الإدالء باملعلومات
املتعلقة بوقائع التعاقد ومالب�ساته� ،أو ال�سكوت عمد ًا عن واقعة �أو مالب�سة و احليلة واخلداع
حلمله على التعاقد.
التعاقد بالإ ذعان� :أن يجيء القبول من �أحد �أطراف العقد � إذعانا لإرادة الطرف الآخر،
ب�أن يرت�ضي الت�سليم مب�شروع عقد و�ضعه الطرف الآخر م�سبق ًا وال يقبل مناق�شة يف �شروطه.
التفريد الت�شريعي :هو ذلك التفريد الذي يتواله امل�شرع نف�سه عند حتديد وتقدير عقوبات
متنوعة للجرمية �آخذا يف اعتباره ج�سامتها وظروف فاعلها �أو امل�سئول عنها  ،ومن مظاهر هذا
التفريد �أن يحدد للجرمية عقوبة ذات حد �أدنى وحد �أق�صى ،وكذلك تقدير الظروف امل�شددة
�سواء كانت مادية مثل ا�ستخدام املادة ال�سامة يف القتل� ،أو �شخ�صية مثل �سبق الإ�صرار يف
جرمية القتل ،كذلك من مظاهر التفريد الت�شريعي تبني امل�شرع لنظام الأ عذار القانونية
املخففة للعقاب ،وتقرير معاملة خا�صة للأ حداث اجلانحني.
التقا�ضي على درجتني :ويعني ذلك �أن الأ حكام والقرارات ال�صادرة عن حماكم الدرجة
الأ وىل يتم ا�ستئنافها � إىل حماكم الدرجة الثانية (اال�ستئناف) لردها �أو � إعادة النظر فيها،
هذا بالإ�ضافة � إىل � إمكانية الطعن ب�أحكام وقرارات جميع هذه املحاكم �أمام حمكمة التمييز،
والتي ال تعترب درجة من درجات التقا�ضي بكونها حمكمة قانون ولي�ست حمكمة مو�ضوع  .
التفريد الق�ضائي :بعد �أن يحدد امل�شرع عقوبة اجلرمية بحدين �أق�صى و�أدنى يرتك
القا�ضي � إعمال �سلطته يف تقدير العقوبة بني هذين احلدين �آخذا يف االعتبار الظروف



اخلا�صة بارتكاب اجلرمية من حيث ج�سامتها وخطورة اجلاين ،ومن �صور هذا التفريد �أن
يرتك امل�شرع للقا�ضي اخليار بني عقوبتني كاحلب�س �أو الغرامة ،واحلكم بالعقوبة الأ �صلية مع
النفاذ �أو � إيقاف التنفيذ � إذا توافرت �شروطه.
التلب�س باجلرمية :تكون اجلرمية متلب�سا بها حال ارتكابها �أو بعد ارتكابها بربهة ي�سرية.
وتعترب اجلرمية متلب�سا بها � إذا تبع املجني عليه مرتكبها� ،أو تبعته العامة مع ال�صياح اثر
وقوعها� ،أو � إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال �آالت �أو �أ�سلحة �أو متاع �أو �أ�شياء
ي�ستدل منها على �أنه فاعل �أو �شريك فيها� ،أو � إذا وجدت به يف هذا الوقت �آثار �أو عالمات
تفيد ذلك.
التوقيع الإ لكرتوين :معلومات يف �شكل � إلكرتوين تكون موجودة يف �سجل � إلكرتوين �أو مثبته
�أو مقرتنة به منطقياً ,وميكن للموقع ا�ستعمالها لإثبات هويته.
اجلرمية العمدية � :إذا اقرتفها الفاعل عاملا بحقيقتها الواقعية وبعنا�صرها القانونية.
وتعترب اجلرمية عمدية كذلك � إذا توقع الفاعل نتيجة � إجرامية لفعله ف�أقدم عليه قابال
املخاطرة بحدوثها .
اجلرمية غري عمدية � :إذا وقعت النتيجة الإجرامية ب�سبب خط أ� الفاعل .ويعترب اخلط أ�
متوافرا �سواء توقع الفاعل نتيجة فعله �أو امتناعه وح�سب �أن يف الإمكان اجتنابها �أو مل يتوقعها
وكان ذلك يف ا�ستطاعته� ،أو من واجبه .
احلب�س االحتياطي :هو �سلب حرية املتهم مدة من الزمن حتددها مقت�ضيات التحقيق
وم�صلحته وفق �ضوابط قررها القانون .
احلجز التحفظي على �أموال املدين :هو و�ضع مال حتت يد الق�ضاء ملنع �صاحبه من
�أن يقوم ب�أي عمل قانوين �أو مادي من �ش�أنه � إخراج هذا املال �أو ثماره من �ضمان الدائن
احلاجز.
حجز ما للمدين لدى الغري  :هو احلجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون ملدينه من حقوق
يف ذمة الغري �أو حيازته �سواء كانت منقوالت �أو ديون وذلك بق�صد منع الغري من الوفاء للمدين
�أو ت�سليمه ما يف حيازته وذلك القت�ضاء حق احلاجز من املال املحجوز �أو من ثمنه بعد بيعه .
احل�ضانة الأ �سرية :ت�سليم طفل �أو �أكرث من الأ طفال جمهويل الأ ب �أو الأ بوين �أو الأ يتام
�أو ممن تت�شابه ظروفهم مع ه�ؤالء ويحتاجون ملن يرعاهم � إىل �أ�سرة بحرينية م�سلمة بهدف
� إيوائهم وتوفري الرعاية االجتماعية وال�صحية لهم وحتمل م�س�ؤولية تـن�شئتهم.



احليازة :هي �سيطرة �شخ�ص بنف�سه �أو بوا�سطة غريه على �شيء مادي ،ظاهر ًا عليه مبظهر
املالك �أو �صاحب حق عيني �آخر ،ب�أن يبا�شر عليه الأ عمال التي يبا�شرها عادة �صاحب احلق.
ال�سندات الر�سمية :هي ال�سندات التي ينظمها املوظفون العموميون املخولون قانونا
بتنظيمها ،ويُحكم ويُعمل بها دون �أن يُكلف مربزها � إثبات ما ن�ص عليه ،وذلك ما مل يثبت
تزويرها .وهي �أي�ضا ال�سندات التي ينظمها �أ�صحابها ،وي�صدقها املوظفون العموميون
املخولون قانونيا بت�صديقها.
ال�سند العريف (العادي) :هو وثيقة ت�شتمل على توقيع من �صدرت عنه� ،أو خامته� ،أو ب�صمة
� إ�صبعه ،ولي�ست لها �صفة ال�سند الر�سمي.
ال�سيادة :ت�شمل ال�سيادة على �سلطة الدولة املطلقة يف الداخل و ا�ستقاللها يف اخلارج ،و
متتلك الدولة �سلطة الهيمنة فوق � إقليمها و �أفرادها و �أنها م�ستقلة من �أي �سيطرة خارجية و
ال�سيادة �أعلى درجات ال�سلطة.
�شخ�صية العقوبة :من �أهم املبادئ التي يرتكز عليها القانون اجلنائي احلديث املبد أ� الذي
يقرر �أن امل�س�ؤولية اجلنائية هي م�س�ؤولية �شخ�صية� ،أي �أن العقوبة �شخ�صية مبعنى �أنه ال يجوز
�أن تنفذ العقوبة على �شخ�ص عن جرمية ارتكبها غريه و�أدين فيها  ،فهي ال تنفذ � إال على نف�س
من �أنزلها الق�ضاء عليه وال ت�صيب غريه مهما كانت ال�صلة التي تربطه به.
�شرعية العقوبة :يق�صد بقانونية �أو �شرعية العقوبة �أنها ال توقع � إال بعد الن�ص عليها
يف القانون �ش�أنها �ش�أن اجلرمية ،فامل�شرع وحده هو الذي ميلك بيان الأ فعال املعاقب عليها
وحتديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ،وبهذه الن�صو�ص القانونية يتحدد �سلطان القا�ضي
فهو ال ي�ستطيع �أن يقرر عقوبة لفعل مل يرد ن�ص بالعقاب عليه ،وال �أن يوقع عقوبة غري ما ن�ص
عليه ،ويف احلدود املبينة قانونا.
ال�شخ�ص االعتباري :جمموعة من الأ �شخا�ص والأ موال يتوفر لها كيان ذاتي م�ستقل
ت�ستهدف حتقيق غر�ض معني وتتمتع بال�شخ�صية القانونية يف حدود هذا الغر�ض.
ال�شروع يف اجلرمية :هو �أن ي�أتي الفاعل بق�صد ارتكابها عمال من �ش�أنه �أن ي�ؤدي مبا�شرة
� إىل اقرتافها وذلك � إذا مل تتم  ،وال يعد �شروعا جمرد العزم على ارتكاب اجلرمية �أو الأ عمال
التح�ضريية لها �أو حماولة ارتكابها.
�صغري غري مميز :كل من مل يكمل ال�سابعة من عمره.
�صغري مميز  :هي �سن ال�صغري من �سن التمييز � إىل بلوغه �سن الر�شد.



ال�صلح اجلنائي :هو الإجراء الذي مبقت�ضاه تتالقى � إرادة املجني عليه مع � إرادة املتهم
يف و�ضع حد الدعوى اجلنائية و يخ�ضع هذا الإجراء لتقييم اجلهة القانونية القائمة على
الأ خذ به  ,ف� إن قبلته ترتب عليه انق�ضاء الدعوى اجلنائية دون ت�أثري على حقوق امل�ضرور من
اجلرمية.
العقار  :كل �شيء م�ستقر بحيّزه ثابــت فيــه ال ميكن نقله منه دون تلف �أو تغيري يف هيئته.
عقارا ًبالتخ�صي�ص :املنقول الذي ي�ضعه �صاحبه يف عقار ميلكه ،ر�صدا على خدمة هذا
العقار �أو ا�ستغالله.
