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 .م2021 فبراير 16خ: التاريـ

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

مشروع قانون رقم لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن  تقريريسرني أن أرفع إلى معاليكم  

م، بشأن نظام انتخاب 2002( لسنة 3) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم  بقانون رقم )

برجاء ، أعضاء المجالس البلدية. )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 لعرضه على المجلس الموقر.التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم 

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                             

                              

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي         
 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة                        

 المرفقات: 

 تقرير اللجنة. .1
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. .2
 قرار مجلس النواب ومرفقاته. .3
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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

( 3مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم  بقانون رقم ) العنوان

 .م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية2002لسنة 

 مجلس الشورى املشروع أصل

الفصل التشريعي  – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - م2021 يناير 20 اجمللساإلحالة إىل 

 الخامس

الفصل التشريعي  – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - م2021 يناير 27 اإلحالة إىل اللجنة

 الخامس

الفصل التشريعي  –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث  - م2021 فبراير 15 االنتهاء من املناقشة

 الخامس

 اجتماعان عدد االجتماعات

 مضمونه
 

تحديد المدة الكافية لفتح باب الترشيح وقفله بالنسبة للمرشح لعضوية المجلس 

( 14البلدي بجعلها ثالثة أيام، أسوة بالتعديل المقترح على المرسوم بقانون رقم )

بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وزيادة رسم الترشيح من  2002لسنة 

خمسين ديناراً إلى مائتي ديناراً، وإزالة اللبس الحاصل من عمليه تنازل 

المترشح، حتى ال يكون هناك من يستغل سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة 

 المحددة بمشروع القانون لتحقيق غايات وأهداف خاصة.

 مادتانديباجة +  بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 ة.سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانوني

 خالصة 
كما ورد  آراء اجلهات املختصة

 بتقرير جملس النواب املوقر

 :رأي الحكومة الموقرة كما ورد بمشروع القانون 

القانون، وذلك لألسباب التي بينت الحكومة رأيها بإعادة النظر في مشروع 

 أوردتها بالمذكرة الواردة بمرفقات تقرير مجلس النواب الموقر.

  رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما ورد بمرفقات

 تقرير مجلس النواب الموقر:
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سباب بينت الوزارة الموقرة رأيها بإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لأل

 ة بمذكرة الحكومة الموقرة.الوارد

  رأي المجالس البلدية العمراني كما ورد بمرفقات تقرير مجلس النواب

 الموقر:

أفاد مجلس بلدي المحرق بعدم موافقته على مشروع القانون، ورأى المجلس 

البلدي للمنطقة الشمالية زيادة رسم الترشيح إلى مائة دينار، بينما رأى المجلس 

نوبية تحديد مدة خمسة أيام لفتح وقفل باب الترشيح وزيادة البلدي للمنطقة الج

 رسم الترشيح إلى مائة دينار.

 .مشروع القانون  رفض توصية اللجنة

 رفض مشروع القانون. توصية جملس النواب

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2021فبراير  16التاريخ: 

 (09التقرير: )

 

لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام املرسوم  بقانون  تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون رقم ) (

م، بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية. )املعد يف ضوء االقرتاح 2002( لسنة 3رقم )

 بقانون املقدم من جملس الشورى(

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

(، أرسل 3د 5ص ل م ب / ف 522م، وبموجب الخطاب رقم )2021يناير  27بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

م، 2002( لسنة 3مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم  بقانون رقم )

لمجالس البلدية. )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس بشأن نظام انتخاب أعضاء ا

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه  الشورى(،

 ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالية: -1

 الفصل الدور تاريخ االجتماع رقم االجتماع الرقم

 5 3 م.2021فبراير  01 18 1

 5 3 م.2021فبراير  15 19 2

 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقة -2

 به والتي اشتملت على ما يلي:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. )مرفق( -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق( -

 

 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بمجلس الشورى:  -3

 هيئة المستشارين القانونيين -4

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عبدالرحيم علي محمد

 باحث قانوني. السـيــد عـلــي نـادر الســلـوم
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. طريفالسيد أيوب علي 

