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مر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة 2018
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادتني ( 38و )91منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى
وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )133و( )134و( )135و( )136و( )137و( )139من املر�سوم
ُت َ
بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،الن�صو�ص الآتية:
"مادة (:)133
يوجه �إىل الوزراء �أو غريهم من �أع�ضاء جمل�س
لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن ِّ
الوزراء �أ�سئل ًة مكتوب ًة حمدد َة املو�ضوع ال�ستي�ضاح الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم ،وذلك
لال�ستفهام عن �أمر ال يعلمه الع�ضو� ،أو للت ََّح ُّقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه.
وال يجوز �أنْ يو ِّقع ال�س�ؤال �أكرث من ع�ضـو واحد ،كما ال يجوز توجيهه �إال �إىل وزير واحد �أو
ع�ضو واحد غريه من �أع�ضاء جمل�س الوزراء.
مادة (:)134
يجب �أن يكون ال�س�ؤال مو َّقع ًا من ُم َقدِّ مه ،ومكتوب ًا بو�ضوح و�إيجاز قدر امل�ستطاع وحم َّدد
املو�ضوع ،و�أن يكون يف �أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ،وال يكون متعلق ًا مب�صلحة خا�صة
بال�سائل �أو �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو ب�أحد موكليه ،و�أن يقت�صر على الأمور التي ُيراد
اال�ستفهام عنها دون تعليق عليها ،و�أال يت�ضمن عبارات غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة
الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة� ،أو �إ�ضرار بالنظام العام �أو بامل�صلحة الوطنية �أو
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ال�سـ ْلم الأهلـي� ،أو تثري الكراهية �أو التمييز �أو الطائفية ،و�أال يكون متعلق ًا ب�أمر من الأمور التي
ِّ
املوجه �إليه ال�س�ؤال� ،أو �سابقة
ال تدخل يف اخت�صا�ص الوزير �أو غريه من �أع�ضاء جمل�س الوزراء َّ
على الف�صل الت�شريعي ،ما مل يكن مو�ضوع ال�س�ؤال م�ستمر ًا خالل الف�صل الت�شريعي الذي ُو ِّجه
فيه ال�س�ؤال� ،أو يت�ضمن طلب معلومات �أو �إح�صائيات ال تتعلق مبو�ضوع ال�س�ؤال.
ف�إذا مل تتوافر يف ال�س�ؤال هذه ال�شروط جاز للرئي�س ا�ستبعاده ،مع �إبالغ الع�ضو بذلك ،ف�إن
مل يقتنع الع�ضو بوجهة نظر الرئي�س واعرت�ض عليها كتاب ًة خالل �أ�سبوع من تاريخ �إبالغهُ ،ع ِر�ض
الأمر على مكتب املجل�س للبتِّ فيه ،ويكون قراره يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا.
مادة (:)135
تق َّيد طلبات توجيه الأ�سئلة بح�سب تواريخ ورودها يف �سجل خا�ص ،و ُي ْب ِلغ رئي�س املجل�س
ال�س�ؤال الذي روعيت فيه �أحكام املادة ال�سابقة �إىل الوزير �أو غريه من �أع�ضاء جمل�س الوزراء
خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تقدميه.
ويجيب الوزير عن ال�س�ؤال كتاب ًة خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إبالغه
املوجهة ِو ْفق ًا لأحكام الفقرة الثانية من املادة ( )91من
به ،وتق َّدم الإجابة كتاب ًة على الأ�سئلة َّ
الد�ستور ،خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغ ال�س�ؤال.
مادة (:)136
ُي ْب ِلغ الرئي�س اجلواب �إىل مقدِّ م ال�س�ؤال فور وروده ،ويد َرج ال�س�ؤال واجلواب يف جدول �أعمال
�أول جل�سة تالية لهذا الإبالغ ل ِع ْلم املجل�س دون مناق�شة حال تعلُّق ال�س�ؤال واجلواب ب�أع�ضاء
جمل�س الوزراء  -من غري الوزراء � -أو مناق�شته يف غري هذه احلالة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
كما يد َرج يف اجلدول �أي�ض ًا ال�س�ؤال الذى مل ُي ِجب عليه الوزير يف املوعد املحدد يف املادة
ال�سابقة ليتم الرد عليه �شفاهة باملجل�س .وللـوزير �أن يطلب ت�أجيل الإجابة �إىل موعـد ال يزيد
على �سبعة �أيام ،ف ُيجاب �إىل طلبه .وال يجوز الت�أجيل لأكرث من هذه املدة �إال بقرار من املجل�س.
ولأع�ضاء جمل�س الوزراء – من غري الوزراء -طلب ت�أجيل الإجابة عن ال�س�ؤال كتابة �إىل
موعد ال ُيجا ِوز ع�شرة �أيام ،ف ُيجاب �إىل طلبه.
مادة (:)137
ال يجوز توجيه �أ�سئلة مرتبطة مبو�ضوعات حمالة �إىل جلان املجل�س قبل �أن تقدِّ م اللجنة
تقريرها �إىل املجل�س ،وال ُت َب َّلغ الأ�سئلة �إىل َمن ُو ِّجهت �إليهم قبل �إقرار برنامج عمل احلكومة.
وال يجوز �أن يتقدم الع�ضو ب�أكرث من �س�ؤال يف �شهر واحد .وال يجوز �أن يزيد جمموع الأ�سئلة
املق َّدمة ِو ْفق ًا للفقرة الثانية من املادة ( )91من الد�ستور على ثالثة �أ�سئلة يف ال�شهر.
و ُت َ�ضم الأ�سئلة املق َّدمة يف مو�ضوع واحد �أو يف مو�ضوعات مرتبطة بع�ضها ببع�ض ارتباط ًا
وثيق ًا عند �إبالغها للوزير �أو غريه من �أع�ضاء جمل�س الوزراء للإجابة عنها مع ًا.
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وال يجوز التقدم ب�س�ؤال �سبق و�أنْ ق َّدمه ع�ضو �آخر يف ذات دور االنعقاد.
مادة (:)139
موجه �إىل �أحد وزرائها �أو غريه من �أع�ضاء
يجوز للحكومة من تلقاء نف�سها �أو مبنا�سبة �س�ؤال َّ
جمل�س الوزراء �أنْ تطلب مناق�شة مو�ضوع معينَّ يتعلق بال�سيا�سة العامة للدولة لتح�صل فيه على
ر�أي املجل�س� ،أو تديل ببيانات يف �ش�أنه".

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 20 :ربيع الأول 1440هـ
الموافق 28 :نـوفـمـب ـ ــر 2018م