العقد :هو اتفاق يتم ب�إيجاب وقبول بق�صد � إحداث �أثر قانوين معني.
العقد الإ داري :هو العقد الذي تربمه ال�سلطة الإدارية مع �أحد املتعاقدين لت�سيري مرفق
عام �أو انتظامه.
العود :هو ارتكاب �شخ�ص جرمية بعد احلكم عليه نهائيا يف جرمية �أخرى وقد اعتربه امل�شرع
يف قانون العقوبات ظرف ًا م�شدد ًا عام ًا يت�سع نطاقه جلميع اجلرائم �أو �أغلبها.وهو � إما �أن يكون
عود ب�سيط � إذا �صدر �ضد املتهم حكم بات بعقوبة واحدة قبل �أن يرتكب جرميته الأ خرية ,و� إما
�أن يكون عود متكرر يف حالة تعدد العقوبات املحكوم بها.
غ�سل الأ موال :كل فعل عمدي يهدف ب�أية و�سيلة كانت � إىل � إخفاء �أو متويه للم�صدر غري
امل�شروع لأ موال ،منقولة �أو عقارية ،متح�صلة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرمية
يحدّدها القانون.
قا�ضي تنفيذ العقاب :القا�ضي الذي يجري تنفيذ العقوبات والتدابري االحرتازية حتت
� إ�شرافه ويندب من بني ق�ضاة املحكمة الكربى اجلنائية.
القانون اخلا�ص :هو جمموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بني الأ فراد بع�ضهم
بالبع�ض الآخر� ،أو بينهم وبني الدولة باعتبارها �شخ�صا عاديا كباقي الأ �شخا�ص ،ال باعتبارها
�صاحبة �سلطة و�سيادة.
ومن �أمثلة القانون اخلا�ص :القانون املدين ،القانون التجاري ،قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،قانون العمل.
القانون العام :هو جمموعة القواعد القانونية التي تنظم كيان الدولة والعالقات التي تكون
الدولة طرفا فيها باعتبارها �صاحبة ال�سلطة وال�سيادة.
ومن �أمثلة القانون العام :القانون الد�ستوري ،القانون الإداري ،القانون اجلنائي ،القانون
املايل.


كامل الأ هلية :كل �شخ�ص بلغ �سن الر�شد  ،و�سن الر�شد � إحدى وع�شرون �سنة ميالدية
كاملة ويكون كامل الأ هلية لأ داء الت�صرفات القانونية  ،ما مل يكن قد حكم قبل ذلك با�ستمرار
الوالية �أو الو�صاية على ماله ،ما مل يطر أ� عليه عار�ض من عوار�ضها وغريها مما يق�ضي به
القانون.
مبد أ� الأ ثر املبا�شر للقوانني :يقوم هذا املبد أ� على �أ�سا�س �أن القانون اجلديد يطبق
فورا منذ تاريخ �سريانه �أي وقت نفاده  ،فيحدث �آثاره مبا�شرة على كل الوقائع والأ �شخا�ص
املخاطبني به على احلاالت التي وقعت عقب نفاده ب�صفة فورية ومبا�شرة.
مبد أ� عدم جواز االعتذار بجهل القانون :ال ي�صح االحتجاج بعدم العلم بالقاعدة
القانونية تهربا من تطبيق �أحكامها تطبيقا للمبد أ� القانوين ال يعذر �أحد بجهل �أحكام القانون.
فرغم �أن معظم الأ فراد ويف معظم الأ حيان يجهلون قواعد القانون � إال �أنه مع ذلك فهم يلتزمون
ب�أحكامها .و � إذا كان هذا املبد أ� ال ت�سامح فيه فهناك حالة ا�ستثناء واحدة حيث يجوز االعتذار
باجلهل بالقانون وطلب عدم تطبيقه وذلك عندما تقوم قوة قاهرة ت�ؤدي � إىل عزل جزء من
� إقليم الدولة عزال تاما بحيث ي�ستحيل معه و�صول اجلريدة الر�سمية � إىل هذا اجلزء.وي�سري
املبد أ� بالن�سبة � إىل كل القواعد القانونية و�سواء كانت �آمرة �أو مكملة.
املنقول :هو كل �شيء غري م�ستقر وميكن نقله دون تلف.
موطن ال�شخ�ص :هو املكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد ،ويجوز �أن يكون له يف وقت واحد
�أكرث من موطن.
املوطن املختار :هو املكان الذي يتخذ لتـنفيذ عمل قانوين معني  ،ويجب � إثبات املوطن املختار
كتابة .ويكون املوطن املختار لتـنفيذ عمل قانوين معني هو املوطن بالن�سبة لكل ما يتعلق بهذا
العمل مبا يف ذلك � إجراءات التـنفيذ اجلربي  ،ما مل ي�شرتط غري ذلك �صراحة.

املبحث الثاين
الدور الت�شريعي لل�سلطة الت�شريعية
مبا�شرة الدور الت�شريعي:
الت�شريع هو الوظيفة اجلوهرية لأ ع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية وهو من �أهم الأ دوار التي يبا�شرها
ع�ضو الربملان طبق ًا لأ حكام الد�ستور والقانون ،والتي ت�ستلزم معرفة الإجراءات الربملانية
وقواعد املناق�شة و ال�ضوابط واخلطوات الواجب � إتباعها عند التقدم باقرتاح بقانون �أو عند


اال�ستعداد لنظر ومناق�شة م�شاريع القوانني التي تعر�ض على ال�سلطة الت�شريعية وما مير به من
مراحل ت�شريعية متعددة من عر�ض ومناق�شة و� إقرار حتى يتم � إ�صداره ون�شره.
ويف هذا اجلانب �سيتم التطرق �إىل مطلبني:
الأ ول :اقرتاح بقانون.
الثاين :م�شروع قانون.

املطلب الأ ول
اقرتاح بقانون
� إن �صناعة الن�ص الت�شريعي حتتاج � إىل عملية حت�ضري م�سبقة من �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية
تقوم �أ�سا�س ًا على � إجراءات ا�ستطالعية وبحثية يف جماالت متعددة بح�سب الأ هداف التي
ي�ستهدفها اقرتاح بقانون ،متثل عملية اقرتاح القوانني املرحلة الأ وىل من مراحل �صناعة
الت�شريع ،واقرتاح القوانني هو حق من احلقوق املقررة لع�ضو ال�سلطة الت�شريعية ب�أن تكون
له مبادراته الت�شريعية  ،للمجل�س الت�شريعي عرب ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضائه � إىل حد خم�سة
�أع�ضاء حق تقدمي اقرتاح بقانون وذلك �إمّا باقرتاح قانون متكامل جديد �أو تعديل قانون
معمول به نافذ �أو � إلغائه ب�شكل كامل �أو جزئي لبع�ض من ن�صو�صه ،ويقدّم اقرتاح بقانون مرفق
معه مذكرة � إي�ضاحية تو�ضح الأ �س�س واملبادئ العامة التي ي�ستند � إليها مقدم االقرتاح و بعد
فح�صه وا�ستيفائه ال�شروط يحال اقرتاح القانون � إىل � إحدى جلان املجل�س اللجنة املخت�صة يف
املجل�س لإبداء الر�أي فيه وتقدمي تقرير عنه يت�ضمن تو�صيتها ب�ش�أنه �أمام املجل�س ليقرر املجل�س
قبوله �أو رف�ضه ،ف� إذا قبله يحال � إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون لتقدميه لل�سلطة
الت�شريعية يف الدورة ذاتها �أو الدورة التي تليها.
و�سيتم عر�ض اقرتاح بقانون من خالل النقاط التالية:
 �أوالً :كيف �أتبني فكرة اقرتاح بقانون ؟ ثانياً � :إجراءات و�ضوابط تقدمي اقرتاح بقانون. ثالثاً :مناق�شة اقرتاح بقانون �أمام اللجنة املخت�صة بنظره. رابعاً :مناق�شة اقرتاح بقانون �أمام املجل�س.10

�أوالً :كيف �أتبني فكرة اقرتاح بقانون ؟
 -1من اجليّد �أن يقوم امل�شرّع قبل �أن ي�شرع يف ا�ستخدام هذا احلق �أن يتحرى مدى الق�صور
الت�شريعي واحلاجة � إىل � إ�صالح القوانني النافذة ب� إجراء ما يلزم من � إجراءات ت�شريعية
ومن هنا تن� أش� فكرة اقرتاح بقانون لت�صحيح �أوجه الق�صور وجعلها ت�ستجيب ملتطلبات
الوقت الراهن و�سد الثغرات القانونية يف جمال معني �أو ملعاجلة ما �أفرزه الواقع الفعلي
والتطبيقي عند تطبيق القوانني من �صعوبات وثغرات وميكن تقديرها ا�ستناد ًا حلاجة
جمتمعية �أو حاجة � إحدى م�ؤ�س�سات الدولة �أو ما انتهت � إليه درا�سات بحثية �أو ا�ستطالعات
ر�أي حول مو�ضوع معني واحلاجة � إىل �سن ت�شريع.
 -2بناء على نتيجة معينة ت�ضمنتها الإجابة من الوزراء على �أحد الأ �سئلة التي وجهت من
قبل الع�ضو �أو من �أحد �أع�ضاء املجل�سني وخل�ص منها � إىل حاجة ال�سلطة التنفيذية التخاذ
� إجراءات ت�شريعية � إما ل�سلبية يف قانون نافذ ك�شف عنها تطبيق القانون �أنها بحاجة � إىل
تعديل �أو � إ�ضافة وذلك ب�إلغاء الن�صو�ص ال�سلبية وا�ستبدالها بن�صو�ص ايجابية جديدة �أو
با�ستحداث ن�صو�ص �أخري �أو باقرتاح ت�شريع جديد متكامل.
