املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )11لسنة 1791م
بشأن جوازات السفر ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :الدكتور عبدالعزيز حسن
أبل ،مخيس محد الرميحي ،عبدالرمحن
حممد مجشري ،دالل جاسم الزايد،
الدكتور حممد علي حسن علي
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التاريخ  52 :يناير 5102م

التقريـر الثاين عشر للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
بشأن االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة 0792
بشأن جوازات السفر ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء
الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،مخيس محد الرميحي ،عبدالرمحن حممد مجشري،
دالل جاسم الزايد ،الدكتور حممد علي حسن علي
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل رئيس جملس
الشورى رقم ( 222ص ل خ أ  /ف 2د )2املؤرخ يف  22نوفمرب 2102م ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )00لسنة  0792بشأن جوازات السفر ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء:
الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،مخيس محد الرميحي ،عبدالرمحن حممد مجشري ،دالل
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جاسم الزايد ،الدكتور حممد علي حسن علي ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات،
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

( )0تدارست اللجنة االقتراح بقانون املذكور يف االجتماعات التالية:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماع الرابع

 7ديسمرب 2102م

االجتمـاع السادس

 20ديسمرب 2102م

االجتمـاع السابع

 22يناير 2102م

( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحـ
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية(.مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق)54

 قانون رقم ( )00لسنة  0772بشأن جوازات السفر( .مرفق) -القوانني املعدلة للقانون رقم ( )00لسنة  0772بشأن جوازات السفر( .مرفق)

( )3حضر االجتماع أصحاب السعادة مقدمو االقتراح وهم:
 .0السيد مخيس محد الرميحي
 .5السيد عبدالرمحن حممد مجشري

عضو جملس الشورى.
عضو جملس الشورى.

( )4وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ممثلني عن وزارة الداخلية ،وقد حضر
كل من:
 .0املقدم يوسف أمحد إبراهيم رئيس شعبة التنفيذ والطلبات باإلدارة العامة
للجنسية واجلوازات.
 .5النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشئون القانونية.

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -توىل أمانة سر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
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ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة االقتراح بقانون مـن
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــًا -رأي وزارة الداخلية:
مل تبد وزارة الداخلية أية مالحظات حيال االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )00لسنة  0772بشأن جوازات السفر ،حلني صدوره.

رابعـــــــًا -رأي أصحاب املقترح:
أوضح مقدمو االقتراح أمهية املقترح يف استمرار املعاملة الواحدة لرئيسـي جملسـي
الشورى والنواب السابقني ،وتقديرًا ملكانتهم ودورهم يف تنمية العملية الدميقراطية ،ودفع
العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية ،موضحني أن االقتراح بقانون جاء لإلبقاء
على منحهم اجلوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء جمللسي الشورى والنواب،
وجاء التعديل بإضافة بند جديد (و) إىل املادة ( )7بالنص التايل (رؤساء جملسي الشورى
والنواب السابقني) ،مع إعادة ترتيب بقية البنود ،وإعادة صياغة البند (د) من املـادة ()7
من القانون املذكور ،وذلك الستبعاد رئيسي جملسي الشورى والنـواب مـن مـنحهم
اجلوازات اخلاصة ،كذلك تعديل البند (ك) من املادة ( )7املتعلق مبـنح األزواج واألوالد
جوازات السفر اخلاصة ،وذلك بإضافة الفئات الواردة يف البند (د) حبصول أزواج وأوالد
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أعضاء جملسي الشورى والنواب السابقني على اجلوازات اخلاصة أسـوة ببقيـة الفئـات
املنصوص عليها يف البند (ك) ،وذلك لغرض توحيد جوازات السفر بالنسـبة ألعضـاء
جملسي الشورى والنواب السابقني مع جوازات زوجاهتم وأوالدهم الذمي مل يبلغوا سـن
( )20سنة والبنات غري املتزوجات ،ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات يف الـدول
األخرى ويف املطارات واملنافذ البحرية والربية ،حي إنه يتعـذر أو يصـعب يف بعـض
احلاالت حصول الزوجة أو االبن القاصر على التأشرية املطلوبة لزيارة بعض الدول.

