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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين بشأن قرار
جملس النواب حول قرار جملس

الشورى خبصوص مشروع قانون
بتعديل املادة ( )1من املرسوم

بقانون رقم ( )11لسنة 1711م
يف شأن األحداث( ،املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ  02:مارس 0212م

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
حول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن
مشروع قانون بتعديل املادة ( )1من املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1711
يف شأن األحداث (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي
بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/164ص ل خ أ )2142-1-3 /املؤرخ يف
 41أبريل 2142م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى
بشأن مشروع قانون بتعديل املادة ( )4من املرسوم بقانون رقم ( )41لسنة  4716يف
شأن األحداث (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن تتم
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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كما استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد
علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/132ص ل خ أ/ف 3د )3املؤرخ يف
 41أكتوبر 2142م ،من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون املذكور ،والذي مازال
قيد الدراسة لدى اللجنة ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن
رأيها بشأنه.

أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأأن مشأروع
القانون املذكور يف االجتماعني التاليني:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماع الثاين

 24أكتوبر 2142م

االجتماع الثامن عشر

 41مارس 2143

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحأث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
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 قرار جملس النواب بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرتا احلكومة بشأنه( .مرفق) تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السابق ( .مرفق) قرار جملس الشورى السابق برفض املشروع من حيث املبدأ يف جلسته العشرين مندور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث املنعقدة يوم االثنني املوافق 2
مايو 2144م ( .مرفق)

 مرسوم بقانون رقم ( )41لسنة  4716يف شأن األحداث ( .مرفق) مرسوم بقانون رقم ( )41لسنة  4716بإصدار قانون العقوبات ( .مرفق)

شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بأاللس الـدكتور علـي حســن
الطوالبـة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف أمني سر اللجنة ،والسيدة أمل عبداهلل
حممد أمني سر باجمللس.

ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واستعرضت توصية
اللجنة السابقة ،وقرار جملس الشورى برفض املشروع من حيث املبدأ ،وقرار جملس النواب
املوقر والذي أصر فيه على التمسك مبا جاء يف قراره السابق ،ومت تبادل وجهات النظر بني
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان بشأأنه ،وانتهت إىل
التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق يف هذا الشأن ،والقاضي بعدم املوافقة على
مشروع القانون من حيث املبدأ .حيث إنه مل تستجد أي مربرات أو أسباب تستدعي
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الرجوع عن قرار اللس السابق .فالتعديل الوارد يف مشروع القانون قد رفع سن احلدث
من  41سنة إىل  41سنة دون اإلشارة إىل النصوص العقابية الواردة يف املرسوم بقانون
رقم ( )41لسنة  4716بشأن قانون العقوبات ،وأن التعديل الذي ورد يف مشروع
القانون ليس له أثر مامل ميس التعديل كل من املواد (  ،32و ، 11و ) 14من قانون
العقوبات ،وأ
ن هذا التعديل سيثري مشكالت عملية عند تطبيق املادتني ( )11و ( )14من قانون
العقوبات املشار إليها فيما يتعلق باألعذار املخففة ومن بينها حداثة سن املتهم الذي
جاوز اخلامسة عشرة ومل يتم الثامنة عشرة.
وكما جاء يف مرئيات وزارة التنمية االجتماعية املقدمة للس النواب بأن رفع سن
احلدث إىل مثاين عشرة سنة يتطلب اختاذ إجراءات عملية عديدة على أرض الواقع ،أشار
إليها قانون األحداث رقم ( )41لسنة  ،4716أمهها اليت تنصأب يف بوتقأة القأدرة
االستيعابية سواء املستشفيات املخصصة أو مؤسسات الرعاية االجتماعية ،خاصأة الأيت
ختضع للحكومة وكذلك مركز رعاية األحداث التابع لوزارة الداخلية ،فالشرحية الأيت مت
احاطة هذه املنشآت الستقباهلا كانت على أساس أن يكون احلد األقصى للسنة  41سنة،
لذا فإن األمر الذي يتطلب إعادة مراجعة القدرة االستيعابية لتلك املنشآت ،مبا يتوافق مع
رفع هذا السن إىل مثانية عشر عاماً.

واألمر ال يتوقف عند حد املنشآت اليت تستوعب نطاق هذا السن ،وإمنا ال بد من
إعادة تنظيم هيكلي ووظيفي للتصنيف اجلديد سواء اخلاص بتنفيذ العقوبات أو التأدابري
عن األحداث ،حيث إن هذا التنظيم يتطلب إعادة مراجعة ملا هو موجود اآلن ،لبيان الكم
الوظيفي املطلوب من ناحية ،وما يرتبط بذلك من متطلبات فمن يتعاملون مع األعمأار
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املختلفة جيب أن يكونوا وفقاً ملتطلبات كل فئة عمرية .لذا فإن الفئة العمرية من سن 41
سنة حىت  41سنة حتتاج إىل برامج إلعادة التأهيل ختتلف متاماً عن الربامج األخرى.

ومبا أن قانون األحداث رقم ( )41قد أصدر يف عام  ،4716األمر الذي مأؤداه
سواء من حيث املنطق القانوين أو الواقعي عدم إمكانية توافق التعديل الوارد مع باقي مواد
القانون احلايل ،حيث يتطلب ذلك تعديل تلك املواد ،مبا يتماشى مع ما مت ذكره من بنود
سابقة من ناحية ،ومبا يتوافق مع قانون الطفل.

ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئحة الداخلية للس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:
 .1سعادة األستاذ علي عبدالرضـا العصفور

مقررًا أصليــًا.

 .0سعادة األستـاذ عبدالرمحـن حممد مجشري

مقررًا احتياطيـًا.

رابعـــــًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي بتمسك اجمللس
بقراره السابق بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل املادة ( )1من
املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  1711يف شأن األحداث (املعد يف ضوء االقتراح
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بقانون املقدم من جملس النواب) ،والذي أُختذ يف جلسته العشرين من دور االنعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي الثالث املنعقدة يوم االثنني املوافق  0مايو
0211م.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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