
 

 
 

 م2021فبراير  24التاريخ:  

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

قرار مجلس النواب يسرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن 

بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون 

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية  2002( لسنة 3)مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

 .ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( )المعد في

 برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

 

                                                                      

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                                                

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                        

 المرفقات: 

 تقرير اللجنة. .1
 .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .2
 قرار مجلس النواب ومرفقاته. .3
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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 (املرافق العامة والبيئةجلنة )لخ

 العنوان
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة  قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية  2002( لسنة 3والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 مجلس النواب أصل مشروع القانون

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

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - م2021 فبراير 22 انتهاء اللجنة من املناقشة

 02 عدد االجتماعات

 بعدم الموافقة على مشروع القانون. م2020يناير  05( المنعقدة بتاريخ 12جلسة المجلس رقم ) العرض على اجللسة

 مضمونه

بشأن نظام  2002( لسنة 3ن )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )وإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشر

خالل فترة لكل مواطن مقيد في أحد جداول االنتخابات وتواجد تسمح  انتخاب أعضاء المجالس البلدية

بالطريقة العادية أو  انتخابات أعضاء المجالس البلديةرأيه في  بإبداءخارج مملكة البحرين االنتخابات 

ون اإلسالمية ؤبالوسائل اإللكترونية، وذلك وفقًا لإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والش

 .افواألوق

 املبادئ واألسس العامة

خارج مملكة خالل فترة االنتخابات نتخابات وتواجد لكل مواطن مقيد في أحد جداول االإعطاء الفرصة 

بهدف بالطريقة العادية أو بالوسائل اإللكترونية،  انتخابات أعضاء المجالس البلديةرأيه في  بإبداءالبحرين 

توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوة بما هو معمول به في عملية 

( من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق 25وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة )االستفتاء 

السياسية، وقصر األمر على المواطنين دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء 

 ة.( من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدي2المجالس البلدية بموجب المادة )

 ديباجة + مادتان بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بعدم سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.

خالصة آراء اجلهات املختصة 
لدى حضورها مناقشات 

 جملس النواب

  اإليضاحية المرفقة بالمشروع:رأي الحكومة الموقرة كما ورد في مذكرتها 

 طلبت إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء المالحظات اآلتي:

ر بنّص المادة ) -  ( من دستور مملكة البحرين.18يخّل مشروع القانون بمبدأ المساواة المقرَّ

يسمح مشروع القانون للمواطنين البحرينيين )دون غيرهم( بالتصويت في الخارج في االنتخابات  -

( من المرسوم بقانون حق االنتخاب لكل من )المواطنين، والمقيمين 2البلدية، في حين منحت المادة )

أو أراٍض في إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، واألجانب الذين يملكون عقارات 

ً واحداً في شأن االنتخابات البلدية، بينما أخلَّ  المملكة(، والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونيا

 مشروع القانون بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون. 

م أموراً عامة تتعدَّى نطاق المنطقة االنتخابية يتمتَّع )مجلس النواب( باختصاصات تشريعية ورقابية تن - ّظِّ

 وتمّس المواطن مباشرة وإن كان خارج المملكة. 
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تكون اختصاصات )المجالس البلدية( محصورة في نطاق منطقتها االنتخابية دون أن تتعداها لباقي  -

 المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية. 

  األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:رأي وزارة 

والتي جاء بها الواردة مع مرفقات مشروع القانون مع مذكرة الحكومة الموقرة  اتوافقه ت الوزارةأوضح

 طلب إعادة النظر في مشروع القانون.

 :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

قرة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون مع مذكرة الحكومة المو اتوافقه ت الوزارةأوضح

( من دستور 18لكونه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة )

مملكة البحرين، كما أن تنظيم حق االنتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات 

طاق منطقتها االنتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود )المجالس البلدية( محصورة في ن

 السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.

خالصة آراء اجلهات املختصة 
لدى حضورها اجتماعات 

كما  اللجنة مبجلس الشورى
وردت يف التقرير السابق 

 للجنة

  والتخطيط العمراني: البلدياترأي وزارة األشغال وشؤون 

والتي جاء بها الواردة مع مرفقات مشروع القانون مع مذكرة الحكومة الموقرة  اتوافقه ت الوزارةأوضح

 طلب إعادة النظر في مشروع القانون.