خامســـــًا -رأي اللجنة:

تدارست اللجنة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة
 0772بشأن جوازات السفر ومذكرته اإليضاحية ،واطلعت على قانون رقم ( )00لسنة
 0772بشأن جوازات السفر ،وعلى القوانني املعدلة للقانون رقم ( )00لسنة 0772
بشأن جوازات السفر ،كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوين للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،
وعليه أكدت اللجنة أمهية هذا االقتراح يف استمرار املعاملة الواحدة لرئيسي جملسي
الشورى والنواب السابقني ،وتقديرًا ملكانتهم ودورهم يف تنمية العملية الدميقراطية ودفع
العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية ،وذلك باإلبقاء على منحهم اجلوازات
الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء جمللسي الشورى والنواب ،وحصول أزواج وأوالد
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رؤساء جملسي الشورى والنواب السابقني على اجلوازات الدبلوماسية ،وكذلك حصول
أعضاء جملسي الشورى والنواب السابقني وأزواجهم وأوالدهم على جوازات السفر
اخلاصة ،من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة ألعضاء جملسي الشورى والنواب
السابقني مع جوازات زوجاهتم وأوالدهم الذين مل يبلغوا سن ( )20سنة والبنات غري
املتزوجات ،ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات يف الدول األخرى يف املطارات
واملنافذ البحرية والربية ،حي يتعذر أو يصعب يف بعض احلاالت حصول الزوجة أو االبن
القاصر على التأشرية املطلوبة لزيارة بعض الدول.
وانتهت اللجنة –بأغلبية أعضائها -إىل التوصية جبواز نظر االقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة  0772بشأن جوازات السفر ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،مخيس محد الرميحي ،عبدالرمحن حممد
مجشري ،دالل جاسم الزايد ،الدكتور حممد علي حسن علي.

سادســًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 97من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من :
 .0الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي

مقررًا أصليـًا.

 .2األستـاذ خالد حممد جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.
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سابعــــًا -توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة 0792بشأن جوازات السفر ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور
عبدالعزيز حسن أبل ،مخيس محد الرميحي ،عبدالرمحن حممد مجشري ،دالل جاسم
الزايد ،الدكتور حممد علي حسن علي.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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التاريخ 92 :نوفمبر 9025م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسنة 2295م
بشأن جوازات السفر ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور عبدالعزيز
حسن أبل ،خميس حمد الرميحي ،عبدالرحمن محمد جمشير ،دالل جاسم الزايد،
الدكتور محمد علي حسن علي.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  55نوفمبر 5554م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 554ص ل ت ق /ف  5د  ،)5نسخة من االقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسنة 2295م بشأن جوازات السفر،
والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،خميس حمد
الرميحي ،عبدالرحمن محمد جمشير ،دالل جاسم الزايد ،الدكتور محمد علي حسن
علي ،.إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  92نوفمبر 9025م عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا
الخااامس ،حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانون المااوكور ،وافاقاقيااة ،وذلااك ب

ااور

المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالقاة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسنة
 2295م بشأن جوازات السفر ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور
عبدالعزيز حسن أبل ،خميس حمد الرميحي ،عبدالرحمن محمد جمشير ،دالل جاسم
الزايد ،الدكتور محمد علي حسن علي ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح
بقانون بتعديل املادة رقم ( )2من القانون رقم
( )97لسنة 2002م بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل املعاقني ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :دالل جاسم الزايد ،ومحد
مبارك النعيمي ،وعبدالرمحن حممد
مجشري ،وصادق عيد حسني آل رمحة،
وسامية خليل املؤيد
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التاريخ  22 :يناير 2102م
تقرير جلنة اخلدمات رقم ()11
بشأن االقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )2من القانون رقم ( )41لسنة
2002م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :دالل جاسم الزايد ،ومحد مبارك النعيمي،
وعبدالرمحن حممد مجشري ،وصادق عيد حسني آل رمحة ،وسامية خليل
املؤيد
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
استتمت ل نة تتخ انتتتت بل عمتتب
ةت