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واالعالم

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواچي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( 
ً
 ثاني

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي انتهى إلى 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.مشروع القانون سالمة 

 

ا: رأي احلكومة املوقرة كما ورد مبشروع القانون:
ً
 ثالث

أوردتها بينت الحكومة رأيها بإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لألسباب التي 

 بالمذكرة الواردة بمرفقات تقرير مجلس النواب الموقر.
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ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما ورد مبرفقات تقرير جملس 
ً
رابع

 النواب املوقر:

بينت الوزارة الموقرة رأيها بإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لألسباب الواردة 

 الموقرة.بمذكرة الحكومة 

 

ا: رأي اجملالس البلدية العمراني كما ورد مبرفقات تقرير جملس النواب املوقر:
ً
 خامس

أفاد مجلس بلدي المحرق بعدم موافقته على مشروع القانون، ورأى المجلس البلدي للمنطقة 

ديد الشمالية زيادة رسم الترشيح إلى مائة دينار، بينما رأى المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية تح

 مدة خمسة أيام لفتح وقفل باب الترشيح وزيادة رسم الترشيح إلى مائة دينار.

 

ا: رأي اللجنة: 
ً
 سادس

بشأن  2002( لسنة 3تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

لس الشورى( نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مج

والذي يهدف إلى تحديد المدة الكافية لفتح باب الترشيح وقفله بالنسبة للمرشح لعضوية المجلس 

بشأن  2002( لسنة 14البلدي بجعلها ثالثة أيام، أسوة بالتعديل المقترح على المرسوم بقانون رقم )

لى مائتي ديناراً، نظراً قانون مباشرة الحقوق السياسية، وزيادة رسم الترشيح من خمسين ديناراً إ

ألن الرسم الحالي زهيد جداً وال يتناسب وحجم الوظيفة التي يشغلها المترشح، وإزالة اللبس 

الحاصل من عمليه تنازل المترشح، حتى ال يكون هناك من يستغل سكوت القانون عمن يتنازل 

 بعد المدة المحددة بمشروع القانون لتحقيق غايات وأهداف خاصة.
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منهما على أن  المادة األولىيتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتين، نصت 

تستبدل بنصوص المواد )الثالثة عشرة، والفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة عشرة، 

والفقرة األولى من المادة السابعة عشرة، والرابعة والعشرين( نصوًصا جديدة بتحديد مدة فتح باب 

الترشيح وقفله بثالثة أيام، ورفع رسم الترشيح من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار وأيلولة هذه 

المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدالً من البلدية، مع إزالة اللبس الحاصل في عملية تنازل 

شرة أيام المترشح عن الترشيح بجعلها في أي وقت بدالً من تقديم التنازل قبل يوم االنتخاب بع

 تنفيذية. المادة الثانيةعلى األقل طبقاً للنص النافذ، وجاءت 

أطلعت اللجنة على مشروع القانون وتدارست نصوص مواده، وأطلعت على مالحظات 

الجهات المعنية بشأنه، كما أطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي 

من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما أطلعت على قرار جاء مؤكداً لسالمة مشروع القانون 

مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء 

 اللجنة واالستئناس برأي المستشار القانوني خلصت اللجنة إلى المالحظات اآلتية:

"للمواطنين، رجاالً ونساًء، حق المشاركة في هـ( من الدستور على أنه /1تنص المادة ) أوالً:

الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الحق في االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً ألحكام 

الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون، وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق 

 االنتخاب والترشيح إال وفقًا للقانون".

( من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى 18وتنص المادة )

والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو المواطنون لدى القانون في الحقوق 

 األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

تنظيم الحقوق والحريات العامة ( من الدستور أيضاً على أن "ال يكون 31وتنص المادة )

المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناء عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم 

 أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".
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ق بجلسة  4( لسنة 3/06ولقد قضت المحكمة الدستورية بالمملكة في القضية رقم )د/

توري، لسلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أنها بأن "األصل الدس 30/03/2009

سلطة تقديرية، مالم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها ضوابط محددة تحد من 

إطالقها، باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل 

م، موازناً بينها، ومرجحاً ما يراه أنسبها لمضمونها المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظي

وأجدرها بتحقيق مصالح الجماعة واختيار أصلحها مالئمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص 

 الموضوع الذي يتناوله التنظيم".