 -3من خالل الإطالع على ا�سرتاتيجيات الدولة وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية املعلن عنها واملعتمدة
وذلك بهدف حتقيق الأ هداف الإ�سرتاتيجية لها والتي تتطلب اتخاذ � إجراءات ت�شريعية
�أو حتديث الت�شريعات النافذة مبا ين�سجم معها واملتطلبات االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والقانونية ومنها على �سبيل املثال (:ر�ؤية البحرين االقت�صادية /2030
ا�سرتاجتيات وزارات الدولة  � /إ�سرتاتيجية النهو�ض باملر�أة البحرينية).
�	-4أن يهدف من اقرتاح بقانون وفاء الدولة بالتزاماتها طبق ًا � إىل االتفاقيات الدولية التي
ان�ضمت � إليها الدولة يف غري املواد التي حتفظت عليها والتي حتتاج لتدابري ت�شريعية �أو
لتوفري الآليات الالزمة لتطبيق ما جاء يف االتفاقيات التي ان�ضمت � إليها الدولة وو�ضعها
مو�ضع التنفيذ.
 -5تقدمي اقرتاح بقانون يكون الهدف منه الأ خذ بالتو�صيات العامة �أو املالحظات اخلتامية
ال�صادرة عن الهيئات الإقليمية �أو الدولية التي تعر�ض �أمامها التقارير الر�سمية والوطنية
للدولة ومثال على ذلك التقارير الوطنية ب�ش�أن( :حقوق الإن�سان ،اتفاقية الق�ضاء على
كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،حقوق الطفل) بحيث يكون الغاية من اقرتاح بقانون �إمّا
بهدف � إ�صدار ت�شريع م�ستقل جديد �أو تعديل ت�شريع نافذ �أو � إلغاء جزئي لبع�ض ن�صو�صه
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مبا يحقق تنفيذ ما جاء بهذه التو�صيات �أو املالحظات من الناحية الت�شريعية مع الأ خذ
باالعتبار �أن ال يكون هناك حتفظ من الدولة على �أي من مواد االتفاقية تتعار�ض مع فكرة
اقرتاح بقانون و� إال تطلب الأ مر �سحب التحفظ �أو ًال ومن ثم اتخاذ الإجراءات الت�شريعية
الالزمة ولكن ينبغي على الع�ضو قبل ال�شروع يف التحرك ل�سحب التحفظ التحقق ما � إذا
كان حتفظ الدولة كان لأ �سباب �شرعية �أو �سيادية و� إذا ما انتهى � إىل �أن التحفظ غري
�ضروري �أو مربر �شرع يف اتخاذ الإجراءات الت�شريعية.
ثانياً� :إجراءات و�ضوابط تقدمي اقرتاح بقانون:
أ�  -من الناحية ال�شكلية:
�	-1أن ترفق مع اقرتاح بقانون مذكرة � إي�ضاحية ي�شار فيها � إىل الن�صو�ص الد�ستورية واملبادئ
القانونية العامة التي ي�ستند � إليها اقرتاح بقانون.
�	-2أن تت�ضمن املذكرة الإي�ضاحية الفكرة واملبادئ الأ �سا�سية التي يقوم عليها اقرتاح بقانون
وتكون �شارحة للمواد التي ت�ضمنها االقرتاح.
� -3ضرورة �أن تكون �صياغة مواد اقرتاح بقانون وا�ضحة وحمددة ويجب جتنب اجلمل الطويلة
والتف�صيالت والتكرار � إعما ًال ملبد أ� ال ين�سب لغو � إىل امل�شرّع ،فامل�شرّع يكتفي ب�سن القواعد
القانونية يف عموميتها و�أحكامها اجلوهرية ويرتك اجلوانب التف�صيلية التي يتوقف عليها
تطبيق القانون لل�سلطة التنفيذية يف حدود القانون �أو بناء عليه �ضمن قرارات �أو لوائح
تنفيذية �أو تنظيمية.
� -4ضرورة مراعاة اجلانب ال�شكلي عند �صياغة اقرتاح بقانون من مبد أ� ح�سن ال�صياغة بدء ًا
من م�سمى اقرتاح قانون � إذ يجب �أن يعك�س م�ضمونه وهذا ين�صرف �أي�ضا � إىل العناوين
والتبويب الواردة فيه فيما يندرج حتتها من ن�صو�ص.
ب  -من الناحية املو�ضوعية:
 -1عدم خمالفة الن�صو�ص الواردة يف اقرتاح بقانون ملبادئ و�أحكام الد�ستور ،فامل�شرّع مقيّد
ب�أن ال يخرج عن القيود وال�ضوابط التي قررتها الن�صو�ص الد�ستورية.
 -2مراعاة عدم تعار�ض م�ضمون ن�صو�ص املواد الواردة يف اقرتاح بقانون مع بع�ضها البع�ض
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�أو تعار�ضه مع ن�صو�ص املواد الأ خرى يف القانون النافذ التي مل ي�ستهدف مقدم اقرتاح
بقانون � إلغاءها �صراحة �أو �ضمن ًا بح�سب مذكرته الإي�ضاحية املرفقة حتى ال يخلق نوع من
التناق�ض يف الت�شريع.
 -3مراعاة التجان�س واملواءمة مابني اقرتاح بقانون والت�شريعات الأ خرى النافذة ذات
ال�صلة وبخا�صة الت�شريعات احلديثة حتى ال يكون هناك تناق�ض يف الت�شريع ،و�أن تكون
م�ستجيبة للمعايري الدولية التي تدعو � إليها االتفاقيات الإقليمية والدولية التي ان�ضمت
� إليها الدولة.
ثالث ًا  :مناق�شة اقرتاح بقانون �أمام اللجنة املخت�صة بنظره:
يعر�ض اقرتاح بقانون على �أع�ضاء اللجنة املخت�صة بنظره وذلك متهيد ًا لعر�ض تقريرها
وتو�صيتها ب�ش�أنه �أمام املجل�س ،ور�أي اللجنة قد يتخذ ثالثة مواقف �إمّا املوافقة عليه �أو رف�ضه
�أو طلب � إرجائه وفى كل الأ حوال ولأ جل تنوير املجل�س فيما اتخذته اللجنة من قرار ف� إنه يجب
تبي يف تقريرها ب�شكل مف�صل تربير هذا املوقف �أمام املجل�س الذي �إمّا �أن يوافق
عليها �أن نّ
على ما قررته اللجنة و�أو�صت به و� إال كان له خمالفتها الر�أي واتخاذ ما يراه من قرار
ب�ش�أنه.
لذلك على اللجنة �أن تتخذ � إجراءات معينة يف �سبيل الو�صول � إىل القرار ال�صائب وميكن ذلك
من خالل اتخاذ الإجراءات التالية:
�	-1أن ي�سبق عمل اللجنة درا�سة بحثية فنية وقانونية حول جدوى االقرتاح بقانون لال�ستهداء
بها عند اتخاذ القرار.
 -2تزويد �أع�ضاء اللجنة باملعلومات الالزمة والت�شريعات املقارنة املماثلة لفكرة اقرتاح
بقانون.
 -3تزويد �أع�ضاء اللجنة مبعلومات �أو بيانات �أو � إح�صائيات حول مو�ضوع اقرتاح بقانون.
 -4اال�ستماع لوجهة نظر مقدمي اقرتاح بقانون ،والإعالن عن املوعد املحدد ملناق�شته لباقي
�أع�ضاء املجل�س ليت�سنى ملن يرغب منهم ح�ضور اجتماع اللجنة.
 -5دعوة اجلهات املخت�صة املعنية باقرتاح القانون للتباحث معهم حول ر�أيهم يف االقرتاح
مع �أخذ الوقت الكايف التخاذ الر�أي وعدم اال�ستعجال للتحقق من قابلية اقرتاح بقانون
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للتنفيذ والتطبيق من جهة ال�سلطة التنفيذية  � ،إذ � إن بع�ض اقرتاحات بقانون ت�ستلزم � إن�شاء
جهاز �أو هيئة و تتطلب مث ًال تخ�صي�ص كوادر ب�شرية وموارد مالية لها لإنفاذ القانون.
 -6التحري من عدم وجود م�شاريع قوانني لدى جمل�سي ال�شورى �أو النواب �أو وجود اقرتاح
بقانون مماثل مت املوافقة عليه يت�ضمن نف�س الفكرة واملبادئ والأ �س�س التي يت�ضمنها
اقرتاح بقانون املعرو�ض �أمامها حتى ال يكون هناك ازدواجية �أو تعدد و ت�ضخم يف الت�شريع
وهدر و� إ�ضاعة وقت املجل�س � ،إذ � إن مبوافقة املجل�س على اقرتاح بقانون ف� إن احلكومة
ملزمة ب�صياغة االقرتاح وو�ضعه يف �صيغة م�شروع بقانون و� إحالته لل�سلطة الت�شريعية
لنظره.
�	-7أن يطلب من امل�ست�شارين القانونيني للمجل�س مذكرة �شارحة بر�أيهم حول اقرتاح بقانون
من الناحية القانونية ،والإجابة عن ا�ستف�سارات �أع�ضاء اللجنة املتعلقة باجلوانب
القانونية.
رابعاً :مناق�شة فكرة اقرتاح بقانون �أمام املجل�س:
على مقدم اقرتاح بقانون العمل على الإعداد امل�سبق اجليد و� إقناع الأ ع�ضاء بجدوى و�أهمية
االقرتاح و ح�شد الأ �صوات امل�ؤيدة له وبخا�صة النخب الربملانية التي ت�ؤثر يف قرارات املجل�س
قبل عر�ضه يف اجلل�سة العامة للمجل�س من خالل عر�ضه على كافة �أع�ضاء املجل�س والتوا�صل
معهم و�شرح فكرة وجدوى االقرتاح ومن املمكن �أن تطرح فكرة االقرتاح من خالل ال�صحف
لتحريك الر�أي العام واملخت�صني نظر ًا لت�أثر باقي �أع�ضاء املجل�س بتوجه الر�أي العام وما
�سيتخذه من موقف يف املجل�س عند مناق�شته والت�صويت عليه ،ون�شري هنا � إىل �أن الواقع الفعلي
قد �أثبت �أن اقرتاحات القوانني املقدمة من �أكرث من ع�ضو وفق ًا للحد امل�سموح به واملقرر
بخم�سة �أع�ضاء حتوز على املوافقة و� إقناع املجل�س �أكرث من االقرتاحات التي تقدم ب�شكل فردي
وبخا�صة عند مناق�شته يف املجل�س وت�صديهم بالدفاع عنه يف مواجهة الآراء املعار�ضة له �سواء
من �أع�ضاء املجل�س �أو احلكومة.