تتبن انس ت ت يت ت ا ت لتتبن انلتتبن رئ ت

انشورى رقم ( /342ص ل خ ل/ف4ت )3ان ؤرخ ف  44ت س ار 3045م،

وانذي مم ا وةاه معت ف انتة خ اتراسخ و بقشخ االقتراح بقاانن بتداليا الداال )2
د ا القااانن رقاام  )27لساان 2112م بش ا

رياي ا نت ويااا نتشااايا الدداااقي

نالدقلم د أصحاب السدال األيضاا ::لالا ااسام اليايال نحدال دباارع النديدا
نيبلالرحد دحدل ادشير نصالق ييل حسي آا رحدا

نساادي يلياا الد،يال

يتى أ ممم تراسمه وإاتاء ان الحظبل يت ه وإيتات مقر ر مض
ن مم يرضه يتى ان ةت

ف

ويت أقلبه ثالثخ أسبا ع
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رأي انتة خ اشتن ه

مبر ته.

ا

أوال -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف الدذكنر أياله قادت اللان باإلارا:ات التالي :
( )9متارسل انتة تخ اققمتراب اقتب و ان تذعور فت تور اق قتبت ان تبتي انثتب
انفلل انمشر

ت

انرااع ف اقةم بيبل انمبن خ:

رقم االجتماع

تاريخ االجتماع
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3045/43/33

43

3045/43/32

41

3041/04/30

41

3041/04/35

41

3041/04/31

( )3اطت ل انتة خ ،أث بء تراسمهب يتى اققمراب اقب و ان ذعور يتى:
أ -رأي نة خ انشؤو انمشر خ وانقب و خ ا ةت

انشورى ( .رفق)

ب -رأي نة خ انشؤو ان بن خ واققملبت خ ( .رفق)
ج -رأي نة خ شؤو ان رأة وانطفل ( .رفق)
ل -رأي وزارة ان ل وانم خ اقةم بي خ ( .رفق)
ه -رأي وزارة ان بن خ ( .رفق)
( )4تبطال انتة خ سبا ًقب انةهبز ان رعزي نت تو بل نتحلول يتى رأ هتم ،وحمتى
وقل إيتات هذا انمقر ر نم مسمتم انتة خ رأي انةهبز ان رعزي نت تو بل.

44

( )5واتيوة
يشر" عل

انتة خ لنيار الددا نالتندي االاتدايي حضتر اةم بيهتب "انثتب
:

 .0السيل بلريـــ ينسف الايب

النكيا الدسايــل للرياي نالت ويا االاتداي .

 .2السيل اداا يبلالنواب قارنن

دستشار تنسيق دالس الشنرى نالنناب.

 .3اللكتنر أسادـ كادـــــا دتنل

دستشار قاننن .

( )6شبرك ف اقةم بع

األ ب خ ان ب خ ابن ةت :

 -2الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

-9السيد علي عبدهللا العــــــرادي

المستشار القانونـــــــي المساعد.

 واولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف أمين سر اللجنة ،والسيدة
دانة إبراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد. .
ا
ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)
ذهال نة خ انشؤو انمشر خ وانقب و خ ا ةت
اققمراب اقب و إنى سال مه

ان بح م

انشورى ف مول مهب اشن

انتسمور خ وانقب و خ.

ا
ثالثــا -خمتصر رأي مقدمي االقرتاح:
إ
انقب و

فعرة اققمراب مقوم يتى م ت ل ص ان بتة رقم ( )3ان بفذة ا وة
ان شبر إن ه ن عو ":تسري أحكام وذا القانن

يلى ذني اإلياق د

البحرينيي نيلى أبنا :الدرأ البحريني الدتينا د أانب الدقيدي إقاد لائد
بددلك البحري " ،ا ت أ عب ان ص ان بفذ ص يتى" :تسري أحكام وذا القانن
يلى الدداقي البحرينيي ".
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نقت أتذ ان شرع ا اتأ تيم انظروف انم م ر اهب ان رأة اناحر خ ان مزوةخ
أة ا

ع أا بئهب ،و

وان ق خ ا تعخ اناحر

متك انمشر بل يتى سا ل

ان ثبل قب و رقم ( )24نس خ  3005اإ شبء ل توق ان فقخ وم ت المه ،وانقب و رقم
( )25نس خ  3002اشن
ان م زوةخ