 

أن نص المادة الثالثة عشرة النافذ ترك أمر تحديد فتح وقفل باب الترشيح لرئيس مجلس  ثانياً:

الوزراء وهو ما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع السياسة التشريعية في تنظيم عملية االنتخاب، 

بشأن مباشرة الحقوق السياسية  2002( لسنة 14( من المرسوم بقانون رقم )15خاصة وأن المادة )

في  -حفظه هللا ورعاه –تحدد ميعادًا لذلك بل تركت أمر تحديد الميعاد المذكور لجاللة الملك لم 

االنتخابات العامة ولوزير العدل والشؤون االسالمية في االنتخابات التكميلية بحيث يتضمن األمر 

( 13ة )الملكي والقرار الوزاري تاريخ فتح باب الترشيح وقفله، حال أن النص الوارد في الماد

المستبدلة بموجب المادة األولى من مشروع القانون قد حدد ميعاد فتح باب الترشيح وقفله بما ال 

يجاوز ثالثة أيام متتالية، وهذه المدة قصيرة ال تكفي الستيفاء مسوغات أوراق الترشيح، ولم يحدد 

وال يمكن قياس تحديد النص الوارد بالمشروع ما إذا كانت هذه األيام، أيام عمل أم أيام عادية، 

المدة المذكورة على تحديد مدة إعداد جداول الناخبين وتقديم الطلبات واالعتراضات والتظلمات 

والطعن عليها، ألن هذه المدد األخيرة خاصة باإلجراءات االدارية والقضائية التي يتعين تحديدها 

نونية، أضف إلى ذلك فإن تحديد بمدد للبت فيها  على وجه عاجل الستقرار األوضاع والمراكز القا

المدة بما ال يجاوز ثالثة أيام قد ال يستطيع معه المترشح من الحصول على تزكية عشرة ناخبين 

بشأن  2002( لسنة 3( من المرسوم بقانون رقم )14/1في الدائرة االنتخابية عمالً بنص المادة )

 نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
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الرابعة عشرة في فقرتيها الثانية والرابعة المستبدلة بموجب المادة األولى من أن المادة  ثالثاً:

مشروع القانون، رفعت مبلغ اإليداع النقدي الذي يدفعه المترشح من خمسين ديناراً إلى مائتي 

 ديناراً ونصت على أيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدالً من أيلولته إلى البلدية للصرف

ً بأن تحديد هذا المبلغ يخضع لتقدير الجهات  منها على أوجه األنشطة التي تشرف عليها، علما

المعنية بالعملية االنتخابية ودرجة اإلقبال على الترشيح، كما أن أيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة 

ومن ثم التأثير على العامة للدولة بدال من البلديات من شأنه التأثير على الموارد المالية للبلديات، 

أ( /50مستوى الخدمات التي تؤديها وهو ما يؤثر أيًضا على استقاللها المنصوص عليه في المادة )

 من الدستور.

 

سالف الذكر،  2002( لسنة3أن نص المادة السابعة عشرة النافذ من المرسوم بقانون رقم ) رابعاً:

شرة أيام على األقل، حتى يتم ضبط العملية اشترط للتنازل عن الترشيح أن يكون قبل االنتخاب بع

االنتخابية من حيث إعداد قوائم المرشحين وطبع بطاقات االقتراع وإلعطاء الناخبين حرية 

االختيار بين المترشحين ويستطيع المترشح استعمال حقه في التنازل عن إرادة حرة وقناعة تامة 

شروع القانون قد ألغى هذا القيد الزمني وهو واستيفاء إجراءات التنازل، حال أن النص الوارد بم

ما يؤثر على علمية االنتخاب وحساب األصوات ويؤدي إلى أرباك الناخبين وإرباك عملية 

التصويت والعملية االنتخابية بأسرها خاصة إذا ما تنازل المترشح يوم االنتخاب أو أثناء سريان 

 العملية االنتخابية.