 :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

مع مذكرة الحكومة الموقرة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون  اتوافقه ت الوزارةأوضح

( من دستور 18لكونه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة )

مملكة البحرين، كما أن تنظيم حق االنتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات 

س البلدية( محصورة في نطاق منطقتها االنتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود )المجال

 السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.

 الموافقة على مشروع القانون. قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 
 الشورى

بدور االنعقاد الثاني من  2020يناير  05بتاريخ التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة 

 .الفصل التشريعي الخامس بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2021فبراير  24التاريخ: 

 (11)التقرير: 

جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى  تقرير
ا( إىل املرسوم بشأن 

ً
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرر

 بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية  2002( لسنة 3بقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 
 الفصل التشريعي الخامس - الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

(، أرسل 3د5/ ص ل م ب / ف 524، وبموجب الخطاب رقم )م2021 يناير 27بتاريخ 

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

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم  مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن

بشأن نظام انتخاب أعضاء  2002( لسنة 3الثالثة والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

وإعداد لدراسته ؛ المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 . الموقر عرضه على المجلسلتقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالية: -1

 الفصل الدور تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 5 3 م2021فبراير  01 18

 5 3 م2021فبراير  22 20

 

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

 به والتي اشتملت على ما يلي:

 .لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةراي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 مجلس الشورى: األمانة العامة بمن  اجتماعات اللجنةحضر  -3

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. عبدالرحيم علي محمد األستاذ

 باحث قانوني. ـومعـلـي نـادر الســلـلسـيــد ا

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 البحوثالدراسات وقسم 
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 أخصائي بحث وتحليل أول. السيد علي جواد القطان

 واإلعالمالعامة إدارة العالقات 

 أخصائي إعالم. الحلواجيالسيـد صادق جعفر 

 

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

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بعدم سالمة مشروع القانون من 

 الناحية الدستورية.

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
ً
 كما ورد بالتقرير السابق:  ثالث

توافقهم مع الرأي الذي انتهت إليه الحكومة، وذلك ألن مشروع القانون بين ممثلي الوزارة 

)دون غيرهم( بالتصويت في الخارج في االنتخابات البلدية، في حين  نيسمح للمواطنين البحرينيي

 ( من المرسوم بقانون حق االنتخاب لكل من )المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة2منحت المادة )

في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، واألجانب الذين يملكون عقارات أو أراض في 

المملكة( والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركًزا قانونيًا واحدًا في شأن االنتخابات البلدية، بينما 

 نون.أخل مشروع القانون بالحماية القانونية، ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القا

 

ا: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
ً
 كما ورد بالتقرير السابق: رابع

توافقهما مع مذكرة الحكومة  (وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف)أوضح ممثال  

الموقرة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون لكونه سيدخل في حومة مخالفة 

( من دستور مملكة البحرين، كما أن 18الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة )

ت )المجالس تنظيم حق االنتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصا
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البلدية( محصورة في نطاق منطقتها االنتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود 

 السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.

يغاير األنظمة الخليجية واإلقليمية، وسوف تواجه الجهات وبينوا أن مشروع القانون 

 شروع القانون المطروح.التنفيذية معوقات وصعوبات في حال تنفيذ م

 

ا: قرار جملس النواب املوقر:
ً
 خامس

 التمسك بالقرار السابق بالموافقة على مشروع القانون.

 
 سا

ً
 ا: رأي اللجنة: دس

مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين )مكرًرا(  تدارست اللجنة

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد  2002( لسنة 3إلى المرسوم بقانون رقم )

يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الذي في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، 

الل فترة انتخابات المجالس البلدية لإلدالء بأصواتهم بالطريقة المتواجدين خارج المملكة خ

توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس  بهدفالعادية أو بالوسائل اإللكترونية 

 .البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية االستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب

منهما على إضافة  نصت المادة األولىين، ديباجة ومادت يتألف مشروع القانون من

بشأن  2002( لسنة 3مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها اآلتي "لكل مواطن مقيد في أحد جداول 

بات بالطرق العادية أو االنتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في االنتخا
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بالوسائل اإللكترونية، وذلك وفقًا لإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون 

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية".اإلسالمية واألوقاف، 

بدور االنعقاد  26/03/2019وكان مجلس النواب الموقر قد أصدر قراره بجلسة 

 الخامس بالموافقة على مشروع القانون. العادي األول من الفصل التشريعي

 05تم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الموقر حيث أصدر قراره بجلسة 

بدور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس بعدم الموافقة على مشروع  2020يناير 

 القانون من حيث المبدأ.