املطلب الثاين
مناق�شة م�شاريع القوانني
� إن للم�شرّع دور هام م�ؤثر يف �صنع ال�سيا�سة العامة للدولة وتنظيم خمتلف �أوجه ومناحي احلياة
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للأ فراد ،ولكي تقوم ال�سلطة الت�شريعية بدورها الفعّال و� إحداث التغيريات االيجابية ال�ضرورية
املطلوبة على امل�ستوى الوطني وحتى تتكلل اجلهود املبذولة � إىل نتائج � إيجابية ملمو�سة فال بد
�أن يحر�ص على الت�شريع اجليّد.
مناق�شة م�شاريع القوانني هي من �أهم وظائف ال�سلطة الت�شريعية والتي ت�ستوجب عدم انحراف
ال�سلطة �أو تع�سفها يف ا�ستخدام احلق والتقيّد مببد أ� التدرج يف الت�شريع وهي مرتبة ترتيب ًا
هرمي ًا من الأ على � إىل الأ دنى :الد�ستور ،الت�شريع العادي ،ثم الت�شريع الفرعي  ،ومناق�شتها
و� إقرارها تختلف بح�سب طبيعة ونوعية والكم الن�صي للم�شروع املعرو�ض �أمامها تبد أ� مبناق�شة
الت�شريعات التي لها الأ ولوية متى ما كانت حتمل �صفة اال�ستعجال ح�سب ما ن�ص عليه الد�ستور
والقانون ،كما قد يكون نظر م�شروع بقانون بطبيعته يت�ضمن مواد كثرية �أو نظره م�صاحب
لنظر العديد من م�شاريع القانون املرتابطة التي ت�ستوجب ترتيب نظرها ب�شكل مرتابط
متواتر.
ون�ستعر�ض ب�شكل �سريع � إىل � إجراءات نظر م�شروع بقانون دون الدخول بالتف�صيالت  ،وهي
مرحلة من مراحل �سن الت�شريع تلي مرحلة تقدميه �سواء كان كم�شروع قانون مقدم �أ�صال ًمن
احلكومة �أو اقرتاح بقانون مت تقدميه من قبل ع�ضو �أو �أكرث من جمل�س ال�شورى �أو النواب متت
املوافقة عليه و�أحيل � إىل احلكومة لو�ضعه يف م�شروع قانون متكامل لتقدميه للمجل�س يف الدورة
ذاتها �أو الدورة التي تليها.
ويحال م�شروع القانون ابتدء ًا � إىل رئي�س جمل�س النواب مرفق ًا به املذكرة الإي�ضاحية مل�شروع
القانون الذي يقوم بدوره ب�إخطار املجل�س وب� إحالته � إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س لإبداء
الر�أي فيه خالل مدة معينة من تاريخ � إحالته � إىل اللجنة املخت�صة لرتفع بعدها تقريرها � إىل
املجل�س للنظر واتخاذ القرار فيه ،ور�أي اللجنة قد يتخذ موقفني � إما رف�ضه من حيث املبد أ� �أو
املوافقة عليه كما ورد مب�شروع احلكومة �أو �أن تدخل عليه تعديالت � إما بالإ�ضافة �أو التعديل
�أو � إلغاء بع�ض الن�صو�ص الواردة فيه ،وي�شرع املجل�س مبناق�شة عامة للم�شروع � إجما ًال مبناق�شة
مبادئه العامة ثم يطرح تو�صيات اللجنة للت�صويت ،ف� إذا مت قبوله من حيث املبد أ� يتم مناق�شة
مواد امل�شروع ويكون �إمّا باملوافقة عليها كما جاءت من احلكومة �أو باملوافقة على التعديالت
التي اقرتحت ب�ش�أنها �سواء باحلذف �أو التعديل �أو الإ�ضافة ويف حالة االنتهاء منه يحال م�شروع
القانون � إىل جمل�س ال�شورى ليعر�ض عليه وفق ذات الإجراءات.

15

كيفية اال�ستعداد ملناق�شة م�شروع قانون:
ويف هذا املحور �سنتطرق � إىل جانبني حول كيفية اال�ستعداد ملناق�شة م�شروع القانون  ،اجلانب
الأ ول خا�ص بكيفية ا�ستعداد �أع�ضاء اللجنة املخت�صة بنظره واجلانب الثاين خا�ص بكيفية
ا�ستعداد �أع�ضاء املجل�س ملناق�شته يف املجل�س.
ون�شري � إىل �أن هناك فرق بني احل�ضور واملناق�شة التي تتم يف اجلل�سات العامة باملجل�س وبني
امل�شاركة و املناق�شة التي تتم يف اللجنة املخت�صة يف نظر م�شروع بقانون وقيامها بدورها يف
�صناعة الت�شريع ،من حيث �أن احل�ضور يف اللجنة املخت�صة لنظر م�شروع القانون له مزايا
عدة منها:
 �	-1إن درا�سة ومناق�شة اللجنة مل�شروع القانون من كافة اجلوانب ومدى حتقيقه ومالءمته
للأ هداف التي و�ضع من �أجلها تكون ب�شكل �أو�سع ومدرو�س كما �أن الوقت املخ�ص�ص لهذا
الأ مر يكون �أطول ما مل يكن هناك طلب �أو قرار بنظره ب�صفة اال�ستعجال.
 -2فر�صة اال�ستماع لآراء ووجهات النظر ومناق�شة اجلهات احلكومية واجلهات غري الر�سمية
الأ خرى التي ترى اللجنة �ضرورة دعوتها لال�ستماع ملالحظاتها و�آراءها والتي ت�ستهدي
اللجنة بها يف بناء قرارها وتو�صياتها على �ضوء ح�صيلة هذه املناق�شات ،فغالب ًا ما حت�ضر
اجلل�سات العامة ملناق�شة م�شروع القانون �أمام املجل�س اجلهة احلكومية املعنية فقط يف
تنفيذ م�شروع القانون يف حني �أن باقي اجلهات احلكومية ذات ال�صلة مب�شروع القانون و
اجلهات غري الر�سمية الأ خرى ال يتم دعوتها حل�ضور هذه اجلل�سات ويكتفي فقط ب� إرفاق
مذكراتها املكتوبة املت�ضمنة ر�أيها � إن وجدت و� إثبات �أرائها ال�شفوية يف تقرير اللجنة.
 -3يتم يف اللجنة اال�ستعانة ب�أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضورهم االجتماعات وفقا
حلاجة اللجنة لال�ستفهام واال�ستهداء واال�ستفادة من �آرائهم متهيد ًا لو�ضع تقريرها عن
م�شروع القانون املطروح �أمامها لتعزيز وت�أييد �صحة ما اجتهت � إليه بهذا ال�ش�أن.
 -4يتاح �أمام اللجنة توفري املعلومات والبيانات الالزمة ب�ش�أن م�شروع القانون من � إدارة
البحوث باملجل�س.
 -5قد تقوم اللجنة املخت�صة من خالل �أع�ضائها �أو بناء على مالحظات واقرتاحات مقدمة
� إليها من باقي �أع�ضاء املجل�س �أو احلكومة بتبني � إجراء تعديالت على مواد م�شروع
القانون بعد �أن يتم العر�ض امل�سبق والتن�سيق و�شرح فكرة التعديالت وح�شد الأ �صوات
امل�ؤيدة لها � ،أثبت الواقع العملي � إن اجتهادات الع�ضو الفردية فى مترير اقرتاحه بتعديل
ملواد يف م�شروع القانون مبا�شرة و�أثناء املناق�شة يف اجلل�سة العامة من ال�صعب �أن حتظى
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بالقبول واملوافقة عليها وغالب ًا ما ترف�ض بينما تنجح التعديالت التي متر عن طريق
اللجنة املخت�صة بنظره ،كما � إن مناق�شة التعديالت اللحظية التي تتم �أمام املجل�س يف
اجلل�سة العامة ال ت�أخذ حقها يف املناق�شة والتمحي�ص وتكون عر�ضة للجدل والرف�ض،
و�سواء رف�ضت �أو قبلت دون متعن ف� إن لهذا الأ مر انعكا�ساته ال�سلبية على الت�شريع فح�سن
ال�سيا�سة الت�شريعية تتطلب الدرا�سة امل�سبقة والإطالع و� إىل توافر جملة من املعطيات
وبيان الأ �سباب واملعلومات التخاذ القرار ال�صائب ب�ش�أنها.
�إبداء مالحظات الع�ضو �إىل اللجنة املخت�صة حول م�شروع قانون ممكن �أن ت�أخذ
�شكلني:
�أ -مالحظات �شفوية يبديها �أمام اللجنة عند ح�ضوره اجتماعاتها حول مواد م�شروع
القانون.
ب -مالحظات مكتوبة يتقدم بها � إىل اللجنة وعادة ما ترفق مب�شروع القانون وتعترب من
مرفقاته عند مناق�شته �أمام املجل�س ومن الأ ف�ضل �أن ي�أخذ الع�ضو بهذا ال�شكل لإبداء
مالحظاته � ،إذ �أن هذا الإجراء له ميزة بحيث مينح فر�صة لأ ع�ضاء اللجنة و املجل�س
للإ طالع على وجهة النظر قبل موعد اجلل�سة بوقت كاف ويكون ت�أثريه �أف�ضل من �أن
يطرح �شفاهة يوم اجلل�سة وقد ال ي�ستوعبه الأ ع�ضاء يف حينه وينتهي بالرف�ض و� إتباع هذا
ال�شكل توثيق لوجهة نظر الع�ضو التي �أبداها يف م�ضبطة اجلل�سة.