ب تخ زوةخ اناحر

غ ر احر

غ ر اناحر خ وأا بء ان رأة

ب تخ ان واط اناحر

ف

ا ض انرسوم ان قررة

يتى انتت بل انحعو خ انلح خ وانم ت خ ورسوم اإلقب خ ،ح ث سبوى ف مقت م
ا ض انتت بل وأوةه انتيم ا
زوج احر

أا بء ان رأة اناحر خ أو األة ا خ ان مزوةخ

واناحر خ ان مزوةخ

أة ا ونت هب ه أا بء

أة ا  ،تبلخ أ اناحر خ ان مزوةخ

ذوي اإليبقخ رو ف ظروف لح خ مسمتي موف ر

ان ب خ ومقت م انتت بل نهم وهو أ ضب ب مفق ع مول بل ان ةت
اشن تيم متك انفئخ

ان سبء وانم مض ل يتت

األيتى نت رأة
ض

مول بمهب نتي هب

األهتاف اقسمرام ة خ ان قمرحخ نت ةت .

ا
رابعــا -رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية( :مرفق)
ا ل نة خ انشؤو

رأ هب انذي أرستمه إنى نة خ

ان بن خ واققملبت خ ف

انتت بل أ سر ب أحعبم قب و ريب خ ومنه ل ومشغ ل ان بق
اناحر خ ان مزوةخ

أة ا وان ق

إقب خ تائ خ ا تعخ اناحر ؛ ق ت سباقخ

ال أ ه ساق نتستطخ انمشر خ أ أقرل قوا

اشن

اناحر خ وأا بء ان رأة اناحر خ ان مزوةخ
اناحر

ف

ب تخ زوةخ اناحر

غ ر اناحر

غر

ب تخ ان واط

ا ض انرسوم ان قررة يتى انتت بل انلح خ وانم ت خ ورسوم

اإلقب خ ،ابإلضبفخ إنى موق ع اناحر
اناحر خ

يتى أا بء ان رأة

أ غ ر احر

يتى اقمفبق بل انم متيو إنى

ب تخ أا بء اناحر
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ان مزوج

أة ا خ.

ب تخ أا بء

ويت ه مؤ ت انتة خ اققمراب اقب و ن ب ف ه

رايبة ان سبواة ف انحقوق

وانواةابل ،ابإلضبفخ إنى أ انمعتفخ ان بن خ حتوتة نهذا اققمراب ظرً ا ن حتوت خ
ه ،وق شعل يا ًئب بن ًب يتى ان واز خ ان ب خ نتتونخ.

أيتات ان سمف ت

ا
خامســا -رأي جلنة شؤون املرأة والطفل( :مرفق)
أفبتل انتة خ أ
ان مزوةخ

اققمراب اقب و

ان ذعور تيم حقوق ان رأة اناحر خ

أة ا و حفظ حقوق أا بئهب ،ويت ه مرى ان وافقخ يتى اققمراب اقب و

ح ث ان اتأ.
ذوي اإليبقخ ف

ع ب مرى انتة خ أفضت خ محت ت أا بء ان رأة اناحر خ
ص ان بتة ان قمرب م ت ته ،يتى ان حو اآلم :
"مسري أحعبم هذا انقب و يتى ذوي اإليبقخ
اإلياق د أا بء ان رأة اناحر خ ان مزوةخ

اناحر

أة ا ان ق

ويتى ذني

إقب خ تائ خ ا تعخ

اناحر ".

ا
سادســا -رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية( :مرفق)
أعتل انوزارة يتى أه خ ان سبيتة ومقت م انتيم نذوي اإليبقخ
اناحر خ ان مزوةخ

أة ا  ،وا طالقب

حرص انوزارة يتى سبيتة هذه انفئخ

امنه تهم وإت بةهم ف ان ةم ع ،فإ ه مم مقت م انمنه ل نهم
انارا ج انمنه ت خ وانمتر ا خ وانم ت خ ان فذة ابن راعز انمنه ت خ.
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أا بء

تالل اقسمفبتة

واشن

تلص اإليبقخ فإ ان تت انحبن

اناحر

سمت و

انذ

ان تلص وذنك ا بء يتى انمقر ر انطا ومقر ر نة خ مق م ومشت ص اإليبقخ فإ
ان تت ولل إنى()40235

بقـًب.

