
م2021فبراير  14 التاريخ: 

الموقـــر  صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح

 رئيــس مجلـس الشـورى     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

مشروع قانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

بشأن مباشرة الحقوق السياسية  2002( لسنة 14بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

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

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،

 دلال جاسم الزايد   

رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 المرفقات:
 تقرير اللجنة حول مشروع القانون المذكور. .1

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  .2

بشأنه.  ة هيئة التشريع والرأي القانونيومذكر، ومذكرة الحكومةمشروع القانون المذكور،  .3
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 3د  5ص ل ت ق / ف 531الرقـــم: 
م 1202 فرباير 7التاريخ:   

احملرتمة     دالل جاسم الزايد سعادة السيدة   
الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة    

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

مشــــــرون قــــــاعض  حتاــــــ ي  حاــــــ     ــــــام يطيــــــن لــــــم     رفــــــ  ل ــــــم 
حشـــــــر  ملاقــــــرا ال رـــــــضق الس اســـــــ    2002( لســـــــ   14املرســــــضم حرـــــــاعض  رقــــــم  

 . املا  يف ضضء االقرتاح حراعض  املر م من مجلس الشضرى(

ا  ــ    ــرعق مت ـــــــ ــر حشـــــــ ــ اد  رريـــــــ ــتق و  ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــاء م اقشـــــــ حرجـــــــ
ر ي ـــــمض لارضــــــق  لــــــأ املجلــــــس بــــــ ل مض ــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــاح   مــــــن 

  اريخق.

و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

 الصاحل علي بن صاحل  
رئيس جملس الشورى
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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير لجنة ال

 العنوان
بشأن  2002( لسنة 14مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 .مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 مشروع  أصل

 القانون
 اقتراح بقانون من مجلس الشورى

 إلى اللجنةاإلحالة 
 م2021اير فبر 7

 الفصل التشريعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م2021فبراير  9

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

 اجتماع واحد  عدد االجتماعات

 ____ العرض على الجلسة

 مضمونه

المرسوم من  الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة نص. تناول مشروع القانون تعديل 1

بحيث تحدد مدة فتح باب  ،بشأن مجلسي الشورى والنواب 2002( لسنة 15بقانون رقم )

 الترشيح وغلقه على أال تزيد على ثالثة أيام متتالية. 

لعشرين من المرسوم بقانون، حيث كما جاء مشروع القانون بتعديل المادة السادسة وا. 2

قرر التعديل اعتبار األصوات التي حصل عليها المرشح باطلة إذا ثبت تنازله عن 

 الترشيح.

 مادتان ديباجة + بنية المشروع

 من حيث المبدأ القانون مشروع رفض قرار مجلس النواب

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 القانونمشروع على  من حيث المبدأ الموافقةعدم 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 م2021ر فبراي 14التاريخ: 

 (7الرقم: )

 

 

 تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

بشأن  2002( لسنة 14مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )حول 

 ح بقانون المقدم من مجلس الشورى(مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء الاقترا

 الفصل التشريعي الخامس -الانعقاد العادي الثالث  دور

 

 

 :مقدمــة
 

            رقـم معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2021اير فبر 7( المؤرخ في 3د  5ص ل ت ق / ف  531)

 2002( لسنة 14مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )بدراسة ومناقشة 

 ،بشأن مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

 المجلس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

تدارستتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروم القانون المذكور قالل دور اينعقاد العادي اللال  من ال  تتتتتت   (1(

 التشريعي الخامس، في ايجتمام اإللكتروني )عن بـُعد( التالي:

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2021فبراير 9  21

 

موضتتتتتتوم الب   بمشتتتتتتروم القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثاتع المتعلقة  (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروم القانون.  -

مشروم القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة ال كومة  -

 )مرفق(بشأنه. 

 

   من:شارك في اجتمام اللجنة من األمانة العامة للمجلس ك 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد

 باحث قانوني السيد محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 
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 ثانيـًا: رأي اللجنة:

 

 2002( لسنة 14مشروم قانون بتعدي  بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة      

الذي  ،بقانون المقدم من مجلس الشورى(ح بشأن مباشرة ال قوق السياسية )المعد في ضوء ايقترا

 وغلقه الترشيح فتح باب ب ي  ت دد مدةالمادة الخامسة عشرة من  ال قرة اللاللة نصتناول تعدي  

 نوالعشري السادسةعلى أي تزيد على ثالثة أيام متتالية. كما جاء مشروم القانون بتعدي  المادة 

إذا ثبت  باطلة األصوات التي ح   علي ا المرشح من المرسوم بقانون، حي  قرر التعدي  اعتبار

 تنازله عن الترشيح.