�أوالً :كيفية ا�ستعداد �أع�ضاء اللجنة املخت�صة بنظر م�شروع القانون:
 -1التحقق عند درا�سة م�شروع القانون من �أن مواده ال تخالف مبادئ ون�صو�ص الد�ستور وما
جاء باملذكرة التف�سريية و�أن ال يحيد عنها فالد�ستور يتميز بطبيعة خا�صة ت�ضفي عليه
�صفة ال�سمو وال�سيادة باعتباره �أ�سمى القواعد الآمرة التي يتعني على ال�سلطة الت�شريعية
التزامها يف ت�شريعها والتقيّد ب�ضوابطها وعدم احلياد عنها واالمتناع عن خمالفتها،
و�أهمها مبد أ� امل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء وعدم امل�سا�س باحلريات واحلقوق املن�صو�ص
عليها فيه وبخا�صة حقوق وحريات الأ فراد فالربملان هو حامي هذه احلقوق واحلريات
لذلك على امل�شرع االمتناع عن املوافقة على م�شروع القانون � إذا ت�ضمن �أي متييز ًا بني
الأ فراد �أو انتقا�ص لهذه احلريات واحلقوق ،وهنا ن�شري � إىل �أن كل م�شروع بقانون بح�سب
ن�ص الالئحة الداخلية لكال املجل�سني تخطر به جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية والتي
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تخت�ص بالنظر يف م�شروعات القوانني ومطابقتها لأ حكام الد�ستور �إالّ �أن هذا الأ مر ال
مينع وال يعفي باقي �أع�ضاء املجل�س من التحقق من �سالمة م�شروع القانون من الناحية
الد�ستورية � إذ �أن الواقع العملي قد �شهد حاالت قررت فيه جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية �سالمة امل�شروع من الناحية الد�ستورية � إال �أن قرارها كان خاطئ وثبت خالف
ذلك ومرد ذلك � إىل مداخالت الأ ع�ضاء التي ك�شفت عن وجود �شبهة د�ستورية �أو بناء
على مذكرة تقدمت بها احلكومة اقتنع املجل�س بها وتفادي � إقرار قوانني ت�شوبها ال�شبهة
الد�ستورية.
� -2ضرورة مراعاة جودة ال�صياغة الت�شريعية للم�شروع بقانون ،و�أن تكون �صياغة مواده
بن�صو�ص يلتزم فيها باللغة العربية الف�صحى ،وا�ضحة الداللة وحمددة ب�أو�صاف دقيقة
وا�ضحة ومن�ضبطة ومتجان�سة ين�أى بها عن الت�أويل والتف�سري ،ال لب�س فيها وال غمو�ض وال
تناق�ض حتى يفهم منه مراد ومقا�صد امل�شرّع وحتى ال ين� أش� اختالف يف التف�سري عند
� إنفاذه و تطبيقه �سواء �أمام ال�سلطة التنفيذية �أو الق�ضائية ،و�ضرورة �أن يراعي امل�شرّع
عند ا�ستخدامه بع�ض الأ لفاظ التي تفيد احلظر �أو عدم اجلوازية كا�ستخدامه لفظ (ال
يجوز) �أو(يحظر) �أن ين�ص على الأ ثر القانوين املرتتب عند خمالفة الن�ص ،وجتنّب
اجلمل الطويلة والتف�صيالت لتفادي كرثة الأ خطاء ،وتفادي التكرار والتزيّد ب�أن يورد
ن�ص ال مربر له يحتويه �أو يت�ضمنه ن�ص �آخر ذكر يف م�شروع القانون فالتزيّد والتكرار
يف الت�شريع ي�ؤدى � إىل الإرباك ،فامل�شرّع يكتفي ب�سن القواعد القانونية يف عموميتها و
�أحكامها اجلوهرية ويرتك اجلوانب التف�صيلية التي يتوقف عليها تطبيق القانون لل�سلطة
التنفيذية يف حدود القانون �ضمن قرارات �أو لوائح تنفيذية �أو تنظيمية ،وعلى امل�شّ رع هنا
�أن يتقيد يف حدود و�شروط التفوي�ض الت�شريعي لل�سلطة التنفيذية.
� -3ضرورة مراعاة النواحي ال�شكلية بدء ًا من م�سمى م�شروع بقانون يجب �أن يعك�س م�ضمونه
وذات الأ مر ين�صرف �أي�ض ًا � إىل العناوين والتبويب له وما يرد حتتها من ن�صو�ص.
 -4مراعاة �أن تبد أ� ال�صياغة بالقواعد العامة والأ حكام العامة  ،ومن ثم ت�أتي الأ حكام
التف�صيلية مع الأ خذ باالعتبار �أن يتجنب امل�شرّع ما �أ�شرنا � إليه �سابق ًا عند � إيراد
التف�صيالت ب�ش�أن التزّيد.
 -5االلتزام بالأ �سلوب القانوين من حيث املفاهيم وامل�صطلحات القانونية التي يت�ضمنها
م�شروع القانون ،و�أن يكون الباب املتعلق بالتعريفات يف �صدر القانون وال حاجة لإعادة
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و�ضع التعريف يف منت القانون ل�سبق تعريفه ،والتحقق من توحيد امل�صطلحات يف
الن�صو�ص.
 �	-6إذا كان م�شروع القانون يعر�ض على املجل�س للمرة الثانية ،ف�إنه من ال�ضروري الإطالع
على م�ضابط اجلل�سات ال�سابقة و�أن تطلب مداخالت الأ ع�ضاء يف املجل�س الآخر للوقوف
على نية امل�شرّع ودوافعه عند اتخاذه موقف معني كالإ�صرار على موقفه ال�سابق عند عر�ض
م�شروع القانون عليه لأ ول مرة � ،إذ جند �أنه يف الواقع العملي ف� إن مرفقات م�شروع القانون
املحالة تت�ضمن فقط قرار املجل�س ومرفقات ب�آراء اجلهات احلكومية والغري ر�سمية وتخلو
من م�ضابط اجلل�سات واملداخالت واملناق�شات التي دارت يف املجل�س الأ خر والتي على
�أ�سا�سها مت اتخاذ القرار.
ثاني ًا  :كيفية ا�ستعداد �أع�ضاء املجل�س ملناق�شة م�شروع القانون:
 -1قراءة م�شروع القانون ومرفقاته ب�شكل واف ولأ كرث من مرة مع تدوين املالحظات لطرحها
عند املناق�شة العامة والتحقق من �أنه يلبي الأ هداف واملبادئ والأ �س�س التي بني عليها
واال�ستهداء بجميع الآراء التي طرحت مبا ميكنه من اتخاذ القرار ال�صائب وا�ستعرا�ض
منافعه وم�ضاره وال�سلبيات وااليجابيات التي تعرتيه والتي قد ت�شري � إليها اللجنة يف
تقريرها �أو ير�صدها الع�ضو ،و اال�ستماع لوجهة نظر احلكومة ب�ش�أنها والأ خذ بالر�أي متى
كانت وجهة النظر �صحيحة ومدرو�سة وم�ؤيدة ومعززة مبوجب بيانات و� إح�صائيات �أو �أي
دالئل �أخرى.
 -2الإطالع على �أحكام املحكمة الد�ستورية ملا لأ حكامها من حجية مطلقة وقوة � إلزامية توجب
التقيّد بها وعدم خمالفتها عند الت�شريع  ،وميكن احل�صول عليها من خالل � إ�صدارات
املحكمة الد�ستورية واملوقع االلكرتوين اخلا�ص بها.
 -3البحث والإطالع واال�ستف�سار عن ما ا�ستقر عليه الق�ضاء يف حمكمة التمييز من مبادئ
لتفادي وجتنب الوقوع يف �أخطاء ت�شريعية وميكن احل�صول عليها من خالل � إ�صدارات
حمكمة التمييز.
 -4الإطالع على الت�شريعات املقارنة للدول للإ طالع على الت�شريعات والأ خذ بالت�شريعات التي
�أثبت الواقع العملي جودتها مع مراعاة مالءمتها لأ ن بع�ض هذه الت�شريعات قد تتنا�سب
مع البيئة واملنظومة القانونية للدول التي تطبق فيها الن�صو�ص وال تنطبق على الواقع
الوطني.
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 -5ح�ضور جل�سات اللجنة املخت�صة مبناق�شة م�شروع القانون للح�صول على الإجابات عن
الت�سا�ؤالت التي تدور يف ذهنك ولإدراك ما قد ال تفهمه من بع�ض ن�صو�صه.
 -6من الهام معرفة املفردات القانونية للن�ص والفهم ال�صحيح له والأ ثر القانوين الذي
يرتتب عنها ،انتقاء �أف�ضل ال�صيغ القانونية املتوافقة مع �أحكام الد�ستور � إذ �أن �أحكامه
كما �أ�شرنا �سلف ًا تقيّد امل�شرع العادي يف احلدود وال�ضوابط التي ر�سمها له ومن ثم فعلى
ال�سلطة الت�شريعية �أن تلتزم بها ومتتنع عن � إ�صدار الت�شريعات التي تتعار�ض مع ن�صو�ص
الد�ستور وفق ما ي�سمى مببد أ� د�ستورية القوانني و� إال تعر�ضت للإ لغاء متى ما طعن عليها
بعدم الد�ستورية �أمام املحكمة الد�ستورية بح�سب الإجراءات التي تتم بها تلك الرقابة.