 

انقضاء مدة العشرة أيام طبقاً للنص النافذ يعد حابط األثر وال وال شك في أن التنازل بعد 

 يعّول عليه وال ينتج آثاره.
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( المستبدلة بموجب مشروع القانون من إضافة 17أما بخصوص ما جاء بنص المادة )

عبارة "وتعتبر جميع األصوات التي حصل عليها المرشح أصواتًا باطلة"، فإن ذلك مجاله نص 

 ( المذكورة.17ي تعالج حاالت بطالن األصوات، وليس محله نص المادة )( الت24المادة )

( بموجب مشروع القانون المعروض كان يقتضي 17هذا فضالً عن أن تعديل المادة )

( النافذ فيما تضمنه من نشر التنازل في إحدى وسائل 17تعديل الفقرة الثانية من نص المادة )

نتخاب بثالثة أيام على األقل، حيث ال يتصور منطقًا نشر النشر المحلية قبل الموعد المحدد لال

التنازل قبل االنتخابات بثالثة أيام طالماً أن مشروع القانون يجيز التنازل في أي وقت ولو في يوم 

 إجراء االنتخابات.

 

( من المرسوم بقانون سالف الذكر، حيث أن حاالت بطالن 24ال محل لتعديل المادة ) خامساً:

المنصوص عليها في النص النافذ تستوعب جميع صور الممارسات التي يترتب عليها  األصوات

 بطالن األصوات بما ال حاجة معه إلضافة حاالت جديدة.

 

وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون 

 المعروض.
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحت
ً
 ياطي:سابع

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماالً لنص المادة )

 من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   األستاذ سمير صادق محمد البحارنة -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -2

 

ا: توصية اللجنة:
ً
 ثامن

واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون المشار إليه فإن في ضوء المناقشات  

 اللجنة توصي باآلتي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على 

تخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بشأن نظام ان 2002( لسنة 3رقم )

 .بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                     مجعة حممد مجعة الكعبي

 رئيس اللجنة                                                 نائب رئيس اللجنة             



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس

 



 

1 

 

 

 م2021 ايرفبر 4التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
بشأن  2002( لسنة 3مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 الشورى(.

 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021 يناير 27 بتاريخ     

بعض أحكام المرسوم مشروع قانون بتعديل  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  523م )كتابه رق

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء  2002( لسنة 3بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، نون المقدم من مجلس الشورى(االقتراح بقا

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه لمناقشته وإبداء المالحظات 

 

 
 

، شرع عالتاسها عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع م2021اير فبر 1وبتاريخ     

 .بشأنهمجلس النواب  ، وقرارالمذكورقانون ال مشروع حيث اطلعت على
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لمبادئ وأحكام القانون  مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

 .الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

 2002( لسنة 3مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )سالمة  ترى اللجنة     

نون المقدم من مجلس بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقا

  .والقانونية الدستورية من الناحيتين، الشورى(

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
 مرفقاتهو املوقر قرار جملس النواب
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



 

 

 

 3د 5ص ل م ب/ ف 522الرقـــم: 
م 1202 يناير 27التاريخ:   



 علي   احملرتم  / حممد علي حسن   سعادة الدكتور 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ ــ  ل ـ ــر ق  قر ـ ــي لـ ــدم م يطيـ ــام ا ر ـ ــو ق  ـ ــحيا  عـ ــاعد   تعـ ــرقا قـ مشـ
 شـــن  ع ـــام اعتضـــاب قلســـال ا  ـــال  ال  حيـــ   ا عـــح    2002( لســـن  3 قـــاعد  رقـــم  

 ضدل االقرتاح  قاعد  ا قحم من م    الشدرى(.
 

 رجــــــال مناقشــــــتع قدرا ــــــتع قملــــــحاد مقريــــــر  شــــــنعع متســــــ نا  رقي ــــــم 
 لعرضع ل ى ا     خالل مدلح ققصاه ثالث  ق ا يع من ماريضع.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 صـاحل الصـاحلعـلي بن  
 رئيـس جملـس الشورى
 

 



‹MKML;H;L;H;MR

NÄ;PÃ;LKT
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