إلعادة النظر فيه عمالً بنص ولدى عرض مشروع القانون على مجلس النواب الموقر 

باإلصرار  2021يناير 19( من الدستور، فقد أصدر قراره للمرة الثانية بجلسة 82المادة )

على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية عمالً 

 ( من الدستور.84بنص المادة )

ية بمعرفة اللجنة، وتم تداول وتبادل الرأي حوله من قبل تم دراسة مشروع القانون للمرة الثان

على نحو ما هو أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بعد االطالع على مالحظات الجهات المعنية 

الشؤون ومرفقاته، وعلى رأي لجنة  الموقر وعلى قرار مجلس النوابثابت بمقدمة التقرير، 

هى إلى عدم سالمة نص المادة األولى من الذي انت بمجلس الشورى التشريعية والقانونية

إلخالله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة مشروع القانون من الناحية الدستورية 

( من الدستور، حيث أنه نال وانتقص من حق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج 18)

متلكون عقارات مبنية أو العربية ممن لهم محل إقامة دائم في مملكة البحرين وغيرهم ممن ي

أراض داخل المملكة في المشاركة في التصويت في انتخابات المجالس البلدية مقرًرا هذا 

الحق للمواطن البحريني فقط، وبالتالي يكون قد أهدر الحماية القانونية والحقوق المقررة لغير 

بشأن  2002لسنة  (3المواطنين المنصوص عليها بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم )

 نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
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( من الدستور التي تنص على أنه "لمجلس النواب أن 84وبعد االطالع على المادة )

يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق 

لة يعاد المشروع إلى دون إدخال أي تعديالت جديدة على مشروع القانون، وفي هذه الحا

مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن 

 يصر على قراره السابق"

 وعلى ضوء ما تقدم، فلم تجد اللجنة أمامها سوى المفاضلة بين أحد الخيارين اآلتيين:

 قبول قرار مجلس النواب الموقر. الخيار األول:

 إصرار مجلس الشورى على قراره السابق. :الخيار الثاني

 مطالعة على ضوء ما استخلصته منضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، اولقد ف

مدى مواءمة  يرمشروع القانون ومرفقاته، وبعد االستئناس برأي المستشار القانوني، وتقد

ومداخالت مشروع القانون في ضوء النصوص القانونية النافذة ومالحظات الحكومة، 

يناير  05أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمضبطة الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 

بعدم مجلس الشورى بالتمسك بالقرار السابق لفلم تجد اللجنة أرجح من التوصية م، 2020

 لألسباب اآلتية:الموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ 

ليجية أو عربية تسمح لغير مواطنيها بالتصويت في انتخاباتها المحلية ال توجد أي دولة خ أوالً:

 -عمان  –الكويت  –بالخارج، بل نهجت معظم التشريعات في الدول المجاورة )السعودية 

.....( على قصر انتخابات المجالس البلدية على مواطنيها المتواجدين داخل إقليم الدولة دون 

 أن تمتد هذه االنتخابات لتشمل من تواجد خارجها وذلك بخالف االنتخابات البرلمانية.

 

 إذا كان يجوز للمواطن أن يبدي رأيه في االستفتاء واالنتخاب بالخارج عماًل بنص ثانيًا:

بشأن مباشرة الحقوق السياسية  2002( لسنة 14( من المرسوم بقانون رقم )25المادة )

المطابق لنص المادة األولى من مشروع القانون المعروض، إال أن انتخابات أعضاء المجالس 
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البلدية لها طبيعة خاصة لتعلقها بالمجالس البلدية ذات الطبيعة الخدمية اللصيقة باالحتياجات 

في المملكة، كما أن اختصاص كل بلدية محصور في نطاقها الجغرافي دون أن يتعدى  الداخلية

ذلك إلى المناطق تابعة للبلديات األخرى، بخالف انتخابات المجلس النيابي الذي له دور 

تشريعي ورقابي تنظم أمورا عامة تتعدى نطاق الدائرة االنتخابية وتمس جميع المواطنين 

كة أو خارجها، كما أن النائب يمثل الشعب بأسره في كافّة المجاالت سواء كانوا داخل الممل

التشريعية والرقابية وتنبسط واليته على عموم محافظات المملكة خاصة وأن المرسوم بقانون 

( منه للمواطن 25بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد منح في المادة ) 2002( لسنة 14رقم )

ومن ثّم فال يجوز التوّسع فيه أو القياس  –يل االستثناء على سب –حق التصويت في الخارج 

 عليه في هذا الشأن.