 -7التحقق من �أن م�شروع القانون يت�ضمن القواعد والتدابري الإدارية والآليات الالزمة
ل�ضمان تنفيذه بالإ�ضافة � إىل تخ�صي�ص التمويل املايل الالزم � إذا كانت طبيعة م�شروع
القانون ت�ستلزم ذلك وت�ضمينها يف حالة خلوها حتى ي�ضمن �سالمة تطبيقه و� إنفاذه و
�شمول م�شروع القانون على �آليات تنفيذه كتخ�صي�ص ميزانية � إن�شاء جهاز �أو جلنة �أو
توفري كوادر ب�شرية باخت�صا�صات معينة.
 -8البعد عن االتفاقات والتوافقات املبنية على املجامالت واملنا�صرات ال�شخ�صية على
مترير م�شروع قانون معني و� إن كان هذا الأ مر م�شاع حدوثه يف �أغلب الربملانات وب�صفة
خا�صة يف الربملانات املنتخبة والكتل ذات الطابع ال�سيا�سي والديني  � ،إال �أن الواقع العملي
�أثبت �سلبية النتائج على املنظومة الت�شريعية للدولة وجوهر الت�شريع ويجب على كل
م�شرّع �أن يتجنب عواقب هذا الأ مر ويلتزم بامل�صلحة العامة وجتنب امل�صالح اخلا�صة
و� إتباع ال�سيا�سة الت�شريعية التي تدعو � إىل التوفيق بني الت�شريعات ذات الطابع ال�سيا�سي
والت�شريعي يف عمل اجلمعيات ال�سيا�سية ذات الر�ؤى الوطنية من خالل قابلية التوافق
وتبادل الر�أي ووجهات النظر � إذ يجب �أن تكون التحالفات عامل قوة ودعم للربملان يحرتم
قواعد ال�سلوك الربملاين ك�أ�سا�س تتوافق وتلتقي �أطرافه على �أ�س�س وثوابت �سليمة ووا�ضحة
يراد بها ال�صالح العام و تعك�س العمل اجلماعي القائم على التنظيم والتن�سيق الهادف ال
�أن تكون و�سيلة و�أداة للت�سلط و� إرباك و�ضياع للجهود املبذولة.
�	-9أن يكون من�سجم ًا مع القوانني النافذة احلديثة واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت لها
الدولة وتراعى فيها امل�صلحة العامة للأ فراد والدولة.
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-10احلر�ص على ح�سن ال�صياغة القانونية عند � إجراء تعديالت على ن�صو�ص م�شروع القانون
من خالل ا�ستخدام الن�صو�ص ال�صريحة الوا�ضحة البعيدة عن الت�أويل والتف�سري ،و� إذا
كان لدى الع�ضو رغبة يف � إجراء تعديالت على م�شروع القانون فمن الأ ف�ضل جتنب عر�ضها
مبا�شرة يف املجل�س يوم املناق�شة العامة و�أن يعر�ض تعديالته مكتوبة على �أع�ضاء املجل�س
قبل انعقاد اجلل�سة العامة بثمان و�أربعني �ساعة طبق ًا ملا ن�صت عليه الالئحة الداخلية يف
نظام املجل�سني ليعمم على الأ ع�ضاء و حتى يتم درا�سته درا�سة وافية يتجنب فيها امل�شرّع
مواجهة �ضيق الوقت املتاح ملناق�شته.
-11مراعاة �أن هناك بع�ض م�شاريع القوانني للحكومة تتطلب دعم الربملان ل�سن الت�شريعات
يف جماالت معينة تتطلب اال�ستعجال و تفادي الفراغ الت�شريعي يف جمال معني مبا يخدم
اخلطط التنموية وامل�صالح العامة للدولة والأ فراد.
-12درا�سة قابلية و� إمكانية تطبيق هذه الن�صو�ص من الناحية العملية على املجتمع و�أن
ت�ستجيب حلاجات و�ضرورة جمتمعية يقدّرها امل�شرّع و�أن يكون عاد ًال يف التطبيق بني كافة
فئات املجتمع.
�-13أن تربر وتتنا�سب الفوائد والأ هداف املرجوة من م�شروع القانون مع تكلفته املالية املقررة
لإنفاذه بح�سب الأ حوال من حيث توفري املوارد ت�شغيلية وتوفري الكادر الوظيفي  ،والتحقق
من عدم وجود جهة �أخرى يف ت�شريع نافذ �آخر تقوم بذات املهام و� إال �سيكون الأ جدى
� إ�ضافة اخت�صا�صات تلبي الغاية منع ًا لالزدواجية وجتنب الهدر يف الإنفاق.
-14الت�شاور والتوا�صل مع منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ب�ش�أن م�شروع القانون
وفتح احلوار معهم ملعرفة �أرائهم ب�ش�أن م�شروع القانون لتمكينهم من الإ�سهام وامل�شاركة
مبا يلبي االحتياجات والظروف املتغرية ،كما �أن بع�ض امل�شاريع بقوانني تدعم عمل
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وحتقيق �أهدافها و�أي�ض ًا بحكم ات�صالها باملواطنني ،كما �أن بع�ض
امل�شاريع بقوانني تكون لها تبعات وت�أثري على القطاع اخلا�ص وبخا�صة للم�شاريع ذات
الطابع االقت�صادي لذلك من املهم �أخذ ر�أيهم واال�سرت�شاد به عند اتخاذ القرار.
-15من املفيد �أن يتم اللجوء � إىل تخ�صي�ص وقت معني للمناق�شة يف اجلل�سة العامة للأ ع�ضاء
طالبي الكالم مابني امل�ؤيدين واملعار�ضني يقل عن الوقت املقرر �أ�ص ًال للأ ع�ضاء ح�سب
ن�ص الالئحة الداخلية لكال املجل�سني واتخاذ مثل هذا القرار من الأ ع�ضاء �سيتيح � إعطاء
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الفر�صة جلميع طالبي الكالم للإ دالء ب�آرائهم واال�ستفادة من طرحهم بد ًال من � إ�سهاب
عدد من الأ ع�ضاء وا�ستنفاذهم لوقت املجل�س والأ خذ بهذا الأ مر �سيرتتب عليه جتنّب قفل
باب النقا�ش  ،علم ًا ب�أن هناك بع�ض الربملانات اجتهت وطبقت هذا االجتاه عن طريق
و�ضع جدول زمني ملناق�شة م�شروعات القوانني ومنها ( جمل�س العموم الربيطاين) و
(جمل�س النواب االيطايل).

املبحث الثالث
الدور الرقابي لل�سلطة الت�شريعية
بالإ�ضافة � إىل الدور الت�شريعي ي�ضطلع الربملان بالدور الرقابي على �أعمال احلكومة و�سينح�صر
احلديث هنا حول مبا�شرة الدور الرقابي لل�سلطة الت�شريعية املتمثل يف (حق ال�س�ؤال) ويت�ساوى
يف مبا�شرة هذا احلق �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب وهو �شك ًال من �أ�شكال الرقابة الربملانية
 ،ميار�س الربملان مبوجبه �سلطة رقابة �سيا�سية على ال�سلطة التنفيذية من خالل مراقبتها
على �أعمالها وقراراتها وم�سئوليتها �أمام الربملان عن هذه ال�سيا�سة وهو حق فردي يبا�شره
الع�ضو ب�صورة منفردة وهنا ينبغي �أن يكون الغاية والهدف من مبا�شرته ال ت�ستهدف فقط
�ضبط التق�صري يف الأ داء احلكومي و� إمنا ت�ستهدف �أي�ض ًا الإ�سهام والتعاون يف حت�سني وتطوير
م�ستوى الأ داء وحماية ال�صالح العام للدولة والأ فراد .
�أو ًال  :ال�شروط ال�شكلية لل�س�ؤال:
 -1التقيّد بعدم جتاوز الع�ضو حدود ال�صالحية املمنوحة له مبوجب الت�شريع من حيث امليعاد
الزمني للتقدم بال�س�ؤال � إذا انه ال يجوز �أن يتقدم الع�ضو ب�أكرث من �س�ؤال يف ال�شهر الواحد .
�	-2أن يكون موقع ًا با�سم الع�ضو الذي قام بتوجيه ال�س�ؤال � إىل الوزير املخت�ص.
�	-3أن يكون مكتوب ًا وب�صياغة خمت�صرة و بو�ضوح و� إيجاز قدر امل�ستطاع و�أن يوجه � إىل وزير
واحد.
�	-4أن يوجه ال�س�ؤال للوزير املخت�ص امل�سئول �سيا�سي ًا �أمام ال�سلطة الت�شريعية ويف حدود
اخت�صا�صه لتجنب حاالت امتناع الوزير عن الإجابة على ال�س�ؤال.
 -5يبلغ رئي�س املجل�س الوزير املخت�ص املوجه � إليه ال�س�ؤال فور تقدميه وا�ستيفائه ال�شروط و
يح�صل الع�ضو على الإجابة �ضمن فرتة زمنية حمددة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوماً.
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ثاني ًا :ال�شروط املو�ضوعية لل�س�ؤال:
 -1التقيّد بعدم جتاوز الع�ضو حدود ال�صالحية املمنوح له مبوجب الت�شريع من حيث مكونات
وحدود ومو�ضوع ال�س�ؤال والهدف من ال�س�ؤال لتجنب رد ال�س�ؤال واالمتناع عن الإجابة
عنه وهناك من يرى من الأ ع�ضاء �أنه رغم التقيّد بالقيود الإجرائية واملو�ضوعية عند
توجيه ال�س�ؤال �إالّ � إنه يواجه امتناع الوزير عن الإجابة �أو عدم الإجابة الكافية �أو تعمد
عدم ك�شف جانب مهم لل�س�ؤال لذلك يجب التقيّد بال�ضوابط ال�شكلية واملو�ضوعية لتفادي
هذه احلاالت ،وحدوث هذا الأ مر يجب �أن ال يكون مربر وعقبة تقف يف طريق ا�ستخدام
هذه الآلية ويكفي � إحراج الوزير عالنية ويعد مبثابة لفت نظر وانتباه � إليه بعدم تعاونه ،
ولل�سائل � إعادة توجيه ال�س�ؤال يف اجلزئية التي امتنع الوزير عن الإجابة عنها دون مربر �أو
مانع قانوين متى ما قدّر الع�ضو �أهمية ذلك واملتابعة للح�صول على الإجابة.