أ ب اشن ذوي اإليبقخ

أة ا فإ انوزارة

أا بء اناحر خ ان مزوةخ

ق م متك قبيتة ان تو بل اشن يتتهم ،ح ث إ مغ ر ان بتة
يت ه

زا خ إضبف خ ،وقت مم محت ت

انقب و س مرم

زا خ تلص اإليبقخ ن بم  3041حس

األيتات ان سةتخ وان موقع مسة تهب نتيم ذوي اإليبقخ

حب ت

انة س خ اناحر خ.

ا
سابعــا -رأي وزارة املالية( :مرفق)
اتملبلهب.

أشبرل وزارة ان بن خ ان ان وضوع ان ذعور ن

ا
ثامنـا  -رأي اللجنة:
متارسل انتة خ اققمراب اقب و واسم رضل وةهبل ان ظر انم تارل حونه
قال أيضبء انتة خ وان سمشبر انقب و

نشؤو

انتةب

ان سبيت ابن ةت  ،واطت ل يتى وات اققمراب اقب و
و الحظبل وزارة ان ل وانم خ اقةم بي خ انم

وان سمشبر انقب و
و ذعرمه اإل ضبح خ،

تيمهب انتة خ قةم بيهب ،ع ب

اطت ل انتة خ يتى رأي نة خ انشؤو انمشر خ وانقب و خ ابن ةت
ؤعتا نسال خ اققمراب اقب و

ان بح م

وانذي ةبء

انتسمور خ وانقب و خ ،ويتى رأي نة خ

انشؤو ان بن خ واققملبت خ ،ويتى رأي نة خ شؤو ان رأة وانطفل ،وانتذ
تاي

و سب ت

نفعرة اققمراب اقب و .
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ةبءا

ومقوم فعرة اققمراب يتى م ت ل ص ان بتة رقم ( )3ا وة

انقب و ان شبر

إن ه نمعو عبنمبن " :تسري أحكام وذا القانن يلى ذني اإلياق د البحرينيي
نيلى أبنا :الدرأ البحريني الدتينا د أانب الدقيدي إقاد لائد بددلك
البحري " ،ا ت أ عب ان ص ان بفذ ص يتى" :تسري أحكام وذا القانن يلى
الدداقي البحرينيي ".
ا ت مابحث انتة خ ومتارسهب نالقمراب اقب و  ،واطاليهب يتى ة ع ب ذعر
اققمراب ف ب ذهاوا إن ه

أياله ،فإ انتة خ ممفق ع قت
انتت بل وأوةه انتيم نذوي اإليبقخ
سبواة ع ذوي اإليبقخ
اإليبقخ

أا بء ان رأة اناحر خ ان مزوةخ
اناحر

ان واط

رو اظروف لح خ مسمتي

 ،تبلخ وأ هذه انفئخ

أة ا ،
ذوي

موف ر ان ب خ ومقت م انتت بل ان بساخ

قحم بةبمهم ،وهو ب مفق ع مول بل ان ةت
ان سبء ض

أه خ مقت م ا ض

األيتى نت رأة اشن تيم هذه انفئخ

األهتاف اقسمرام ة خ ان قمرحخ نت ةت  ،وهو أ ضب ب مفق

ومشر بل ان تعخ ف تيم انظروف انم م ر اهب ان رأة اناحر خ ان مزوةخ
أة ا وان ق خ ا تعخ اناحر

متك انمشر بل يتى سا ل ان ثبل

ع أا بئهب و

قب و رقم ( )24نس خ  3005اإ شبء ل توق ان فقخ وم ت المه ،وانقب و رقم ()25
نس خ  3002اشن
ان مزوةخ

ب تخ زوةخ اناحر

غ ر احر

غ ر اناحر خ وأا بء ان رأة اناحر خ

ب تخ ان واط اناحر

ف

ا ض انرسوم ان قررة

يتى انتت بل انحعو خ انلح خ وانم ت خ ورسوم اإلقب خ.
هذا اققمراب اقب و محق قب ً ن اتأ ان سبواة ف