 

ومذكرتي الحكومة الموقرة وهيئة  كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته،     

واسرررتعرضرررت وجهات الن ر بين أع ررراء  التشرررريا والرأي القانوني بشرررأن مشرررروع القانون،

عدم الموافقة على مشرررروع إلى  - بإجماع اآلراء -القانوني لها، وانتهت  سرررتشررراروالم اللجنة

 التفصيل التالي: وفقوذلك القانون من حيث المبدأ، 

 

تقتديرها إلى ن رفض اللجنتة لمشتتتتتتتروم القتانون من حيت  المبتدأ يرجع في األستتتتتتتتا  إ .1

فيه  مختلف علي ا في أي مشتتتروم قانون يكون ايقتالفالمستتتات  الللم تتتل ة العامة في 

ئة التشتتتتتتتريع على قبوله من حي  المبدأ أو عدمه ، وقد أتت آراء ال كومة الموقرة وهي

جلس النواب مر ، كما جاء قراء  والرأي القانوني غير مت قة مع فكرة مشروم القانون ابتدا

ا مع  وبعد  ، ومن ثمحي  رفض مشروم القانون من حي  المبدأ راءتلك اآلالموقر ُمت قـتتتتتت 

فقد اطمأنت اللجنة إلى التوافع مع مجلس النواب  باب ومبررات الرفضايطالم على أس

 برفض مشروم القانون من حي  المبدأ.  

 

 النواب لمجلس العامة اينتخابات ميعاد ت ديد اقت تتتتتتاص الملك جاللة منح الدستتتتتتتور إن .2

 للستتتتتل ة الترشتتتتتيح مدة ديدت  ترك األنستتتتت  فمن لذا (،42) المادة من )أ( البند وفع وذلك

 والشتتتتتتتؤون العدل ولوزير النواب، لمجلس العامة اينتخابات في الملك لجاللة ةالتقديري
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 اينتخابات بين تختلف المدة أن ستتتتتيما وي التكميلية، اينتخابات في واألوقاف اإلستتتتتالمية

 أو واحدة م افظة في واحد لمقعد التكميلية اينتخابات كانت إذا وما والتكميلية، العامة

  أكلر.

 

 مدة هي األكلر، على متتالية أيام ثالثة قالل وق له الترشتتتتتتتيح باب فتح تاريخ ت ديد إن .3

ا ق يرة  أو للترشيح، الم لوبة األوراق كافة استي اء من الترشيح راغبي نتمك   ي قد نسبيـتت 

س م ترشيح في للراغبين الكافية ال رصة إتاحة سة النواب مجلس لعضوية أن   األمر، لدرا

   المناسبة. اينتخابية للدواتر اقتيارات م وحسم

 

اعتبار األصوات بتعدي  المادة السادسة والعشرين، إن ما جاء به مشروم القانون بشأن  .4

المرسوم ( من 15، ي تنسجم مع المادة )التي ح   علي ا المرشح باطلة إذا ثبت تنازله

والتي تقرر عدم ايعتداد  ،بشأن مجلسي الشورى والنواب 2002( لسنة 15بقانون رقم )

بتنازل المرشح عن الترشيح إي إذا كان قالل المدة القانونية المقررة للتنازل، وهي عشرة 

 .أيام على األق  قب  اليوم الم دد إلجراء اينتخابات

 
 

 الموضوع األصلي واالحتياطي:ـًا: اختيار مقرري ثالثـ

( من الالت ة الداقلية لمجلس الشتتتتورى، ات قت اللجنة على اقتيار ك  39إعماي  لنص المادة )     

 من:

 

 الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة          مقرًرا أصليـًا. .1

 األستاذ أحـمــد مـهـــدي الـحـــداد          مقرًرا احتياطيًا. .2
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 ــًا: توصية اللجنة:رابع

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروم القانون، فإن اللجنة      

 توصي بما يلي:
 

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

بشأن مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  2002( لسنة 14)

 مجلس الشورى(.

    

 

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،    

 

 

 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة                                                              دلال جاسم الزايد 

 اللجنةرئيس  نائب رئيس اللجنة                                                                            

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 الثايناملرفق 
 

واب ومرفقاته قرار جملس الن
 بشأن مشروع القانون

 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
 



٤ - ٢ - ٢٠٢١م

١١٢ ف ٥ د ٣















































































































 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 الثالثاملرفق 
 

ومذكرة  القانون املذكور،مشروع 
رة هيئة التشريع ومذك ،احلكومة

 بشأنه والرأي القانوين
 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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