�	-2أن ال يكون الهدف من ال�س�ؤال م�صلحة �شخ�صية.
�	-3أال يتجاوز حدود اال�ستفهام واال�ستي�ضاح ,و�أن يكون بعيد ًا عن التجريح و�أالّ يت�ضمن
عبارات غري الئقة مت�س كرامة الأ �شخا�ص �أو الهيئات �أو امل�سا�س بامل�صلحة العليا للبالد
كطلب الإف�صاح عن معلومات �أو بيانات �سرية.
�	-4أن ال يت�ضمن ال�س�ؤال تعرّ�ض �أو م�سا�س لنزاع معرو�ض �أمام ال�سلطة الق�ضائية.
بعد تلقي الإجابة من الوزير يدرج يف �أعمال جل�سة تالية وللوزير املخت�ص �أن يطلب الت�أجيل
� إىل موعد ال يزيد عن �أ�سبوعني ,وبعد ورود الإجابة لرئي�س املجل�س يكون للع�ضو الذي قدم
ال�س�ؤال حق التعقيب على اجلواب مرة واحدة.
وفى ا�ستعرا�ض نوعى حلكمي املحكمة الد�ستورية  ،فقد عر�ض طلب لأ ول مرة يف الكويت
بتف�سري ن�ص املادة ( )99من الد�ستور الكويتي وتقابلها املادة ( )91من الد�ستور البحريني
ب�ش�أن ال�س�ؤال الربملاين ال�صادرين عام  1982و � ، 2005أ�شار احلكم ال�صادر عام 2005
� إىل احلكم ال�سابق ال�صادر عام  1982وميكن الرجوع � إىل احلكم للنظر يف تف�صيالته ،
وخل�ص احلكم � إىل �أن (ال�س�ؤال الربملاين هو حق مقرر لع�ضو جمل�س  ,وهو و�سيلة من و�سائل
الرقابة على �أعمال وت�صرفات احلكومة  ,و � إن حق ال�س�ؤال لي�س حقا مطلقا ال يقيده قيد وال
يحده حد � إذ حتوطه بع�ض ال�ضوابط واالعتبارات منها �أن يرد على الوقائع والأ مور املطلوب
ا�ستي�ضاحها ،خاليا من التعليق واجلدل والآراء اخلا�صة و�أن ال يت�ضمن عبارات و�ألفاظا غري
الئقة �أو ذكر �أ�شخا�ص وامل�سا�س بكرامتهم وما يتعلق ب�أمورهم اخلا�صة  ،كما �أ�شار حكم
املحكمة الد�ستورية ال�صادر يف عام  2005بالن�ص ( فقد عنيت الد�ساتري  ,وعنيت الت�شريعات
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ذات ال�صلة بنظام العمل باملجال�س النيابية بتنظيمه – ال�س�ؤال الربملاين– مبا يتحقق املراد
منه من اجلهة الواحدة  ,و�أال ي�ساء ا�ستعماله من اجلهة الأ خرى بحيث ال يكون من �ش�أنه عرقلة
�أعمال احلكومة وتعطيل م�صالح الدولة � ,أو �ضياع وقت املجل�س وتعطيله عن ممار�سة عمله يف
نظر امل�سائل الت�شريعية).
كما تعرّف املحكمة ال�س�ؤال الربملاين يف حكم تف�سريها للمادة الد�ستورية وما يرتبط بها بالقول(
طلب بيانات �أو ا�ستفهام عن �أمر حمدد يريد ال�سائل الوقوف على حقيقته � ,أو ا�ستف�سار عن
م�س�ألة � ,أو مو�ضوع معني �أو واقعه بذاتها �أو ا�ستي�ضاح عن �أمر جمهول �أو مفرو�ض �أن ال�سائل
على الأ قل يجهله � ,أو توجيه نظر � إىل �أمر من الأ مور �أو التحذير من ت�صرف ما �أو لدرء خطر
قد يتوقع ح�صوله  ,وال�س�ؤال يتعني �أن يكون خمت�صا ب�ش�أن عام ,مب�س�ألة عامة ترتبط مب�صلحة
الكثريين من النا�س � ,أو تت�صل باملبادئ التي ينبغي �أن ت�سري عليها احلكومة يف ت�صرفاتها  ,وال
ي�سوغ �أن يكون ال�س�ؤال عن نيات هي يف طبيعتها لي�ست حمال للأ �سئلة الربملانية).
ومما �سبق وبناء على حكمي املحكمة الد�ستورية يت�ضح � إن حق ال�س�ؤال عند مبا�شرته من قبل
�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية حتده قيود د�ستورية و� إن الوزير ذاته ال يجوز له �أن يتجاوز على تلك
احلدود فلي�س له �أن يجيب على ال�س�ؤال  ،لذلك من املهم ل�ضمان فاعلية ا�ستخدام هذه الآلية
وحتقيق الهدف من توجيه ال�س�ؤال ب�شكل �سليم التقيّد بال�ضوابط الد�ستورية والقانونية لل�س�ؤال
من النواحي ال�شكلية واملو�ضوعية.
ثالث ًا :الهدف من ال�س�ؤال :
 -1الرقابة على مدى التزام الوزراء بالتنفيذ والتطبيق الفعلي للت�شريعات الوطنية النافذة
بهدف �سد الفجوة مابني الت�شريع والتطبيق ومراقبة �سوء التطبيق التخاذ � إجراءات
ب�ش�أنها والت�صدي للف�ساد.
 -2توجيه انتباه من وجّ ه � إليه ال�س�ؤال من الوزراء لت�صحيح و�ضع خمالف �أو خاطئ وا�ستدراك
خلل ما يف وزارته � ،أو كو�سيلة لل�ضغط على الوزير للبدء مب�شروع معني معطّ ل �أو ا�ستكماله
�أو وقفه �أو اتخاذ � إجراءات معينة.
 -3طلب الك�شف والإف�صاح عن �سيا�سة الوزارة امل�ستقبلية .
 -4قد ي�صدر القانون وتت�ضمن مواده �ضرورة � إ�صدار قرارات معينة �أو لوائح تنظيمية �أو
تنفيذية لتطبيق القانون والعمل به �أو تفعيل قرار ت�ضمّن القانون النافذ �ضرورة � إ�صدار
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قرار معني لإنفاذ الن�ص ،فريى ال�سائل �أن الوزارة املعنية بتنفيذ القانون مل تتخذ هذه
الإجراءات فيوجّ ه ال�س�ؤال بهدف ال�ضغط التخاذ الإجراءات الالزمة.
 -5قد يكون الوزير املخت�ص قد �أ�صدر القرار �أو الالئحة التنفيذية �أو التنظيمية � إال � إن ما ورد
يف القرار �أو اللوائح خمالف �أو مل يلتزم بحدود �أحكام القانون املنفذ له وجاوز ن�صو�صه،
فيهدف ال�سائل من ال�س�ؤال � إىل �أن يقوم الوزير بت�صحيح القرارات واللوائح مبا يتّفق مع
�أحكام القانون.
 -6الدفع للعمل على اتخاذ الآليات الالزمة لتح�سني جودة الأ داء والعمل واخلدمات املقدمة
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واملرافق العامة.
 -7الرقابة على مدى التزام الوزراء بتنفيذ الربامج احلكومية التي �سبق وعر�ضت على
الربملان.
 �	-8إن ا�ستخدام ع�ضو الربملان لآلية ال�س�ؤال تكفل حق املواطن من حيث مراقبة كل ماله �صلة
بالنواحي االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ويخلق لديه ال�شعور بالأ مان ويخلق عالقة
تفاعلية � إيجابية بينه وبني �أع�ضاء الربملان.
 -9بغر�ض احل�صول على املعلومات و� إظهار وك�شف احلقائق للربملان جتاه واقعة �أو حدث
معني وكذلك � إظهار احلقائق للر�أي العام واحل�صول على رد ب�ش�أن مو�ضوعات راهنة هامة
مطروحة لدى الر�أي العام بحاجة للتو�ضيح  ،ومن خالل تعقيب الع�ضو على ال�س�ؤال ينقل
لل�سلطة التنفيذية �آراء وردود ال�شعب جتاه م�سائل معينة.
 �-10إلزام الوزارات ب�أن تكون لديهم دائم ًا بيانات و� إح�صائيات ومعلومات حمدّثة � ،إذ غالب ًا
ما يقوم الوزراء عند الإجابة على الأ �سئلة بالتدليل على � إجاباتهم باال�ستناد � إىل عر�ض
بيانات و� إح�صائيات وم�ؤ�شرات معينة حديثة.
�-11أن يهدف من ال�س�ؤال الدفع لتخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة لإنفاذ قانون معني ،ويظهر
ذلك يف الن�صو�ص املعطلة نتيجة عدم توفري املوارد املالية لإن�شاء �أو توفري �آليات معينة.
�-12أن يهدف من ال�س�ؤال اال�ستف�سار حول ا�سرتاجتيات اجلهات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ووزارات
الدولة ماذا حتقق و�أجنز من هذه الإ�سرتاتيجيات بح�سب االخت�صا�صات النوعية لكل وزارة
ودورها يف حتقيق الأ هداف الإ�سرتاتيجية  ،ومنها على �سبيل املثال(ر�ؤية البحرين االقت�صادية
 /2030ا�سرتاجتيات وزارات الدولة  � /إ�سرتاتيجية النهو�ض باملر�أة البحرينية).