 

أن مشروع القانون المعروض بإجازته التصويت خارج مملكة البحرين يتعارض ثالثا: 

بشأن نظام انتخاب أعضاء  2002( لسنة 03صراحة مع نص المادة الرابعة من القانون رقم 

أنه: "على كل ناخب أن يباشر حقه االنتخابي بنفسه في المجالس البلدية التي تنص على 

 الدائرة االنتخابية التابع لها".

 

وبناء على ما تقدّم فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى الصادر 

 م.2020يناير  05بجلسة 
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ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اسابع

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

 من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   األستاذ سمير صادق محمد البحارنة -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   األستاذة منـى يوسـف خليـل المؤيــد -2

 
 
ً
 ا: توصية اللجنة:ثامن

المعروض، قانون الأثناء دراسة مشروع  وما أبدي من آراءمناقشات ما دار من في ضوء  

 فإن اللجنة توصي باآلتي:

بدور  2020يناير  05التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -

الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس بعدم 

بشأن نظام  2002( لسنة 3( مكرًرا إلى المرسوم بقانون رقم )23القانون بإضافة مادة )

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

 النواب(.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 عليالدكتور حممد علي حسن                                             الكعبيمجعة مجعة حممد 

 رئيس اللجنة                                                             اللجنة نائب رئيس      



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 م2021 ايرفبر 4التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة الموضوع: 

بشأن  2002( لسنة 3جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )مادة 

 نظام انتخاب المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

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

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  525م )كتابه رق

الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم 

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

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، قدم من مجلس النواب(بقانون الم

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه المالحظات 

 
 

، شرع عالتاسعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها  م2021اير فبر 1وبتاريخ     

حول مشوووورون قانون بخصوووووص قرار مجلس الشووووور   مجلس النواب قرار حيث اطلعت على

ا( إلى المربوووم بقانون رقم )  2002( لسوونة 3بإضووافة مادج جديدج برقم اللاللة والعشوورون )ماررإ

 .بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(
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التمسك برأيها السابق بعدم بالمة مشرون القانون  إلى –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

( من الدبتور، 18من الناحية الدبتورية؛ وذلك للمساس بحق المساواج المقرر بنص المادج )

  )مرفق(ولإلخالل بالمراكز القانونية المتاافئة. 

 

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة بالمة برأيها السابق بعدم اللجنة  تتمسك     

بشأن نظام انتخاب المجالس  2002( لسنة 3والعشرون )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم )

  .الدبتورية من الناحية، البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

  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 524الرقـــم: 
م 1202ر يناي 27التاريخ:   



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

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ م قــــرار  الــــ  النــــااب جلســــاص قــــرار  الــــ  يطيــــ  لــــق لك لر ــــ  ل ــ
ــا    ــا اك ج  ــ ــراف قــ ــال  شــ ــارل مــ ــراك الشــ ــ  اال شــ ــرقم الوالوــ ــ ي جــ ــادي ة يــ  ــ
ا  مللـــــق اور ـــــام ج ـــــا اك رقـــــم ) م جشـــــتك ا تلـــــاب اواـــــال  2002  لســـــن  3)  ـــــررل

 البل ي  )او   يف  اء االقرتاح ج ا اك او  م  ن  ال  النااب .
 

جرةــــــاء  ناقشــــــتع ادرا ــــــتع املتــــــ اد م ريــــــر جشــــــت ع  ت ــــــ نال رلي ــــــم 
 ل اجيع  ن ماريلع. ل ر ع تلق اوال  خالل  ات  لقساه ثالث 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
 



‹MKML;H;L;H;MR

‡;‹;Â;QL































 

 مــرفــق

(1) 

 















































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 مــرفــق

(2) 

 





















 

 مــرفــق

(3) 

 















 

 مــرفــق

(4) 

 













 

 مــرفــق

(5) 
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