و نم
ان رعز انقب و

نتزوج اناحر

ان مزوج

ان ب تخ انقب و خ ا

أة ا خ ،وانزوةخ اناحر خ ان مزوةخ

أة ا  ،وا ب تتم فئخ ذوي اإليبقخ.
و

انةت ر ابنذعر ان انتة خ قت طتال

عت خ "يلى" انوارتة ف

ص ان بتة ()3

وافق قت و اققمراب اقب و يتى ذنك.
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قت

اققمراب اقب و م ت ل

اققمراب اقب و نمعو "د " ،وقت

ويت ه ،عو

ص ان بتة رقم ( )3ا ت انم ت ل عبنمبن " :مسري أحعبم هذا

انقب و يتى ذوي اإليبقخ
أة ا ان ق
وف

اناحر

ند أا بء ان رأة اناحر خ ان مزوةخ

إقب خ تائ خ ا تعخ اناحر "
ضوء عل ذنك مرى انتة خ انمول خ ابن وافقخ يتى ةواز ظر فعرة

اققمراب اقب و .

ا
تاسعا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إي بقً ن ص ان بتة ( ) 22
اتم بر عل

انالئحخ انتاتت خ ن ةت

انشورى ،امفقتل انتة تخ يتتى

:

دقررا أصليـًا.
 .3األستاذ وال رديي فايـي
ً
دقررا احتياط ًيا.
األستاذ ننار يل الدحدنل
.7
ً
ا
عاشرا :توصية اللجنة :
ف ضوء ب تار

بقشبل و ب أاتي ت رراء أث تبء تراستخ اققمتراب اقتب و ،

فإ انتة خ مول ا ب ت :

 الدنافق يلى اناي نظار االقتاراح بقاانن بتداليا الداال  )2دا القاانن رقام
 )27لساان 2112م بشااا

رياياا نت وياااا نتشااايا الددااااقي

نالدقاالم دااا

أصااااحاب الساااادال األيضااااا ::لالا ااساااام الياياااال نحداااال دبااااارع النديداااا
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نيباالالرحد دحداال ادشااير نصااالق يياال حسااي آا رحد ا

نسااادي يليااا

الد،يل.

ناألدر ددرنض يلى الدالس الدنقر التياذ الاليم

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار علي احملمود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 55 :ديسمبر 5554م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :االقتراح بقانون بتعديل المادة رقم ( )9من القانون رقم ( )94لسنة
9006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ،والمقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :دالل جاسم الزايد ،حمد مبارك النعيمي ،عبدالرحمن محمد جمشير،
صادق عيد حسين آل رحمة ،سامية خليل المؤيد.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  55ديسمبر 5554م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 555ص ل ت ق  /ف  5د  ،)5نسخة من االقتراح
بقانون بتعديل المادة رقم ( )9من القانون رقم ( )94لسنة 9006م بشأن رعاية
وتأهيل وتشغيل المعاقين ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :دالل جاسم
الزايد ،حمد مبارك النعيمي ،عبدالرحمن محمد جمشير ،صادق عيد حسين آل
رحمة ،سامية خليل المؤيد ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
11

وبتااااريخ  90ديسااامبر 9025م ،عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة
اجتماعها الثاامن ،حياا اطلعاى علاى اققمتراب اقتب و
احضور ان سمشبر انقب و

و ذعرمته اإل ضتبح خ ،وذنتك

ابن ةت .

وا مهل انتة خ – ا ت ان تاونخ وان قبش – إنى يتم تبنفخ اققمتراب اقتب و ن اتبت
وأحعبم انتسمور.

رأي اللجنة:
ااارى اللجنااة سااالمة االقتااراح بقااانون بتعااديل المااادة رقاام ( )9ماان القااانون رقاام
( )94لسنة 9006م بشاأن رعاياة وتأهيال وتشاغيل المعااقين ،والمقادم مان أصاحاب
الساااعادة األعضااااء :دالل جاسااام الزاياااد ،حماااد مباااارك النعيماااي ،عبااادالرحمن محماااد
جمشير ،صادق عيد حسين آل رحمة ،سامية خليال المؤياد ،مان النااحيتين الدساتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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