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-13اال�ستف�سار عن اجلهود ومعرفة ما اتخذته الدولة من � إجراءات ب�ش�أن تو�صيات الهيئات
الإقليمية �أو الدولية التي ت�صدر بعد �أن تعر�ض لديها التقارير الر�سمية للدولة ومثال على
ذلك التقارير الوطنية ب�ش�أن (حقوق الإن�سان  ،اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة  ،الطفل).
-14بناء على النتيجة التي خل�صت فيها الإجابة على ال�س�ؤال ي�ستطيع الع�ضو ال�سائل �أن يتبنى
مقرتح بقانون �أو اال�ستناد � إليها لتبنى تعديالت عند مناق�شة �أي م�شروع قانون.
-15التق�صي والتحقق حول جتاوزات ن�شرت من خالل حتقيقات قامت بها ال�صحف.
-16بالن�سبة لأ ع�ضاء جمل�س النواب وفى �ضوء �صالحياتهم الد�ستورية ،ف� إنه بناء على ما
ت�سفر عنه نتائج � إجابة ال�س�ؤال والك�شف عن جتاوزات ومدى تعاون وجتاوب الوزير الذي
وجّ ه � إليه ال�س�ؤال قد يرى �أع�ضاء املجل�س ا�ستخدام �شك ًال �آخر من �أ�شكال الرقابة فيكون
مدخل لت�شكيل جلان التحقيق �أو اال�ستجواب.
رابع ًا :كيفية ا�ستعداد الع�ضو ال�سائل للجل�سة املخ�ص�صة املدرج فيها ال�س�ؤال
والرد عليه ؟
 -1بعد الإطالع على � إجابة الوزير لل�س�ؤال ،قد يكون رد الوزير م�ؤكد لق�صور يف جانب ما يتفق
به مع ما �أ�شار � إليه ال�سائل يف �س�ؤاله �أو ينفيه �أو يكون رده غري مقنع �أو غري واف �أو متناق�ض
مع موقف معلن �سابق ًا من الوزارة ،وهنا على الع�ضو عند ت�سلمه الرد على ال�س�ؤال حتليله
وتفنيد ما ورد فيه ،واال�ستعداد للتعقيب على ما جاء فيها من خالل تدوين مالحظاته حول
الإجابة لتكون حا�ضرة يف ذهنه عند التعقيب على الإجابة وتدعيم التعقيب بالآراء التي
يختلف فيها ال�سائل مع الوزير ببيانات �أو � إح�صائيات �أو درا�سات �أجريت حول املو�ضوع
للتدليل على �صحة موقفه بخالف � إجابة الوزير.
ويجب �أن يراعي الع�ضو عدم هدر و� إ�ضاعة وقت املجل�س وذلك بااللتزام باملدة املعينة لعر�ض
ال�س�ؤال والتعقيب عليه باعتبار �أن العملية الت�شريعية هي جوهر و�أولوية عمل الربملان.
 �	-2إذا كان الوزير امتنع عن الإجابة عن جزء من ال�س�ؤال دون مربر قانوين فعلى الع�ضو بيان
هذا التق�صري الغري مربر قانون ًا واثبات تق�صري الوزير �أمام املجل�س ليثبت يف م�ضبطة
اجلل�سة لكي ي�ستفيد منها الحق ًا � إذا ما قرر � إعادة توجيه ال�س�ؤال يف هذه اجلزئية بهدف
الإ�صرار للح�صول على الإجابة �أو � إذا قرر ع�ضو جمل�س النواب ا�ستخدام �شك ًال �آخر من
�أ�شكال الرقابة يف مواجهة الوزير.
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 -3يف حالة توافق الوزير مع ال�سائل على وجود م�شكلة ما من اجليد �أن يعر�ض الع�ضو ح ًال
للم�شكلة املطروحة يو�ضّ ح فيها كيف �سيكون له ت�أثريه الإيجابي م�ستقب ًال عند التطبيق
وميكن اال�ستعانة للتدليل على جدوى احللول املطروحة عر�ض جتارب ناجحة للدول التي
�أخذت باملقرتح املعرو�ض من الع�ضو.
 -4يف ختام التعقيب من اجليد �أن ي�ستعر�ض الع�ضو ر�ؤية م�ستقبلية للو�ضع الراهن و�آلية
اال�ستعداد لها وكيف ميكن �أن ت�سهم يف تطوير الأ و�ضاع.
 -5من اجليد �أن يقوم الع�ضو ال�سائل بالإدالء لو�سائل الإعالم ببيان عن ال�س�ؤال الذي تقدم
به والإجابة عليه  � ،إذ �أن للدور الرقابي لأ ع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ت�أثري مبا�شر على
املواطنني ويت�أثر به وب�شخ�ص من وجهه وحتى يكونون على � إطالع به ،وجند �أن ال�صحف
كثري ًا ما تتعاون مع الأ ع�ضاء الذين يبادرون و يتوا�صلون معهم وت�سلّط ال�ضوء على ال�س�ؤال
عند توجيهه وعندما يجيب عنه الوزير املخت�ص يف اجلل�سة املحددة لنظره.

املبحث الرابع
دور الأ مانة العامة يف دعم العمل الربملاين
للربملانيات و للربملانيني
تخت�ص الأ مانة العامة ملجل�سي ال�شورى والنواب بتقدمي وتوفري امل�ساعدة الفنية والإدارية التي
يحتاجها الأ ع�ضاء وجلان املجل�س لإجناز مهامهم الت�شريعية والرقابية ،لذلك فانه يجب �أن
يرتافق ويتالزم مع بناء وتعزيز املهارات والقدرات الت�شريعية لدى الربملانيات و الربملانيني
رفع م�ستوى الأ داء والكفاءة وتطوير العمل الفني للأ مانة العامة وتوفري الكوادر الب�شرية
واملوارد املالية لت�أمني جاهزيتها لعمل املجل�س ،ونظر ًا للدور الرئي�سي والهام لها يف توفري
الأ جواء الداعمة وامل�ساندة للم�شرّع لدعم عمله الربملاين ،نعر�ض بع�ض املقرتحات التي ميكن
رفعها من خالل الأ ع�ضاء للأ مانة العامة للمجل�سني:
 -1التوا�صل مع اجلهات املخت�صة املعنية بتقدمي الدعم الفني والربامج التدريبية بهدف رفع
قدرات ومهارات الربملانيات والربملانيني حول املوا�ضيع املراد طرحها بناء على حاجة
الأ ع�ضاء واملجاالت التي يرغبون �أن يتم تدريبهم وتوعيتهم ب�ش�أنها ح�سب مواطن احلاجة
والق�صور لديهم  ،وخلق بيئة جاذبة وحمفزة للربملانيات وللربملانيني حل�ضور الندوات ور�ش
العمل املتخ�ص�صة مع الرتكيز على نوعية املحا�ضرين واملدربني.
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 -2تن�سيق عمل الدورات وور�ش العمل النوعية واملتخ�ص�صة لبناء قدرات الربملانيات
والربملانيني الفنية واملعرفية وبالذات القانونية من �أجل جودة الت�شريع ومن �أهم ور�ش
العمل املمكن اقرتاحها� ( :شرح املبادئ العامة للقانون � /أ�س�س وفن ال�صياغة الت�شريعية
/مهارات املناق�شة وامل�شاركة و� إبداء املالحظات  /مهارات قوة الت�أثري واملناق�شة وح�شد
الأ �صوات امل�ؤيدة  /كيفية الرقابة على تنفيذ الت�شريعات/الو�سائل الناجحة ملبا�شرة
الأ دوات الرقابية الربملانية).
 -3توفري عدد كاف من امل�ست�شارين القانونيني واالقت�صاديني والإعالميني مع و�ضع برامج
تدريبية لهم ت�ستهدف تدريبهم على توظيف تخ�ص�صاتهم التوظيف الأ مثل مبا يخدم
العمل الت�شريعي.
� -4ضرورة تطوير � إدارة البحوث واملعلومات يف املجل�سني مع توفري الإمكانات واملوارد املتاحة
لإن�شاء �شبكة معلومات وقاعدة بيانات ت�شريعية وتوفري التقنيات احلديثة للح�صول على
املعلومات.
 -5ت�سهيل �آليات ح�صول الأ ع�ضاء على القوانني النافذة وما ي�صدر ب�ش�أنها من قرارات
وزارية.
 -6توفري الكوادر املدربة من الباحثني و املتخ�ص�صني يف جميع املجاالت.
 -7توفري امل�صحح اللغوي للجان املجل�س مع ح�ضوره جل�سات املجل�س جتنب ًا لهدر وقت اللجان
واملجل�س من اجلدل حول �سالمة اللغة عند مناق�شة م�شاريع القوانني.
 -8و�ضع �آلية للإ عالن عن جدول و�أعمال جلان املجل�س �ضمن لوحة � إعالنات ظاهرة يف مقر
اجتماع اللجان لكي يتاح ل�سائر الأ ع�ضاء ح�ضور االجتماعات ح�سب الرغبة وبالتن�سيق.
 -9تطوير عمل اللجان �سواء من الناحية الفنية من خالل تدريب �أمناء ال�سر على عمل اللجان
و� إعداد التقارير وكيفية توثيق الآراء وبالذات ال�شفوية منها وجتهيز مرفقات التقرير.
-10تزويد �أع�ضاء املجل�س بقائمة ب�أبرز بيوت اخلربة واخلرباء من خارج الربملان وجماالت
تخ�ص�صهم الذين قد ي�ستعني بهم �أع�ضاء املجل�س �أو جلانه بق�صد ا�ست�شارتهم.
-11تطوير اخلدمات التي تقدمها املكتبة الربملانية ملجل�سي ال�شورى والنواب ب�أن تكون لها
�صفات املكتبة الت�شريعية من الناحية النوعية للكتب واملراجع وبخا�صة املراجع الد�ستورية
والقانونية والق�ضائية و� إدخال نظام التقنيات احلديثة واملعلوماتية.
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UNDP is the UN’s global development network,
advocating for change and connecting countries to knowledge,
experience and resources to help people build a better life.
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